
Bijlage 1: Tabel RSZ - fiscaliteit 

 

optie RSZ fiscaliteit 
Treinkaart/andere 
vervoerbewijzen woon-
werkverkeer  

Volledig vrijgesteld  (woon-
werkverkeer is altijd 
vrijgesteld voor de RSZ 
 
 

Forfaitaire beroepskosten 
(volledig  vrijgesteld) 
Bewezen beroepskosten: geen 
vrijstelling, aftrek mogelijk 
van € 0,15/km (zie artikel 38 
van het WIB92) 

Treinkaart/andere 
vervoerbewijzen 
dienstverplaatsingen 

Vrijgesteld = kosten eigen aan 
de werkgever 
 
 

Vrijgesteld = kosten eigen aan 
de werkgever 

Treinkaart/andere 
vervoerbewijzen - 
privéverplaatsingen 

Voordeel alle aard werkelijke 
waarde 
 
 

Voordeel alle aard werkelijke 
waarde 

Dienstwagen CO2-solidariteitsbijdrage 
(indien privégebruik) 
 
 

Voordeel van alle aard 

Leasefiets/leasemoto Voordeel van alle aard a rato 
van de totale leasekost incl. 
verzekering in functie van het 
percentage pure privé-gebruik. 
De RSZ zal slechts het 
percentage woon-werkgebruik 
en beroepsmatig gebruik 
vrijstellen van inhoudingen 
 
Een op de Ministerraad van 14 
december 2017 goedgekeurd 
koninklijk besluit brengt met 
ingang van 1 januari 2017 
wijzigingen aan de bestaande 
regels voor de waardering van 
het voordeel in natura voor 
het privé-gebruik van een 
bedrijfsfiets. De onderstaande 
info geldt onder voorbehoud 
van ondertekening en 
publicatie van het besluit in 
het Belgisch Staatsblad, wat 
nog niet gebeurd is. 

De socialezekerheidsregeling 
met betrekking tot de 
fietsvergoeding en het 
voordeel in natura van een ter 
beschikking gestelde fiets 
worden afgestemd op de 

voordeel van alle aard a rato 
van de totale leasekost incl. 
verzekering indien de fiets 
niet regelmatig gebruikt 
wordt voor woon-
werkverplaatsingen. Indien de 
fiets op regelmatige basis 
gebruikt wordt voor woon-
werkverplaatsingen, vormt dit 
voor de fiscus een vrijgesteld 
voordeel 



fiscale reglementering. Het 
toepassingsgebied van de 
fietsvergoeding, die vrijgesteld 
is van 
socialezekerheidsbijdragen, 
wordt vanaf 1 januari 2017 
ook uitgebreid. Vanaf dan 
komt elk rijwiel (ook elk 
elektrisch aangedreven 
gemotoriseerd rijwiel of 
elektrisch aangedreven speed 
pedelec) hiervoor in 
aanmerking.  

Op het voordeel van een ter 
beschikking gestelde fiets zijn 
vanaf dan evenmin 
socialezekerheidsbijdragen 
verschuldigd. Het gaat om het 
volledige voordeel, dus ook 
om het privégebruik ervan en 
de fietstoebehoren. De enige 
voorwaarde is dat hij 
daadwerkelijk gebruikt wordt 
voor de verplaatsing tussen 
de woonplaats en de plaats 
van tewerkstelling.  

Aankoop (elektrische) 
fiets/motor 

Voordeel werkelijke waarde 
 

Voordeel werkelijke waarde 

Kilometervergoeding Volledig vrijgesteld voor 
gedeelte woon-werkverkeer en 
dienstverplaatsingen 
 
 

Woon-werkverkeer: 
Forfaitaire beroepskosten: € 
400/jaar dienstreizen: 
vrijgesteld 
Bewezen beroepskosten: 
inbreng van € 0,15/km als 
kosten 

Abonnement autodelen Loonvoordeel: RSZ 
verschuldigd 
 
Op het voordeel van de 
terugbetaling van Cambio-
kosten (de cambiotarieven 
bestaan uit vaste kosten en 
gebruikskosten) is geen co2-
bijdrage verschuldigd.  
 
De (al dan niet gedeeltelijke) 
terugbetaling van de Cambio-
kosten verbonden aan het 
woon-werkverkeer en 
dienstverplaatsingen, is op 
basis van artikel 19, §2, 4° van 

Loonvoordeel, 
bedrijfsvoorheffing 
verschuldigd 



het KB van 28 november 1969 
vrijgesteld van 
socialezekerheidsbijdragen. 
 
De terugbetaling van de 
Cambiokosten die betrekking 
hebben op 
privéverplaatsingen, is echter 
loon waarop RSZ-bijdragen 
verschuldigd zijn.  

Parkingabonnement/tickets 
woon-werk en 
dienstverplaatsingen 

Vrij van inhoudingen RSZ 
 
Terugbetaling van kosten: 
 
*Parking voor professionele 
verplaatsingen: 
5 euro per maand voor de 
werknemer die regelmatig 
kleine parkeerbedragen moet 
betalen, indien de 
parkeerkosten groter zijn kan 
er terugbetaald worden op 
bewijs. 
 
*Parking voor woon-
werkverkeer: 
De RSZ aanvaardt geen 
forfaitair bedrag. Enkel de 
werkelijk bewezen kosten 
worden terugbetaald. 
 

Vrij van bedrijfsvoorheffing 

Parkingabonnement/tickets 
privégebruik 

Voordeel alle aard werkelijke 
waarde 
 
 

Voordeel alle aard werkelijke 
waarde 

 


