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VERANDERING IN BELASTINGSVRIJSTELLING OP VERGOEDINGEN TOEGEKEND
VOOR WOON-WERKVERKEER

Verandering in belastingvrijstelling op vergoedingen toegekend voor woon-werkverkeer

Het bedrag dat de werkgever betaalt voor woon-werkverkeer met eigen vervoer van de werknemer is in
principe belastbaar. Maar er wordt een vrijstelling toegekend ten belope van 380 EUR in 2013 op
voorwaarde dat de werknemer in zijn eindbelasting gebruik maakt van het wettelijk forfait inzake
beroepskostenaftrek. De werknemer moet daarvoor een schriftelijke verklaring afleggen dat hij in zijn
belastingaangifte niet zal opteren voor de aftrek van werkelijke beroepskosten. Dergelijke verklaring zal u
als werkgever moeten kunnen voorleggen bij een eventuele controle. Een werknemer die zijn werkelijke
kosten bewijst zal bijgevolg niet kunnen genieten van deze vrijstelling.

Drie situaties moeten onderscheiden worden:

De terugbetaling van kosten i.v.m. woon-werkverkeer wanneer de werknemer gebruik maakt van
openbaar gemeenschappelijk vervoer wordt volledig vrijgesteld.

Gebeuren de woon-werkverplaatsingen door gemeenschappelijk georganiseerd vervoer (carpoolen) dan
wordt de vergoeding vrijgesteld in de mate dat het de prijs van een eerste klasse treinabonnement niet 
overschrijdt.

Komt de werknemer door middel van privévervoermiddelen (uitz. de fiets) naar het werk, dan mag een
bedrag van maximum 31,70 EUR per maand worden vrijgesteld. Voortaan mag de vrijstelling een
maximum maandbedrag niet meer overschrijden.

Wat moet u doen?

Wanneer een werknemer niet van plan is om van de vrijstelling gebruik te maken en dus geen verklaring
aflegt, moet u dat als werkgever aan ons sociaal secretariaat melden. Anders wordt de vrijstelling
automatisch toegekend via ons systeem.
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De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te
behandelen. Gelet op onze middelenverbintenis als sociaal secretariaat, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die
voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

De aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor informatievergaring. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de
op deze website verstrekte informatie aan derden buiten onze wil om, is niet toegestaan. 

- 2 -


