
 

Overzicht forfaitaire kostenvergoedingen – Kosten eigen aan de werkgever      21/01/2016 

TYPE KOSTEN BEDRAGEN 
(RSZ) 

BEDRAGEN  
(DIR. BEL.) 

VOORWAARDEN 

Beroepsverplaatsingen met: 
- Eigen auto 
- Eigen fiets 

 
0,3412 EUR/km 
0,22 EUR/km 

 
0,3412 EUR/km 
0,22 EUR/km 

 
- Het voertuig mag geen eigendom zijn van de werkgever of door hem gefinancierd worden; 
- De forfaits zijn “all-in”: onderhoud, verzekering, brandstof,… 

Kosten verbonden aan de auto: 
- Garage 

 
 
 
 

- Parking 
 

- Car-wash 

 
50 EUR/mnd 
 
 
 
 
15 EUR/mnd 
 
15 EUR/mnd 

 
Dubbel bewijs te 
leveren. 
 
Richtbedrag: 
Garage: 50EUR/mnd 
 
Car-wash: 20EUR/mnd 
(2 wasbeurten/mnd) 
Parking: 20EUR/mnd 
 

RSZ: 
- Als het voertuig hoofdzakelijk voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt 
- Garage: Als de werkgever het vereist voor de veiligheid van het voertuig of de inhoud 

ervan. Mag alleen toegekend worden voor zover de verplichting het voertuig veilig te 
stallen opgelegd wordt aan alle werknemers die zich in dezelfde toestand bevinden. Het 
maakt daarbij niet uit of de werknemer eigenaar is van de garage of niet.  

- Parking: Als men regelmatig kleine parkeerbedragen moet betalen. 
 

- Car-wash: als de aard van de functie een voertuig in onberispelijke staat vereist 
CAR POLICY VAN GROOT BELANG!!! 

Baankosten voor niet-sedentaire werknemers: 
 

- Afwezigheid van faciliteiten 
 
 

- Maaltijd 
 
 
 

 
 
10 EUR/dag 
 
En/of 
6 EUR/dag 
 
 
 

Binnenlandse 
dienstreizen in BE: 
 
(*) Zie tabel onderaan 

RSZ: 
- Niet-sedentair betekent dat de werknemer verplicht is zich tijdens de werkdag te 

verplaatsen (minimum 4 uur opeenvolgend) en geen gebruik kan maken van de sanitaire en 
andere faciliteiten die voorhanden zijn in een onderneming, een bijkantoor of op de meeste 
werven. 

- Het bedrag van de maaltijdvergoeding wordt maar aanvaard als de werknemer niet anders 
kan dan een maaltijd buitenshuis gebruiken. Beperkte combinatie met maaltijdcheques! 

DIRECTE BEL: 
- Vastgestelde forfaits in KB gebruikt voor personeel Staat 
- Dekt kosten maaltijden en dranken (geen verplaatsingen) 
- Geleverde prestaties buiten onderneming > 5uur / dag 

Verblijfskosten België 35 EUR/nacht Binnenlandse 
dienstreizen in BE: 
 
(*) Zie tabel onderaan 

RSZ: 
- Als de werknemer voor de nacht niet naar huis kan komen omdat de werkplaats te ver ligt.  
- Dit dekt kosten van avondmaal, logies en ontbijt. 

DIRECTE BEL: Zie hierboven 

Bureaukosten 
- Werknemers die een deel van 

hun werk thuis doen 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Huisarbeiders 
 

- Telewerkers 

 
119,61 EUR/mnd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10% beperkt brutoloon 
 
10% beperkt brutoloon 

 
Dubbel bewijs te 
leveren. Geen forfait. 

RSZ: 
- Dekt de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureaugereedschap, … Dit forfait mag 

alleen toegekend worden aan werknemers die structureel en op regelmatige basis een 
gedeelte van hun arbeidstijd thuis presteren en die bijgevolg in hun woning een ruimte 
moeten inrichten waar zij dat werk kunnen doen. Voor werknemers die bij hun werkgever 
een werkplaats hebben, wordt dit forfait alleen aanvaard als uit hun functieomschrijving 
duidelijk blijkt dat zij op regelmatige basis een gedeelte van hun werk thuis moeten doen. 
Voor werknemers die vallen onder de wetgeving op de arbeidsduur betekent dit dat de 
thuis gepresteerde uren moeten meetellen om te zien of zij de maximale arbeidsduur niet 
overschrijden. 

- 10% van het brutoloon maar het brutoloon is beperkt tot het deel dat betrekking heeft op 
de thuis geleverde prestaties. 

- 10% van het brutoloon maar het brutoloon is beperkt tot het deel dat betrekking heeft op 
het telewerk 

Internet/Telefonie (incl. abonnement) 
 
Aankoop PC (incl. randapparatuur en software) 

20 EUR/mnd 
 
20 EUR/mnd 

20 EUR/mnd 
 
20 EUR/mnd 

- De werkenemer moet zijn eigen PC en/of internetverbinding gebruiken voor professionele 
doeleinden, wezenlijk en op regelmatige basis 

- De werkgever komt niet op een andere manier tussen in de kosten 
- Fiscaal: forfait enkel van toepassing in het kader van telewerk 

Mobiele telefonie Geen forfait voorzien Dubbel bewijs te 
leveren 
Richtbedrag: 
25 EUR/mnd 

- Het is mogelijk dat het beroepsgebruik van de GSM vergoed wordt door de werkgever 

Arbeidsgereedschap 1,25 EUR /dag Dubbel bewijs te 
leveren 

- De werknemer moet zijn eigen arbeidsgereedschap gebruiken 

Kledij 
- Werkkledij 

Aankoop:    
 
Onderhoud: 

- Kledij van de werknemer 
(onderhoud en slijtage) 

 
 
1,64 EUR/dag 
En/of 
1,64 EUR/dag 
0,82 EUR/dag 

Dubbel bewijs te 
leveren 

 
- Werkkledij = overalls, veiligheidsschoenen, … 

Geen gewone stads- of vrijetijdskledij 
 
 
- Betreft kledij (jeans, tshirt,…) en onderkledij die veelvuldig gewassen moeten worden 

wegens de vuile werkomstandigheden 

Representatievergoeding Geen forfait voorzien Dubbel bewijs leveren 
Richtbedrag: 
25 EUR en 50 EUR/mnd 

- Kosten verbonden aan het opbouwen en onderhouden van professionele relaties 
(relatiegeschenken, kleine traktaten, enz.) 

Buitenlandse dienstreizen Cf. jaarlijks 
gepubliceerde 
landenlijst.  
 

Cf. jaarlijks 
gepubliceerde 
landenlijst.  
 
Zie bijlage (overzicht 
enkele landen) 

- Forfaitaire dagvergoeding dekt enkel kosten voor eten, drank, lokaal vervoer en andere 
kleine uitgaven. Hotel- en reiskosten zijn niet in begrepen (wel bewijsstuk noodzakelijk) 

- Vaak bevat de hotelfactuur ook bv het ontbijt, dat in theorie al in het forfait zit. Hiervoor 
moet dan een correctie worden doorgevoerd. Vermindering met 15% voor het ontbijt, 35% 
voor het middagmaal, 45% voor het avondmaal, 5% voor de kleine uitgaven. 

- De landenlijst wordt toegepast voor “korte reizen”, max 30 dagen  dagelijkse forfaitaire 
verblijfsvergoedingen, onder verwijzing naar de bedragen die de FOD Buitenlandse Zaken 
vaststelt voor zijn personeel ‘Hoofdbestuur’ (met minimum van 37,18 EUR) 

- De landenlijst wordt toegepast voor “lange reizen” > 30 dagen tot max 24 maanden  
dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen, onder verwijzing naar de bedragen die de FOD 
Buitenlandse Zaken vaststelt voor zijn personeel ‘op post’ (met minimum van 37,18 EUR) 

- Indien het vertrek en de terugkeer van de dienstreis op dezelfde dag valt, is een 
afwezigheid van minstens 10 uur vereist opdat van een “dag” kan worden gesproken. 

- Als de buitenlandse dienstreis meerdere dagen duurt, mag voor de dagen van vertrek en 
terugkeer slechts 50% van de forfaitaire dagvergoeding in aanmerking worden genomen. 

- Indien de bedragen in de landenlijst zowel in de vreemde valuta als in euro worden 
meegedeeld, dan moet de vreemde valuta worden omgerekend aan de gemiddelde koers 
van de maand die het vertrek voorafgaat (bv. USD) 

Vrijwilligerswerk 32,71 EUR/dag 
1.303,38 EUR/jaar 

32,71 EUR/dag 
1.303,38 EUR/jaar 

- Deze vergoeding kan nog gecombineerd worden met een forfaitaire 
verplaatsingsvergoeding voor vervoerskosten en dit voor maximaal 2.000 km per jaar en 
per vrijwilliger. Km-vergoeding: zie hierboven. 

Vakliteratuur Geen forfait Dubbel bewijs te 
leveren 

- Kosten voor het aanschaffen van vakliteratuur 

 

(*)Vanaf 1/01/2014 Dienstreis tijdens de dag Toeslag wegens nachtverblijf 

 Reis tussen 5 – 8 uur (**) Reis ≥ 8 uur (***) Logies op kosten 
van personeelslid 

Kosteloos logies 

Geïndexeerd bedrag 3,82 EUR/dag 19,22 EUR/dag 43,79 EUR/dag 23,04 EUR/dag 

(**) Exclusief een reis over de middag van minstens 5 uur met een lunchpauze van 2 uur (d.w.z. met inbegrip van het dertiende en veertiende uur van de dag) 

(***) Inclusief een reis over de middag van minstens 5 uur met een lunchpauze van 2 uur (d.w.z. met inbegrip van het dertiende en veertiende uur van de dag) 

http://www.deloitte.com/view/nl_BE/be/index.htm

