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Elk jaar maken wij een ranking 
van de voor ondernemingen én 
werknemers meest interessante 
aangeboden alternatieve 
verloningsvormen. 

Daar waar bij een loonsverhoging 
met een netto loonkost van 100 
EUR voor de werkgever (na de 
verrekening van de aftrek Venn.B.), 
de werknemer slechts 43,12 EUR 
ontvangt, kan de toekenning van 
een geschenk voor Nieuwjaar 
voor de werknemer een netto-
voordeel van maar liefst 161,36 EUR 
opleveren, indien we theoretisch 
uitgaan van eenzelfde kost van  
100 EUR voor de werkgever.

Ranking alternatieve verloningsvormen %
1. Geschenken voor Nieuwjaar 161,36 %
2. Laptop + randapparatuur (printer, scanner, luidsprekers, software) 140,23 %
3. Tablet 139,10 %
4. Abonnement mobiele data of internet@home 136,95 %
5. Innovatiepremie 133,33 %
6. Kostenvergoeding 133,33 %
7. Geschenken voor huwelijk werknemer 133,33 %
8. Bedrijfsfiets 133,33 %
9. Smartphone met telefoonabonnement en mobiele internetverbinding 130,48 %

10. Speedpedelec met aankoopoptie 15 % 116,03 %
11. Geschenken voor verjaardag werknemer (2 bioscoopticketten) 107,67 %
12. Maaltijdcheques 104,86 %
13. Hospitalisatieverzekering 100,00 %
14. Geschenken voor jubileum onderneming 100,00 %
15. Elektrische wagen 96,60 %
16. Groepsverzekering 96,45 %
17. Ecocheques 95,69 %
18. Loonbonus CAO 90 87,15 %
19. Bedrijfswagen 87,13 %
20. Winstpremie 80,85 %
21. Tussenkomst woon-werkverkeer 71,15 %
22. Kinderbijslag (1 kind ten laste) 62,00 %
23. Warranten 59,74 %
24. Terugbetaling individueel pensioensparen 56,95 %

Loonsverhoging

43,12 %

versus
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Loonsverhoging

Loonnorm

 • Maximale marge voor loonkostenontwikkeling in  
2021-2022 

 • Buiten loonnormering: loonbonus, aanvullende 
pensioenopbouw, innovatiepremie, winstpremie, …

Resulteert mogelijk ook in extra eindejaarspremie en/of 
vakantiegeld

Aandachtspunten
Werkgever in EUR
Bruto loonsverhoging werknemer (op jaarbasis) 1.000,00
RSZ werkgever (25 %) + 250,00
Bruto kostprijs werkgever 1.250,00
Belastingbesparing Venn.B. (25 %) -312,50
Netto kostprijs werkgever (= na belastingen) 937,50

Werknemer in EUR
Bruto loonsverhoging werknemer (op jaarbasis) 1.000,00
RSZ werknemer (13,07 %) -130,70
Belastbare loonsverhoging werknemer 869,30
Personenbelasting (50 % x 1,07) -465,08
Netto loonsverhoging werknemer 404,22

Voorbeeld
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Ranking alternatieve verloningsvormen
Geschenken

Geschenken voor Nieuwjaar

Werkgever EUR
Geschenk (incl. btw) 40,00
Aftrekbare btw - 6,94
Belastingbesparing Venn.B. (25 %) - 8,26
Netto kost werkgever (= na belastingen) 24,79

Werknemer EUR
Bruto voordeel werknemer 40,00
Netto voordeel werknemer 40,00
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Ranking alternatieve verloningsvormen
Geschenken 

Aandachtspunten
 • Enkel in welbepaalde gevallen kan een geschenk toegekend worden

 • Bepaalde voorwaarden en grensbedragen respecteren
 – RSZ en fiscale benadering niet identiek
 – Btw voor sommige geschenken wél aftrekbaar

 • Ruling aangewezen voor specifieke cases

 • Ter illustratie (zie hierna)
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Ranking alternatieve verloningsvormen
Geschenken

Geschenken voor huwelijk 
werknemer

Werkgever EUR
Geschenk (incl. btw) 245,00
Aftrekbare btw - 0,00
Belastingbesparing Venn.B. (25 %) - 61,25
Netto kost werkgever na aftrek Venn.B. 183,75

04

max. 245 EUR

Werknemer EUR
Waarde geschenk 245,00
Netto voordeel werknemer 245,00
Ratio 133,33 %
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Ranking alternatieve verloningsvormen
Geschenken

Geschenken voor jubileum 
onderneming

Werkgever EUR
Geschenk (incl. btw) 500,00
Aftrekbare btw - 0,00
Belastingbesparing Venn.B. (25 %) - 0,00
Netto kost werkgever na aftrek Venn.B. 500,00

04
Max. 500 EUR

Werknemer EUR
Waarde geschenk 500,00
Netto voordeel werknemer 500,00
Ratio 100,00 %
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Ranking alternatieve verloningsvormen
Geschenken

Geschenken voor verjaardag 
werknemer

Werkgever EUR
Geschenk (incl. btw) 23,10
Aftrekbare btw - 4,01
Werkgevers RSZ 5,78
Kost werkgever 24,87
Belastingbesparing Venn.B. (25 %) - 6,22
Netto kost werkgever na aftrek Venn.B. 18,65

04
2 bioscoopticketten

Werknemer EUR
Waarde geschenk 23,10
Werknemers RSZ - 3,02
Netto voordeel werknemer 20,08
Ratio 107,68 %
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Ranking alternatieve verloningsvormen
PC en/of laptop

Laptop met randapparatuur*

Werkgever EUR
Aankoop laptop met randapparatuur (2.178 EUR / 3) 726,00
Aftrekbare btw - 94,50
RSZ op voordeel + 18,00
Bruto kostprijs werkgever 649,50
Belastingbesparing Venn.B. (25 %) - 162,38
Netto kostprijs werkgever (= na belastingen) 487,13

Werknemer EUR
Bruto uitgespaarde kost (incl. btw) 726,00
RSZ op voordeel (72 EUR * 13,07 %) - 9,41
Personenbelasting (62,59  x 50 % * 1,07) - 33,48
Netto voordeel werkgever (= na belastingen) 683,11

Hypothese: kostprijs laptop (incl. randapparatuur) = 2.178 EUR 
(incl. btw), gebruiksduur 3 jaar

* exclusief impact op vakantiegeld

 • Geen voordeel weerhouden in hoofde van de werknemer 
vereist bewijs dat er geen privé-gebruik is (laptoppolicy 
met dwingende/sanctioneerbare afspraken)

 • Btw: aftrek a rato van het werkelijke beroepsgebruik

 • Alternatief: Bring Your Own Device-vergoeding

Aandachtspunten
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Ranking alternatieve verloningsvormen
Tablet

Tablet*

Werkgever EUR
Aankoop tablet pro rata: 1.000 EUR incl. btw / 3 333,33
Aftrekbare btw: btw * 75 % / 3 - 43,39
RSZ op voordeel: 36 EUR * 25 % + 9,00
Bruto kostprijs werkgever 298,94
Belastingbesparing Venn.B. (25 %) - 74,74
Netto kost werkgever (= na belastingen) 224,21

Werknemer EUR
Bruto uitgespaarde kost (incl. btw) 333,33
RSZ op voordeel: 36 EUR * 13,07 % - 4,71
Personenbelasting: 31,29  x 50 % * 1,07 - 16,74
Netto voordeel werkgever (= na belastingen) 311,88

Hypothese: tablet van 1.000 EUR (incl. btw), gebruiksduur 3 jaar

 • Geen voordeel weerhouden in hoofde van de werknemer vereist 
bewijs dat er geen privé-gebruik is (tabletpolicy met dwingende/
sanctioneerbare afspraken)

 • Btw: aftrek a rato van het werkelijke beroepsgebruik

 • Alternatief: Bring Your Own Device-vergoeding

 • Indien de werknemer eigenaar wordt van de tablet dan wordt 
het volledige VAA gedeclareerd in het jaar van verwerving

 • Mogelijkheid tot vermindering VAA bij professioneel gebruik mits 
voorwaarden

Aandachtspunten
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* exclusief impact op vakantiegeld
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Ranking alternatieve verloningsvormen
Abonnement mobiele data of internet@home

Abonnement  
mobiele data of 
internet@home

Werkgever EUR
Internetabonnement 480 EUR 480,00
Aftrekbare btw (btw x 75 % forfait) - 62,48
RSZ op voordeel (60 EUR x 25 %) + 15,00
Bruto kostprijs werkgever 432,52
Belastingbesparing Venn.B. (25 %) - 108,13
Netto kost werkgever (= na belastingen) 324,39

Werknemer EUR
Bruto uitgespaarde kost (incl. btw) 480,00
RSZ op voordeel (60 EUR x 13,07 %) - 7,84
Personenbelasting (52,16 EUR x 50 % x 1,07) - 27,90
Netto voordeel werknemer 444,26

Hypothese: abonnement mobiele data of internet@home  
= 40 EUR/maand, incl. btw

 • Voordeel alle aard van 60 EUR per jaar
 • Facturatie op naam van de werkgever vereist voor gunstig btw-regime
 • Alternatief: forfaitaire kostenvergoeding voor beroepsmatig gebruik 

privé-internet (20 EUR/maand)
 • Enkel 1 VAA bij terbeschikkingstelling van een abonnement mobiele data 

én internet@home

Aandachtspunten
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Ranking alternatieve verloningsvormen
Innovatiepremie

Innovatiepremie

Werkgever EUR
Bruto innovatiepremie 2.000,00
RSZ werkgever 0,00
Belastingbesparing Venn.B. (25 %) - 500,00
Netto kostprijs werkgever (= na belastingen) 1.500,00

Werknemer EUR
Bruto voordeel werknemer 2.000,00
RSZ werknemer 0,00
Belastingen 0,00
Netto voordeel werknemer 2.000,00

Hypothese: premie van 2.000 EUR
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03Aanbreng vernieuwende ideeën 
die reële en daadwerkelijke 
meerwaarde vormen voor de 
normale activiteiten (techniek, 
economie, productiviteit, leefmilieu, 
organisatie, welzijn op het werk, …)

 • kan zowel betrekking hebben 
op producten als dien sten, op 
fabricatieprocessen, andere 
werkprocessen of de werkom geving 

 • kan zowel betrekking hebben op 
een volledig nieuw concept als op 
de verbetering van een bestaand 
concept

Premie mag in het kalenderjaar de 
bruto maandelijkse bezoldiging van 
de werknemer niet overschrijden en 
kan maximaal 1 % van de totale bruto 
loonmassa bedragen

Voorlopig tot eind 2022 (wettelijke 
teksten hieromtrent nog niet 
verschenen)

Aandachtspunten

Ranking alternatieve verloningsvormen
Innovatiepremie
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 • Fiscus en RSZ hanteren verschillende forfaits / benadering

 • Fiscale ruling + schriftelijke overeenkomst / policy met onderbouw 
aangewezen

 • Logisch systeem (bv. zelfde functie / categorie werknemers / 
werkomstandigheden = zelfde kostenforfait)

 • Kleine kosten mogen forfaitair vergoed worden, maar in geen geval 
dubbel worden terugbetaald

 • Telkens check fiscale aftrekbaarheid per type kost

 • Voorbeelden: thuiswerk, maaltijd, stalling bedrijfswagen, carwash, …

Aandachtspunten
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Ranking alternatieve verloningsvormen
Kostenvergoeding

Kostenvergoeding

Werkgever EUR
Bruto kostenvergoeding 1.800,00
Belastingbesparing Venn.B. (25 %) - 450,00
Netto kost werkgever (= na belastingen) 1.350,00

Werkgever EUR
Bruto voordeel werknemer 1.800,00
Netto voordeel werknemer 1.800,00

Hypothese: 150 EUR/maand, 100 % aftrekbaar 04
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Ranking alternatieve verloningsvormen
Bedrijfsfiets

Bedrijfsfiets
Werkgever EUR EUR
Aankoopprijs (2.500 EUR, incl. btw) 2.500,00 2.500,00
Onderhoudskost (100 EUR incl. btw) * 3 + 300,00 + 300,00
Aftrekbare btw - 0 - 0
Fietsvergoeding (0,24 EUR * 20km * 2 * 231d) + 6.652,80 + 0,00
Belastingbesparing Venn.B. 2.363,20 700,00
Netto kost werkgever (= na belastingen) 7.089,60 2.100,00

Werknemer EUR EUR
Besparing aankoop fiets en onderhoud 2.800,00 2.800,00
Fietsvergoeding (0,24 EUR * 20km * 2 * 231d) + 6.652,80 + 0,00
Netto werknemer 9.452,80 2.800,00

Ratio 133,33 % 133,33 %

Elektrische fiets • 20 km woon-werk (enkel) • afschrijving op 3 jaar
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03 • Bike policy

 • Fiscaalgunstige behandeling voor ondersteuning woon-
werkverkeer met de fiets (bv. fietsenstalling, helmen, 
fietssloten, …)

 • Diverse mogelijkheden in functie van noden van de 
werknemer: klassieke fiets, plooifiets of elektrische fiets 

 • Cumul met bedrijfswagen/abonnement openbaar vervoer 
mogelijk 

 • Fiscaal/RSZ: vrijgesteld VAA voor privégebruik onder 
voorwaarde van woon-werkverkeer

 • Btw: aftrek a rato van het werkelijke beroepsgebruik  
(business trips)

 • Aftrekbaarheid aan 100 %: 
 – niet in geval van operationele lease
 – vanaf 2020 aftrekbaarheid aan 100 % (120 % in 2019)

Aandachtspunten

Ranking alternatieve verloningsvormen
Leasefiets
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Ranking alternatieve verloningsvormen
Smartphone + abonnement

Smartphone + abonnement*

Werkgever EUR
Aankoop smartphone / 3 + telefoonabonnement 813,33
Aftrekbare btw (btw * 75 % forfait) - 105,87
RSZ op voordeel (48 + 60 + 36 EUR * 25 %) + 36,00
Bruto kost werkgever 743,47
Belastingbesparing Venn.B. (25 %) - 185,87
Netto kost werkgever (= na belastingen) 557,60

Werknemer EUR
Bruto uitgespaarde kost (incl. btw) 813,33
RSZ op voordeel  (36 + 48 + 60 EUR) * 13,07 % - 18,82
Personenbelasting (125,18 x 50 % * 1,07) - 66,98
Netto voordeel werknemer 727,53

Hypothese: Smartphone 1.000 EUR (incl. btw), gebruiksduur 3 jaar, 
abonnement (incl. data) 40 EUR per maand (incl. btw)

Aandachtspunten
 • Geen voordeel weerhouden in hoofde van de werknemer vereist 

bewijs dat er geen privé-gebruik is (policy met dwingende/
sanctioneerbare afspraken)

 • Geen VAA indien split billing, mits voorwaarden

04

* exclusief impact op vakantiegeld
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Ranking alternatieve verloningsvormen
Speedpedelec met aankoopoptie 15 %

Speedpedelec met 
aankoopoptie 15 %

Werkgever EUR EUR
Leaseprijs (181 EUR per maand, incl. btw) * 36 maanden 6.516,00 6.516,00
Aftrekbare btw - 0 - 0
Fietsvergoeding (0,24 EUR * 100km * 231d) * 3 + 16.632,00 + 0,00
Belastingbesparing Venn.B. 5.787,00 1.629,00
Netto kost werkgever (= na belastingen) 17.361,00 4.887,00

Werknemer EUR EUR
Besparing aankoop fiets en onderhoud (48,40 EUR per jaar) 6.645,20 6.645,20
Aankoopoptie - 975,00 - 975,00
Fietsvergoeding (0,24 EUR * 100km * 231d) * 3 + 16.632,00 + 0,00
Netto werknemer 22.302,20 5.670,20

Ratio 128,46 % 116,03 %

Speedpedelec • 50 km woon-werk (enkel) • lease van 3 jaar • 
aankoopoptie van 15 % (975 EUR)

04



 • Overeenkomst nodig
 – Wel vakbondsafvaardiging: via CAO 
 – Geen vakbondsafvaardiging: schriftelijk individueel akkoord per 

werknemer

 • Limieten
 – Maximum: 6,91 EUR werkgever
 – Minimum: 1,09 EUR werknemer

 • Per groep van werknemers

 • Volledig aftrekbaar voor reizend personeel

Aandachtspunten
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Ranking alternatieve verloningsvormen
Maaltijdchecques

Maaltijdchecques

Werkgever EUR
Toekenning maaltijdcheques (231 x 6,91) 1.596,21
Administratiekosten (excl. btw) (231 x 8 x 3 %) + 55,44
Bruto kost werkgever 1.651,65
Belastingbesparing Venn.B. (2 EUR/cheque fiscaal aftrekbaar) - 129,36
Netto kost werkgever (= na belastingen) 1.522,29

Werknemer EUR
Bruto voordeel werknemer (231 x 8) 1.848,00
Bijdrage werknemer (231 x 1,09) - 251,79
Netto voordeel werknemer 1.596,21

Hypothese: 8 EUR/cheque (1,09 EUR eigen bijdrage werknemer 04
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Ranking alternatieve verloningsvormen
Hospitalisatieverzekering

Hospitalisatieverzekering

Werkgever EUR
Premie hospitalisatieverzekering 600,00
Werkgevers RSZ 0,00
Belastingbesparing Venn.B. (25 %) 0,00
Netto kostprijs werkgever (= na belastingen) 600,00

Werknemer EUR
Bruto voordeel werknemer 600,00
Werknemers RSZ 0,00
Belastingen 0,00
Netto voordeel werknemer 600,00

Aandachtspunten
 • Enkel voor verzekeringen die geen inkomstenverlies dekken

 • In bepaalde sectoren reeds verplicht

 • Riziv-bijdrage van 10 % én verzekeringstaks van 9,25 % 

 • Niet-aftrekbare beroepskost voor werkgever

 • Gelijkaardige behandeling voor collectieve tandverzekering of 
verzekering ambulante zorg

2 volwassenen en 2 kinderen, jaarpremie illustratief 600 EUR  
incl. taksen 04



Ranking alternatieve verloningsvormen
Elektrische bedrijfswagen
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03Gegevens

 • Cataloguswaarde wagen: 55.133,86 EUR, incl. btw

 • CO2/km: 0g/km ➤ 100 % aftrekbaarheid

 • Diverse kosten: 
Leasing door werkgever: 12.637,32 EUR per jaar (all-in)
Aankoop door werknemer:
 – Aankoopprijs: 46.461,50 EUR/ restwaarde na 4 jaar = 

20.000 EUR
 – Verzekering: 1.565,52 EUR 
 – Onderhoud en herstellingen: 1.353,36 EUR (incl. btw)

 • Btw: stel 35 % aftrekbaar

Aandachtspunten

 • Toepassing circulaire AAF 30/2014: aftrekbeperking

 • Wijzigingen vanaf 2020: nieuwe regels rond fiscale 
aftrekbaarheid

Elektrische 
bedrijfswagen

Kost bedrijfswagen • gemiddelde over 4 jaar (2021-2024) EUR
Totaal uitgaven, incl. btw (gemiddelde over 4 jaar) 12.637,32
- aftrekbare btw - 767,64
+ CO2-taks (socialezekerheidsbijdrage) 330,50
= Bruto kost werkgever 12.200,18
- belastingbesparing op uitgaven door de werkgever (25 %) 3.050,04
= Netto kost werkgever 9.150,14

Netto werknemer EUR
Besparing autokosten (na verrekening restwaarde) 9.534,25
Belasting op voordeel in natura wagen: 
53,5 % op (VAA – vrijstelling woon-werk 420 EUR)

- 695,59

= Netto besparing werknemer 8.838,66

100 % aftrekbaar
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Ranking alternatieve verloningsvormen
Groepsverzekering

Groepsverzekering

Werkgever EUR
Gestorte premies werkgever 3.000,00
RSZ werkgever (8,86 %) * + 265,80
Verzekeringstaks (4,4 %) + 132,00
Bruto kostprijs werkgever 3.397,80
Belastingbesparing Venn.B. (25 %) - 849,45
Netto kostprijs werkgever 2.548,35
* vanaf 2019: extra bijdrage van 3 % op de ‘gecorrigeerde’ aangroei van 
de reserves van de aanvullende pensioenen, als de som van het wettelijk en 
het aanvullend pensioen, uitgedrukt in rente, hoger is dan het maximale 
ambtenarenpensioen

Werknemer EUR
Gestorte premies 3.000,00
Kost verzekeringsmaatschappij (5 %) - 150,00
Te beleggen premie 2.850,00
Gewaarborgd rendement + winstdeelname (2 %) + 57,00
Bruto voordeel werknemer 2.907,00
ZIV-premie (3,55 %) + solidariteitsbijdrage (2 %) - 161,34
Bedrijfsvoorheffing op saldo (10,7 %) - 287,69
Netto voordeel werknemer 2.457,97

Hypothese: uitkering op 65 jaar

04



Aandachtspunten 01
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03

 • Discriminatieverbod  
arbeiders vs. bedienden 
momenteel overgangsperiode waarin geen 
nieuwe, discriminerende pensioenstelsels/
verschillen ingevoerd mogen worden die louter 
berusten op verschil arbeiders-bedienden 
(deadline 01/01/2025, sectoren aan zet tot 
2023)

 • Wijzigingen gewaarborgd rendement  
(3,75 % ➤ 1,75-3,25 % in functie van Belgische 
tienjarige rente)

 • Opname aanvullend pensioenkapitaal 
gekoppeld aan opname wettelijk pensioen

 • 80 %-regel

Ranking alternatieve verloningsvormen
Groepsverzekering

04



 • Eventueel reeds sectorale regelgeving

 • Toekenningsvoorwaarden
 – Toekenning via CAO (indien vakbondsafvaardiging voor 

betrokken categorie) of schriftelijke arbeidsovereenkomst
 – Voor alle werknemers of voor bepaalde objectieve categorieën 

van werknemers
 – Maximum 250 EUR/jaar per werknemer (per werkgever)
 – Geen omruiling in geld mogelijk

 • Verplichte vermeldingen op de cheque
 – Uitreiking op naam
 – Beperking van de geldigheidsduur 
 – Enkel inwisselbaar bij erkende instellingen

 • Niet ter vervanging van bestaand loon

Aandachtspunten
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Ranking alternatieve verloningsvormen
Ecocheques

Ecocheques

Werkgever EUR
Toekenning ecocheques 250,00
Administratiekosten (gemiddeld 15 EUR + 3,15 EUR btw) 18,15
Aftrek btw op administratiekosten - 3,15
Bruto kost werkgever 265,00
Werkgevers RSZ 0,00
Belastingbesparing Venn.B.  administratiekosten (25 %) - 3,75
Netto kost werkgever (= na belastingen) 261,25

Werknemer EUR
Bruto voordeel werknemer 250,00
Werknemers RSZ 0,00
Belastingen 0,00
Netto voordeel werknemer 250,00

Maximaal: 250 EUR/jaar

04
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Ranking alternatieve verloningsvormen
Loonbonus (CAO 90)

Loonbonus
CAO 90

Werkgever EUR
Loonbonus voor werknemer (op jaarbasis, maximum voor 2021)  3.447,00
RSZ werkgever (bijzondere bijdrage à 33 %) + 1.137,51
Bruto kost werkgever 4.584,51
Belastingbesparing Venn.B. (25 %)* - 1.146,13
Netto kost werkgever (= na belastingen) 3.438,38

Werknemer EUR
Loonbonus voor werknemer  3.447,00
RSZ werknemer (13,07 %) - 450,52
Personenbelasting (0 %) op gedeelte < 2.968,00 EUR - 0,00
Netto voordeel werknemer  2.996,48

Tot 3.447,00 EUR 04



Aandachtspunten 01

02

03

 • Niet-recurrente resultaatsgebonden 
voordelen

 • Collectief systeem: welomschreven groep 
van werknemers  belonen individuele 
werknemer

 • Formulering collectieve doelstellingen

 • Loonnorm speelt niet

 • Procedure
 – Indien vakbondsafvaardiging voor 

betrokken personeel: via CAO
 – Indien geen vakbondsafvaardiging voor 

betrokken personeel: via toetredingsakte
 – Deadline: plan dient neergelegd te 

zijn bij de FOD voordat 1/3e van de 
referteperiode verstreken is!

Ranking alternatieve verloningsvormen
Loonbonus (CAO 90)
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Ranking alternatieve verloningsvormen
Bedrijfswagen
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02

03

Gegevens
 • Cataloguswaarde wagen: 55.133,86 EUR, incl. btw
 • CO2-uitstoot: 108g/km (diesel)
 • Aftrekbaarheid: 66 %
 • Diverse kosten: 

Leasing door werkgever: 12.637,32 EUR per jaar (all-in)
Aankoop door werknemer:
 – Aankoopprijs: 46.461,50 EUR / restwaarde na 4 jaar = 

20.000 EUR
 – Verzekering: 1.565,52 EUR 
 – Onderhoud & herstellingen: 1.353,36 EUR (incl. btw)
 – Verkeersbelasting: 475,68 EUR

 • Brandstof (diesel): 25.000 km x 3,8 L/100 km x 1,4170 EUR 
= 1.346,15 EUR (incl. btw)

 • Btw: in veronderstelling 35 % aftrekbaarheid van de btw

Aandachtspunten
 • Toepassing circulaire AAF 30/2014: aftrekbeperking
 • Wijzigingen 2020: nieuwe regels rond fiscale aftrekbaarheid 

(formule in functie van CO2-uitstoot, zelfde formule voor 
brandstof)

Bedrijfswagen Kost bedrijfswagen • gemiddelde over 4 jaar (2021-2024) EUR
Totaal uitgaven, incl. btw (gemiddelde over 4 jaar 13.983,47
- aftrekbare btw - 849,41
+ CO2-taks (socialezekerheidsbijdrage) 491,86
= Bruto kost werkgever 13.625,92

Verworpen uitgaven (66 % aftrekbaar, 34 % verworpen)
aan 66 % (excl. brandstofkost) 4.035,69
- (70 % * VAA * 34 %) - 808,57
aan 66 % (brandstofkost) 429,89
- (30 % * VAA * 34 %) - 346,52
+ 40 % van VAA (wegens terbeschikkingstelling tankkaart) 1.358,94
= Totaal verworpen uitgaven 4.669,42

- belastingbesparing op uitgaven door de werkgever (25 %) 2.239,12

= Netto kost werkgever 11.386,79

Netto werknemer EUR
Besparing autokosten (na verrekening restwaarde) 11.513,81
Belasting op voordeel in natura wagen: 
53,5 % op (VAA – vrijstelling woon-werk 420 EUR)

- 1.592,88

= Netto besparing werknemer 9.920,93

66 % aftrekbaar
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Ranking alternatieve verloningsvormen
Winstpremie

Winstpremie
Werkgever EUR
Bruto winstpremie werknemer 1.000,00
RSZ werkgever + 0,00
Bruto kost werkgever 1.000,00
Belastingbesparing Venn.B. (25 %) - 0,00
Netto kost werkgever 1.000,00

Werknemer EUR
Bruto winstpremie werknemer 1.000,00
RSZ werknemer (13,07 %) - 130,70
Bijzondere belasting (7 %) - 60,85
Netto loonsverhoding werknemer 808,45
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Ranking alternatieve verloningsvormen
Winstpremie

Aandachtspunten
 • Werknemers krijgen geen stemrecht binnen 

de onderneming

 • Toe te kennen aan alle werknemers

 • Maximaal 30 % van de totale 
brutoloonmassa

 • Buiten loonnorm

 • Niet ter vervanging van bestaand loon

Procedure

Identieke winstpremie

= bedrag / = % loon

via besluit met gewone meerderheid van de 
(buiten)gewone AV + schriftelijke kennisgeving 
aan alle werknemers (anciënniteitsvoorwaarde 
van maximaal 1 jaar is mogelijk)

Gecategoriseerde winstpremie 
met toepassing verdeelsleutel * en met maximale 
differentiatie 1/10: 
via CAO indien vakbondsafvaardiging, of 
indien geen vakbondsafvaardiging via CAO of 
toetredingsakte

*  anciënniteit, graad, functie, weddeschaal, 

 vergoedingsniveau, vormingsniveau
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Ranking alternatieve verloningsvormen
Tussenkomst woon-werkverkeer

Extra tussenkomst  
woon-werkverkeer

Werkgever EUR
Tussenkomst woon-werkverkeer op jaarbasis à 0,3542* EUR/km x 231 dagen 3.271,82
Belastingbesparing Venn.B. (25 %) - 818,20
Netto kost werkgever (= na belastingen) 2.454,61
* Bedrag geldig van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021

Werknemer EUR
Bruto voordeel werknemer 3.271,82
Personenbelasting ((x-420** x 50 % x 1,07) - 1.526,25
Netto voordeel werknemer 1.746,56
** Bedrag aanslagjaar 2022

Aandachtspunten
 • Houdt enkel rekening met afstand woon-werk en 

houdt geen verband met effectieve prestaties, enz. 

 • Individuele toekenning/toekenning per functie?

Hypothese: afstand woon-werk = 20 km
04
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Ranking alternatieve verloningsvormen
Aanvullende kinderbijslag

Aanvullende kinderbijslag

Werkgever EUR
Bruto kinderbijslag 600,00
Werkgevers RSZ 0,00
Belastingbesparing Venn.B. (25 %) - 150,00
Netto kost werkgever (= na belastingen) 450,00

Werkgever EUR
Bruto voordeel werknemer 600,00
Werknemers RSZ 0,00
Personenbelasting (50 % x 1,07) - 321,00
Netto voordeel werknemer 279,00

Hypothese: 1 kind ten laste – 50 EUR/maand 04



Aandachtspunten
01

02

03
 • Bijkomende kinderbijslag is vrij van RSZ, maar wel fiscaal 

belastbaar in hoofde van de werknemer

 • Grens van 50 EUR/kind ~ standpunt RSZ

 • Voorwaarde: werknemer komt tussen in de lasten van 
de opvoeding van het kind (! voor nieuw samengestelde 
gezinnen)

 • Collectief voordeel: zonder onderscheid toe te kennen 
aan alle werknemers die tot eenzelfde categorie behoren  
(à contrario: Cass. 15 februari 2016). Sinds 2020 niet meer 
mogelijk om als optie in cafetariaplan op te nemen

 • Op te nemen in opzeggingsvergoeding, maar niet in 
berekening vakantiegeld

Ranking alternatieve verloningsvormen
Aanvullende kinderbijslag
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Ranking alternatieve verloningsvormen
Warrantenplan

Warrantenplan

Werkgever EUR
Warrantenplan 1.000,00
Transactiefee bank 3 % + 30,00
Bruto kost werkgever 1.030,00
Belastingbesparing Venn.B. (25 %) - 257,50
Netto kost werkgever (= na belastingen) 772,50

Werknemer EUR
Warrantenplan 1.000,00
Beurstaks 0,35 % - 3,50
Personenbelasting (50 % x 1,07) - 535,00
Netto werknemer 461,50

Aandachtspunten

 • Bancaire warranten

 • Zowel collectief als individueel

 • Laag beursrisico

 • Bankkosten/dossierkosten ~ bank  + soms vereiste van minimumwaarde 
afname

 • Rulingcommissie: maximum 20 % van het brutojaarloon (excl. VAA, incl. 
eventuele variabele bezoldigingen)

04



 • Werknemers verklaring op eer laten tekenen of fiscale fiche 
opvragen

 • Tot maximum 1.270 EUR (2021) met belastingbesparing van 
30 % tot grensbedrag 990 EUR en 25 % tot 1.270 EUR voor de 
werknemer

Aandachtspunten

01

02

Ranking alternatieve verloningsvormen
Terugbetaling individueel pensioensparen

Terugbetaling individueel 
pensioensparen

Werkgever EUR
Terugbetaling pensioensparen werknemer (op jaarbasis) 990,00
Bijzondere werkgeversbijdrage (8,86 %) + 87,71
Bruto kostprijs werkgever 1.077,71
Belastingbesparing Venn.B. (25 %) - 269,43
Netto kostprijs werkgever (= na belastingen) 808,28

Werknemer EUR
Terugbetaling pensioensparen werknemer 990,00
Personenbelasting (50 % x 1,07) - 529,65
Netto werknemer  
(excl. belastingbesparing PB + winstdeelname)

460,35

990 EUR (bedrag 2021)

03
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Tot slot
Overige verloningstechnieken

Overige 
verloningstechnieken
Onder andere

 • Aandelenopties  

 • Over-the-counter opties

 • Verzekering gewaarborgd inkomen

 • Overstap zelfstandig statuut

 • Partnershipstructuur

 • Eventueel keuzemogelijkheid voor werknemer via 
flexplan

 • Persoonsgebonden rewarding (opleiding, 
carrièremogelijkheden, betekenisvol werk, ...)

 • ...
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