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Indien u of uw personeel geregeld "op de baan" bent, kunt u de kosten van 
uw middaglunch in aftrek brengen in uw vennootschap zonder daartoe die 
vervelende bonnetjes te moeten bijhouden. Hieronder zetten we uiteen hoe 
dat juist in zijn werk gaat, wat er wel of niet kan en wat er sinds begin 2014 
is gewijzigd. 

Voortaan voor alle 

personeelscategorieën hetzelfde 

bedrag 

Indien u vaak op de baan bent in het kader van uw job en ‘s middags niet 
de mogelijkheid hebt om naar huis of op kantoor te gaan eten, gebeurt het 
wel eens dat u onderweg gauw een broodje, pizza of spaghetti eet. In 
plaats van telkens een bonnetje of ticketje te moeten vragen en dat af te 
geven aan uw boekhouder, kan u ervoor opteren om u een forfaitair bedrag 
per dag toe te kennen. De mogelijkheid bestaat om ook zo een vergoeding 
toe te kennen aan uw personeel. Goed nieuws is dat er vanaf 1 januari 
2014 geen sprake meer is van verschillende tarieven naar gelang de 
personeelscategorie waaraan de vergoeding wordt toegekend. 

Vanaf begin dit jaar zijn de volgende eenvormige tarieven van toepassing 

Hogere forfaitaire vergoedingen zijn 
mogelijk op voorwaarde  

dat de werkgever of vennootschap het dubbele bewijs levert dat: 

1. de vergoeding bestemd werd tot het dekken van kosten die hem 
eigen zijn 
die vergoeding ook daadwerkelijk aan dergelijke uitgaven werd 
besteed 

2. Zo’n forfaitaire dagvergoeding is bovendien voor 100% fiscaal 
aftrekbaar terwijl u of uw werknemer er in persoonlijke naam in 



 

principe niet wordt op belast. 

Hoe moet die forfaitaire 

vergoeding worden betaald? 

De wijze waarop de forfaitaire dagvergoedingen worden betaald, heeft op 
zich geen belang. U kunt ze bijvoorbeeld maandelijks storten op de rekening 
samen met het loon. Natuurlijk kunnen de vergoedingen ook, indien u 
bedrijfsleider bent in de vennootschap, op de rekening courant worden 
geboekt. Het meest eenvoudige is om ze op uw maandelijkse onkostennota 
te vermelden en samen met de andere kosten (parkeerticketjes, 
restaurantbonnetjes, …) die u maakt voor uw zaak, terug te betalen. 

Bewijs 

Om de forfaitaire dagvergoeding te kunnen aftrekken als beroepskosten zal 
de vennootschap wel moeten kunnen bewijzen dat het gaat om: 

de terugbetaling van kosten die eigen zijn aan de vennootschap of 
werkgever 
een vergoeding van effectief gemaakte kosten 
In de praktijk is het vooral van belang om te kunnen aantonen dat u (of uw 
personeel) effectief zoveel dagen "op de baan" bent geweest. Dit kan 
doorgaans aangetoond worden met agenda’s, timesheets, 
kilometervergoedingen die eventueel nog aanvullend betaald worden, 
werkafspraken met klanten, gedetailleerde facturen,…. 

Voorbeeld 

Wim is bedrijfsrevisor en zaakvoerder van een revisorenkantoor. Hij  is 
geregeld op verplaatsing om de boekhouding van zijn cliënten door te 
lichten. ’s Middags gaat hij in de buurt een kleine snack eten.Begin juni 
maakt hij zijn onkostennota op van de maand mei voor de beroepsmatige 
uitgaven die hij cash heeft betaald of via zijn privérekening. Aan de hand 
van zijn timesheets blijkt dat hij tien volle dagen op klantenbezoek is 
geweest voor auditwerkzaamheden en diverse besprekingen met cliënten. 
De laatste twee dagen van de maand was hij op verplaatsing vanaf 7 uur ’s 
morgens tot 12.30 u ’s middags.Wim zal de volgende vergoeding kunnen 
aanrekenen: 

10 dagen x 19,22 € = 192,20 € 
2 dagen  x 3,82 € =       7,64 € 
Totaal                       199,84 € 
 

CONCLUSIE 

U merkt dus dat de toekenning van een belastingvrije dagvergoeding zeer 
interessant kan zijn indien u aan de voorwaarden voldoet. Hou echter goed 



 
 
 

 

uw agenda of andere bewijsstukken bij zodat uw belastingcontroleur de 
vergoeding niet kan belasten als loon. 

 
 



 



 
 
 
 


