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VOORAFGAANDE OPMERKINGEN  
 

UITERSTE DATUM VOOR HET INDIENEN VAN DE DOCUMENTEN  

Als schuldenaar van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten moet u vóór 1 maart 
2020 via Belcotax-on-web de fiches indienen voor de inkomsten die u heeft betaald of toege-
kend tijdens het jaar 2019 , zelfs indien u anders dan per kalenderjaar boekhoudt. 

 

  U moet vóór 1 maart aan iedere verkrijger van de inkomsten een afschrift van de fiche 
overhandigen om deze laatste in staat te stellen zijn aangifte in de personenbelasting 
of in de belasting van niet-inwoners in te vullen1. 

 
Het staat u daarbij vrij om dit afschrift via een drager naar eigen keuze te bezorgen, 
eventueel via e-mail of via de post.  Ingeval u de fiche uitsluitend via e-mail verstuurt, is 
het aangewezen dit enkel te doen mits voorafgaand akkoord van de verkrijger van de 
inkomsten. 

 
------------------------------------- 

 

BELCOTAX  

Als werkgever en schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing moet u de fiches indienen via de 
toepassing Belcotax-on-web2. 

 
Afwijkingen op die regel moet u aanvragen bij het ter zake bevoegde documentatiecentrum 
bedrijfsvoorheffing. Deze worden slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden toegestaan. 

 
Inlichtingen inzake Belcotax-on-web kan u verkrijgen bij het Contactcenter van de FOD Fi-
nanciën op het nr. 0257 257 57 of op www.belcotaxonweb.be. 

 
------------------------------------- 

 

MODEL VAN DE FICHE 281.20 

U kan zonder voorafgaande toestemming uw eigen model van fiche ontwerpen, op voor-
waarde dat dit dezelfde elementen bevat als het officiële model. 
 
U mag dit beperken tot die rubrieken of vakken waarin gegevens (bedragen of informatie) zijn 
vermeld.  
 
Respecteer daarbij wel de nummering van de vakken, de benamingen en de codes van 
het officiële model, evenals de verwijzingen met be trekking tot de op uw model ge-
bruikte gegevens. 
 
De fiches 281 kan u in pdf-formaat gratis downloaden op www.financien.belgium.be > exper-
ten & partners > sociale secretariaten en schuldenaars van inkomsten > bericht aan schul-
denaars. 
 

------------------------------------- 
 

GEBRUIK VAN DE FICHE 281.20 

De fiche 281.20 is bedoeld voor iedere natuurlijke persoon die in een vennootschap: 
• een opdracht  als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functies uitoe-

fent; 

                                            
1  Artikel 93, KB/WIB 92. 
2  Artikel 92, KB/WIB 92. 
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• een leidende functie of een leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur, van com-
merciële, financiële of technische aard buiten een arbeidsovereenkomst  uitoefent. 

 

 Maak geen fiche 281.20 op als : 
 

• de verkrijger van de inkomsten een natuurlijke persoon is die zijn functies uitoefent 
in het kader van een arbeidsovereenkomst in een onderneming waar hij eveneens 
een onbezoldigde opdracht  van bedrijfsleider uitoefent. Maak in dat geval een 
fiche 281.10 op; 

• de verkrijger van de inkomsten een binnenlandse rechtspersoon is die een functie 
van bedrijfsleider uitoefent in een binnenlandse vennootschap. Maak in dat geval, 
bij gebrek aan factuur, een fiche 281.50 op; 

• de verkrijger van de inkomsten een niet-inwoner is bedoeld in art. 227, 2°, WIB 92 
die een functie van bedrijfsleider uitoefent in een binnenlandse vennootschap. 
maak in dat geval een fiche 281.30 op.  

 
------------------------------------- 

 

AANDELENOPTIES  

Wanneer aandelenopties worden toegekend door een buitenlandse vennootschap zonder 
vestiging in België, wegens of naar aanleiding van de beroepswerkzaamheid van de begun-
stigde ten behoeve van een Belgische belastingplichtige, moet deze laatste de fiches opstel-
len. 

 
------------------------------------- 

 

LONEN EN VERGOEDINGEN BETAALD DOOR CURATOREN 3 

Bedoelde personen 

Curatoren, vereffenaars of personen die gelijkaardige functies uitoefenen4 die in het 
kader van de afwikkeling van een faillissement of vereffening bezoldigingen en vergoe-
dingen betalen. 
 

Lonen en vergoedingen 

Vermeld tegenover de passende code het bruto belastbaar bedrag van de lonen en 
vergoedingen betaald volgens de afrekening aan de ex-bedrijfsleiders. Het bruto be-
lastbaar bedrag omvat de effectief aan de bron ingehouden bedrijfsvoorheffing zelfs 
indien deze wegens onvoldoende actief niet in de Schatkist is gestort. 

 
Bedrijfsvoorheffing 

Vermeld de effectief ingehouden  bedrijfsvoorheffing, zelfs indien die wegens onvol-
doende actief niet in de Schatkist is gestort. 

 
------------------------------------- 

  

                                            
3  Het begrip ‘curator’ moet desgevallend ook begrepen worden als ‘insolventiefunctionaris’ zoals ingevoerd door de wet houdende 

invoeging van het Boek XX 'insolventie van ondernemingen' in het wetboek van economisch recht en houdende  invoeging van de 
definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het boek I van het Wetboek van 
economisch recht' (Wet van 12.08.2017 – BS 11.09.2017). 

4  Artikel 270, 6°, WIB 92. 
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GEEN BEDRIJFSVOORHEFFING  

U moet de fiches in alle gevallen opmaken waarin de bedrijfsvoorheffing in beginsel verschul-
digd is5, zelfs indien de erin bedoelde inkomsten niet werkelijk aan de bedrijfsvoorheffing on-
derworpen werden wegens hun te gering bruto belastbaar bedrag of wegens een bijzondere 
afwijking bepaald in de toepassingsregels opgenomen in bijlage III, KB/WIB 92. 
 

------------------------------------- 
 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN  

De inkomsten die u betaald heeft aan een inwoner van een staat waarmee België een over-
eenkomst tot het vermijden van dubbele belasting heeft afgesloten, moet u  hoe dan ook naar 
hun aard op een overeenkomstige individuele fiche vermelden. De gegevens die in dergelijke 
fiches zijn opgenomen kunnen aan de betrokken buitenlandse administraties worden overge-
maakt. 
 
De bewijsstukken die de verkrijgers van vrijgestelde inkomsten aan u hebben moeten over-
handigen om de inhouding van de bedrijfsvoorheffing te vermijden, moet u ter beschikking 
van de administratie houden.  
 
De bewijsstukken omvatten eveneens een precieze verwijzing naar de overeenkomst tot het 
vermijden van dubbele belasting en naar de bepaling(en) daarvan, ingeroepen om de vrijstel-
ling te verantwoorden. 
 

------------------------------------- 
 

IN HET BUITENLAND BEHAALDE BEZOLDIGINGEN UIT EEN ALDAAR UIT GEOEFENDE WERKZAAMHEID VER-
KREGEN DOOR PERSONEN DIE GEDURENDE DE PERIODE VAN DIE WERKZAAMHEID  ALS NIET-RIJKSINWO-
NERS WORDEN BESCHOUWD 

Vermeld de in het buitenland behaalde bezoldigingen uit een aldaar uitgeoefende werkzaam-
heid verkregen door bedrijfsleiders van binnenlandse privé-ondernemingen die, wegens die 
werkzaamheid, en voor de periode van die bezigheid (tenminste 24 maanden) als niet-rijks-
inwoners worden beschouwd, op een fiche 281.20. 
 
Vermeld ze ook als die bezoldigingen in België niet in de belasting van niet-inwoners belast-
baar zijn omdat zij op de resultaten van een buitenlandse inrichting van de schuldenaar zijn 
toegerekend of in België zijn vrijgesteld op grond van een door België gesloten overeenkomst 
tot het vermijden van dubbele belasting. 
 
Houd de bewijsstukken die het niet inhouden van de bedrijfsvoorheffing verantwoorden, ter 
beschikking van de administratie. 
 

------------------------------------- 
 
  

                                            
5  Artikel 87, KB/WIB 92.  
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BIJKOMENDE INFORMATIE  

De Federale Overheidsdienst Financiën stelt de tweetalige gegevensbank Fisconetplus gratis 
ter beschikking. 
 
Fisconetplus bevat informatie over diverse fiscale materies (personenbelasting, vennoot-
schapsbelasting, btw, successierechten, registratierechten, …) en over aanverwante niet-fis-
cale materies (burgerlijk recht, …). 
 

www.fisconetplus.be 
 

U kan de artikels van het WIB 92, het KB/WIB 92 en de ComIB 92 waar dit bericht naar 
verwijst op voormelde site raadplegen. 

 
------------------------------------- 
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FICHE 281.20 

 

Hoofding 
JAAR  

Dit is het jaar van de betaling of toekenning van de inkomsten. 
 

------------------------------------- 
 

Vak 1 
NR. 

Nummer de fiches doorlopend (zie ook de brochure Belcotax die beschikbaar is op www.bel-
cotaxonweb.be). Maak geen onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse geadresseer-
den. 

 
------------------------------------- 

 

Vak 2 
DATUM VAN INDIENSTTREDING EN VAN VERTREK  

 

Vul dit vak enkel in als de verkrijger van de inkom sten een in dienstverband te-
werkgestelde bedrijfsleider is. 

 
Datum van indiensttreding 

Is de bedrijfsleider in de loop van het jaar 2019 i n dienst getreden? 
 

JA Vermeld hier de datum van indiensttreding. 
NEEN Vermeld hier niets. 

 
Datum van vertrek 

Was de bedrijfsleider nog steeds in dienst op 31 de cember 2019? 
 

JA Vermeld hier niets. 
NEEN Vermeld hier de datum van vertrek. 

 
De datum moet als volgt worden vermeld: DD/MM/JJJJ (Voorbeeld: 31/12/2019).  

 
------------------------------------- 

 

Vak 3 
SCHULDENAAR VAN DE INKOMSTEN  

Wie is de schuldenaar van de inkomsten? 

Dat is diegene die de inkomsten heeft betaald of toegekend. Dit kan zowel een natuur-
lijke persoon als een rechtspersoon of enigerlei vereniging zijn. 

 

Identificatie 

Vermeld hier de volledige identiteit van de schuldenaar, d.w.z. de naam of benaming, 
straat, nummer en eventueel bus, evenals de postcode en de gemeente. 
 
Vermeld de naam van de gemeente volledig. 
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NN of ON 

Vermeld hier het nationaal nummer of het ondernemingsnummer van de schuldenaar 
van de inkomsten. 
 

------------------------------------- 
 

Vak 4 
AFZENDER 

Wie is de afzender? 

Dat is de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging die, of het sociaal secretari-
aat dat de fiche heeft opgesteld. 
 

Identificatie 

Vermeld hier de volledige identiteit van de afzender, d.w.z. de naam of benaming, 
straat, nummer en eventueel bus, evenals de postcode en de gemeente. 
 
Vermeld de naam van de gemeente volledig. 

 
Doel 

In geval van niet-uitreiking worden de fiches aan de afzender teruggezonden. Dit is niet 
noodzakelijk de schuldenaar van de inkomsten. 

 
NN of ON 

Vermeld hier het nationaal nummer of het ondernemingsnummer van de afzender. 
 

------------------------------------- 
 

GEADRESSEERDE 

Wie is de geadresseerde? 

Dat is diegene die de belastbare inkomsten heeft verkregen. 
Dit is steeds  een natuurlijk persoon. 
 

Identificatie 

Vermeld hier de volledige identiteit van de geadresseerde, d.w.z. de naam en voorna-
men, straat, nummer en eventueel bus, evenals de postcode en de gemeente. 
 
Vermeld steeds de eerste voornaam volledig. De andere voornamen mag u beperken 
tot de initialen. 
 
Vermeld de naam van de gemeente volledig. 

 
Adres 

Indien de verkrijger van de inkomsten 
• gedomicilieerd is in België: 
 vermeld dan hier zijn laatst gekende adres. 
• niet gedomicilieerd is in België: 
 vermeld dan hier het volledige buitenlandse adres, evenals het land. 

 
Buitenlandse kaderleden 

Indien de fiche is opgesteld op naam van een buitenlands kaderlid of vorser (zie bijlage 
2), breng dan de vermelding ‘EX’ aan na de aanduiding van de gemeente. 

 
------------------------------------- 
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Vak 5 
GEZINSTOESTAND 

Algemene regel 

Houd rekening met de gezinstoestand van de verkrijger van de inkomsten op 1 januari 
2020. 

 
Uitzondering 

Als u de gezinstoestand van de verkrijger op 1 januari 2020 niet kent, houd dan reke-
ning met de laatste door u gekende gezinstoestand van vóór die datum. 
 
Als de Algemene Administratie van de Fiscaliteit u de gezinstoestand meedeelde, dan 
moet u rekening houden met deze toestand, eventueel aangepast aan de na die me-
dedeling ingetreden wijzigingen. 
 

Buitenlandse verkrijger van de inkomsten 

Indien het gezin van de verkrijger verblijft 
• in België of in de Europese Economische Ruimte: 
 houd dan rekening met de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner en 

met alle kinderen en andere personen ten laste. 
• buiten de Europese Economische Ruimte: 

houd dan rekening met de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner en 
enkel met die kinderen waarvoor Belgische kinderbijslag wordt uitbetaald in het 
land van herkomst van de verkrijger. 
 

------------------------------------- 

 

GEZINSTOESTAND (ECHT.) 

De verkrijger van de inkomsten is alleenstaande 

Vermeld hier het cijfer ‘0’. 
 

De verkrijger van de inkomsten is gehuwd of wetteli jk samenwonend 

Indien de echtgenoot of de wettelijk samenwonende p artner van de verkrijger van 
de inkomsten: 

 
• persoonlijke beroepsinkomsten heeft: 

vermeld dan hier het cijfer ‘1’; 
 

• geen beroepsinkomsten heeft: 
vermeld dan hier het cijfer ‘2’; 

 

• enkel pensioenen, renten of ermee gelijkgestelde inkomsten verkrijgt ≤138 euro 
netto per maand: 
vermeld dan hier het cijfer ‘2’; 

 
• enkel persoonlijke beroepsinkomsten verkrijgt, andere dan pensioenen, renten of 

ermee gelijkgestelde inkomsten ≤230 euro netto per maand: 
vermeld dan hier het cijfer ‘3’; 

 
• enkel pensioenen, renten of ermee gelijkgestelde inkomsten verkrijgt tussen 138 

euro en 459 euro netto per maand: 
vermeld dan hier het cijfer ‘3’. 
 

------------------------------------- 
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GEZINSTOESTAND (KIND)  

Kinderen (Kind) 

Vermeld hier het aantal kinderen ten laste van de verkrijger van de inkomsten. 
 
Een gehandicapt kind ten laste telt voor twee kinderen ten laste. 

 

GEZINSTOESTAND (ANDERE)  

Andere 

Vermeld hier het aantal personen ten laste van de verkrijger van de inkomsten, andere 
dan de echtgenoot en de kinderen. 
 
Een gehandicapt persoon ten laste geldt voor twee personen ten laste. 
 

Meer informatie omtrent kinderen en andere personen  ten laste, evenals de grensbedragen 
inzake de netto bestaansmiddelen vindt u op 
www.financien.belgium.be > particulieren > gezin > personen ten laste. 

 
------------------------------------- 

 

GEZINSTOESTAND (DIVERSE)  

Diverse 

Vermeld hier de letter ‘X’ indien de verkrijger van de inkomsten: 
• ofwel een niet hertrouwde weduwnaar of weduwe is met één of meer kinderen ten 

laste; 
• ofwel een ongehuwde vader of moeder is met één of meer kinderen ten laste. 

 
------------------------------------- 

 

HANDICAP  

Gezinstoestand (Echt.) 

Vermeld de letter ‘H’, zoals in het onderstaande voorbeeld, als de echtgenoot of de 
wettelijk samenwonende partner van de verkrijger van de inkomsten een gehandicapt 
persoon is. 

 
 
 

 
 
 
Gezinstoestand (Diverse) 

Vermeld de letter ‘H’, zoals in het onderstaande voorbeeld, als de verkrijger van de 
inkomsten een gehandicapt persoon is. 
 

 
 
 
 

 
Meer informatie omtrent gehandicapte kinderen en an dere personen ten laste vindt u op 
www.financien.belgium.be > particulieren > gezin > gehandicapte > gehandicapte kinderen 
en gehandicapte personen ten laste. 

 
------------------------------------- 

Gezins- 
toestand  

Echt.  Kind.  Andere  Diverse  
    

H    

Gezins- 
toestand  

Echt.  Kind.  Andere  Diverse  
    

   H 
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Vak 6 
BURGERLIJKE STAND  

Algemene regel 

Houd rekening met de burgerlijke stand van de verkrijger van de inkomsten op 1 januari 
2020. 
 
Als de burgerlijke stand op 1 januari 2020 niet gekend is, houd dan rekening met de 
laatste door u gekende burgerlijke stand van vóór die datum. 

 
Vermeldingen  

De verkrijger van de inkomsten is: 
alleenstaande .................................................. vermeld dan hier de letter ‘O’ 
gehuwd of wettelijk samenwonende ................ vermeld dan hier de letter ‘G’ 
weduwnaar of weduwe .................................... vermeld dan hier de letter ‘W’ 
uit de echt gescheiden..................................... vermeld dan hier de letter ‘E’ 
gescheiden van tafel en bed ............................ vermeld dan hier de letter ‘E’ 
feitelijk gescheiden .......................................... vermeld dan hier de letter ‘S’ 

 
------------------------------------- 

 

Vak 7 
NR. PARITAIR COMITE  

Paritair comité 

Vermeld hier het volgnummer waaronder het paritair comité, bevoegd voor de verkrijger 
van de inkomsten op wiens naam de fiche is opgesteld, voorkomt in de lijst van de 
paritaire comités. 

 
Wie stelt de lijst van de paritaire comités op? 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen 
Ernest Blerotstraat 1 
1070 Brussel 

 
------------------------------------- 

 

Vak 8 
NATIONAAL NR . OF FIN OF GEBOORTEDATUM EN –PLAATS  

De verkrijger van de inkomsten is gedomicilieerd in  België 

Vermeld dan hier zijn inschrijvingsnummer in het Rijksregister van de natuurlijke perso-
nen. 
 

De verkrijger van de inkomsten is niet gedomiciliee rd in België  

Vermeld dan hier het Kruispuntbanknummer6 of  het FIN toegekend door de EU-landen 
aan hun onderdanen. 

  

                                            
6  Eveneens het ‘bisnummer’ genoemd: het betreft het identificatienummer van de natuurlijke personen die niet ingeschreven zijn in 

het Rijksregister van de natuurlijke personen, dat door de Kruispuntbank in toepassing van artikel 4 van de wet van 15.01.1990 (BS 
22.02.1990) wordt toegekend. 
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Waar vindt u het FIN?  

U vindt meer informatie over de documenten waarin het FIN opgenomen is en voor-
beeldafbeeldingen op de website van de Europese Commissie op het adres: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html. 
 

------------------------------------- 
 

Vak 9 
PERIODIEKE BEZOLDIGINGEN  

Bedoelde inkomsten 

Vermeld hier het totale bruto bedrag (zie bijlage 1) van de periodieke , vaste of veran-
derlijke bezoldigingen die in 2019 in geld of in natura zijn betaald of toegekend aan een 
natuurlijke persoon die in de vennootschap: 
• een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functies 

uitoefent; daartoe behoren ook de bestuurders van verenigingen of instellingen die 
rechtspersoonlijkheid bezitten en die aan de vennootschapsbelasting zijn onder-
worpen; 

• een leidende functie of een leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur, van 
commerciële, financiële of technische aard buiten een arbeidsovereenkomst uit-
oefent. 

 
Periodieke bezoldigingen 

Dit zijn de belastbare inkomsten die: 
• regelmatig en ten minste één keer per maand zijn betaald of toegekend; 
• vóór het einde van het belastbare tijdperk waarin de ertoe aanleiding gevende pres-

taties zijn geleverd; 
• en die de vennootschap op de resultaten van dat tijdperk heeft aangerekend. 

 
Soorten inkomsten die hier meer bepaald worden bedo eld  

• de wedden, lonen, premies, gratificaties, vakantiegeld en alle andere vergoedin-
gen, ongeacht hun kwalificatie of reden van toekenning; 

• de vroeger verworven bezoldigingen, zelfs indien zij aan de rechtverkrijgenden van 
de persoon die ze heeft verworven, werden uitbetaald of toegekend; 

• de vergoedingen door de vennootschap toegekend als terugbetaling van reiskosten 
vanaf de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling; 

• de tussenkomsten van de vennootschap in de eigen beroeps- of privéuitgaven 
(representatie- en verplaatsingskosten, enz.) van de bedrijfsleider. 
 

  Aanvullend vakantiegeld  

Vermeld hier eveneens het aanvullend vakantiegeld aan het begin of bij de hervatting 
van de activiteit, verkregen tijdens het kalenderjaar waarin de beroepsactiviteit wordt 
aangevangen of na een lange periode van onderbreking weer wordt aangevat.  

 

  Welke bezoldigingen mag u niet vermelden op een fic he 281.20? 

• Bezoldigingen betaald aan een Belgische of buitenlandse rechtspersoon die de 
functie van bedrijfsleider uitoefent. Vermeld dergelijke inkomsten, bij gebrek aan 
factuur, op een fiche 281.50 of 281.30, naargelang de rechtspersoon rijksinwoner 
dan wel niet-inwoner is. 

• De bezoldigingen toegekend aan een natuurlijk persoon voor het uitoefenen van 
functies in het kader van een arbeidsovereenkomst in een vennootschap waarin hij 
eveneens een onbezoldigd mandaat  als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of 
gelijksoortige functies uitoefent. Vermeld dergelijke inkomsten op een fiche 281.10. 
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• De vergoedingen die al dan niet het herstel van een tijdelijke derving van bezoldi-
gingen van bedrijfsleiders (zie bijlage 3) vertegenwoordigen. 
 

 
------------------------------------- 

 

ANDERE BEZOLDIGINGEN  

Bedoelde inkomsten 

Vermeld hier het brutobedrag van al de niet-periodieke  bezoldigingen die in 2019 zijn 
betaald of toegekend aan een natuurlijke persoon die: 
• een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functies 

uitoefent; 
• een leidende functie of een leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur, van 

commerciële, financiële of technische aard buiten een arbeidsovereenkomst uit-
oefent. 

 
Niet-periodieke bezoldigingen  

Dit zijn alle bezoldigingen die niet regelmatig en niet minstens één keer per maand zijn 
betaald of toegekend. 

 
Tantièmes   

Vermeld hier eveneens de tantièmes die in 2019 aan de verkrijgers zijn betaald of toe-
gekend, ongeacht het boekjaar waarop die tantièmes betrekking hebben. 
 
Sommen ten behoeve van bedrijfsleiders die worden afgenomen van de door de Alge-
mene Vergadering te bestemmen winst worden geacht te zijn betaald of toegekend op 
de datum waarop deze bedragen door de algemene vergadering ter beschikking zijn 
gesteld van de bedrijfsleider. 
 
Bijgevolg moet u voor 2019 op de fiche enkel de tantièmes en andere sommen aange-
ven die werden ingehouden op de winst, toegekend door de Algemene Vergadering die 
in 2019 werd gehouden. 
 

Mobiliteitsvergoeding ‘Cash for car’ 

Sinds 01.01.2018 kan de vennootschap een mobiliteitsvergoeding7 toekennen aan een 
bedrijfsleider die zijn bedrijfswagen inlevert. Deze maatregel wordt ook ‘Cash for car’ 
genoemd. 
 
Het bedrag van de mobiliteitsvergoeding is vastgesteld op 20 % van 6/7 van de catalo-
guswaarde van de ingeruilde wagen en op 24 % wanneer de vennootschap de brand-
stofkosten verbonden met het persoonlijk gebruik van het ingeruilde voertuig (geheel of 
gedeeltelijk) ten laste nam. 
 
De cataloguswaarde is de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop 
aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde btw, zonder rekening te hou-
den met enige korting, vermindering, rabat of restorno. 
 
Deze cataloguswaarde wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd (gezondheidsindex). 
 
Te vermelden bedrag 

Vermeld hier het belastbare bedrag van het voordeel 
 

                                            
7  Wet van 30.03.2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding. 



- 17 - 

Dat voordeel bedraagt in principe 4 % van 6/7de van de cataloguswaarde van de 
ingeleverde wagen en mag niet minder bedragen dan 1.340 euro. 
 

 Het totale bedrag van de toegekende mobiliteitsvergoeding moet ook worden 
vermeld in vak 20. 

 

  Vermeld hier meer bepaald: 

• het totaalbedrag van de vergoeding die de vennootschap toekent voor verplaatsin-
gen met een rijwiel of speed pedelec tussen de woonplaats en de plaats van te-
werkstelling, dat het vrijgestelde maximumbedrag van 0,24 euro voor 2019 per af-
gelegde kilometer overtreft8; 

 
• het belastbare gedeelte van de vergoedingen verbonden aan de detachering in 

België van de buitenlandse kaderleden en vorsers die genieten van het bijzonder 
aanslagstelsel (zie bijlage 2); 

 
• de kinderbijslagen en/of gezinstoelagen voor de echtgenoten die sommige ven-

nootschappen aan hun bedrijfsleiders hebben uitgekeerd en waarvan zij de last 
hebben gedragen. 

 
------------------------------------- 

 

VOORDELEN VAN ALLE AARD  

Aard 

Vermeld hier, gebruik makend van de letters in de onderstaande tabel, de aard van de 
belastbare voordelen toegekend aan de verkrijger van de inkomsten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
8  Artikel 38, § 1, eerste lid, 14°, WIB 92. 

Indien 
het voordeel in natura voortvloeit uit  

vermeld dan hier de 
letter(s)  

het kosteloos of tegen gun-
stige voorwaarden toekennen 

van 

een lening  ‘A’ 
huisvesting  ‘B’ 
verwarming  ‘C’ 
verlichting  ‘D’ 

voeding  ‘E’ 
een voertuig  ‘F’ 

de kosteloze of tegen voorde-
lig tarief terbeschikkingstelling 

van 

een vaste PC of lap-
top voor persoon-
lijke doeleinden  

‘H’ 

een internetaanslui-
ting , zowel vast als 
mobiel en ongeacht 
het aantal toestellen 

dat van de verbinding 
gebruik kan maken 

‘I’ 

een tablet of mobiele 
telefoon (gsm of 

smartphone) voor 
persoonlijke doel-

einden  

‘J’ 

een vast of mobiel 
telefoonabonnement  

‘K’ 

andere dan de hierboven vermelde voordelen  ‘Z’ 



- 18 - 

 
Vermeld niets indien geen enkel voordeel werd toegekend. 

 

Bedrag  

Vermeld hier het belastbare bedrag  van de voordelen van alle aard die de werknemer 
heeft verkregen uit hoofde van of ter gelegenheid van de uitoefening van zijn beroeps-
werkzaamheid. 

 

 Onbezoldigd mandaat  

De voordelen van alle aard, verkregen door een bedrijfsleider die een onbezoldigd 
mandaat  uitoefent in een vennootschap, die voortvloeien uit de uitoefening van bezol-
digde functies in dezelfde vennootschap, mag u niet  op de fiche 281.20 vermelden. 
Vermeld dergelijke voordelen op een fiche  281.10 . 

 
Sociale bijdragen  

Vermeld hier het bedrag van de persoonlijke bijdragen voor het sociaal statuut van de 
zelfstandigen dat door de vennootschap ten laste is genomen. 

 
Zijn meer bepaald als voordelen van alle aard te be schouwen: 

Premies verzekeringen 
Het betreft meer bepaald de tussenkomst in de premies die een vennootschap de-
finitief heeft gestort tot het uitsluitend individuele voordeel van de verkrijger van de 
inkomsten, in het kader van een: 
• brandverzekering; 
• verzekering tegen burgerlijke of familiale aansprakelijkheid; 
• autoverzekering; 
• individuele levensverzekering; 
• groepsverzekering of extra-wettelijke voorzorgsregeling die niet  toepasselijk is 

op al de aangeslotenen of op een groep onder hen; 
• individuele verzekering tegen lichamelijke ongevallen, enz. 

 
Gezondheidszorgen 

Vergoedingen die de vennootschap systematisch aan haar bedrijfsleiders betaalt 
tot uitvoering van een reglement dat de geldelijke tegemoetkoming in de kosten 
van gezondheidszorgen regelt. 

 
Aandelen(opties)  

Voordelen van alle aard: 
• die voortvloeien uit het lichten van aandelenopties die vóór 1 januari 1999 zijn 

toegekend; 
• die voortvloeien uit het tegen gunstvoorwaarden toekennen van aandelen. Dit 

is ook het geval wanneer aandelenopties, waarvoor in 2016, 2017 en/of 20189 

slechts een gehalveerd voordeel werd belast en die in 2019 in strijd met het 
beding in het optieplan zelf voortijdig werden uitgeoefend, d.w.z. vóór het ver-
strijken van het derde jaar na dat waarin het aanbod heeft plaatsgevonden; 

• die voortvloeien uit aandelenopties die in 2019, in strijd met het beding in het 
optieplan zelf, onder levenden werden overgedragen. 

 
Een door de vennootschap ter beschikking gesteld vo ertuig 

Vermeld hier het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het persoonlijk gebruik 
van een voertuig dat de vennootschap kosteloos of tegen voordelige voorwaarden 
aan de bedrijfsleider ter beschikking stelt voor zover die bedrijfsleider dat voertuig 

                                            
9  Wet van 26.03.1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen (BS 

01.04.1999). 



- 19 - 

• ofwel uitsluitend voor eigenlijke privé-verplaatsingen  (in de vrije tijd) ge-
bruikt; 

• ofwel gemengd gebruikt  (voor eigenlijke privé-verplaatsingen en voor indivi-
duele woon-werkverplaatsingen).  

 
Meer informatie over de forfaitaire raming van het voordeel van alle aard vindt 
u in de FAQ op www.financien.belgium.be  > ondernemingen > personeel en 
loon > voordelen van alle aard > bedrijfswagens.  

 
------------------------------------- 

 

AANDELENOPTIES  

Percentage 

Indien de aandelenopties: 
• niet op de beurs genoteerd of verhandeld worden: 

vermeld dan hier het (de) percentage(s) dat is (die zijn) toegepast voor de for-
faitaire waardering van het (de) voorde(e)l(en) uit aandelenopties toegekend 
in 2019; 

• op de beurs genoteerd of verhandeld worden: 
vermeld dan hier ‘00,00’. 

 

 Als tijdens het jaar 2019 meerdere aandelenopties zijn toegekend waarop verschil-
lende percentages voor de waardering van de voordelen van alle aard zijn toege-
past, vermeld dan in de betreffende rubrieken de percentages die aan de basis 
liggen van de forfaitaire waardering van de belastbare voordelen. 

 
------------------------------------- 

 

Buitenlandse vennootschap 

Kruis dit vakje enkel aan indien de aandelenopties zijn toegekend door een buiten-
landse vennootschap zonder  vestiging in België10. 

 
------------------------------------- 

 

Aandelenopties toegekend in 2019 

Principe 
Vermeld hier de voordelen van alle aard verkregen uit hoofde of naar aanleiding 
van de beroepswerkzaamheid onder de vorm van de al dan niet kosteloze toeken-
ning van aandelenopties11 toegekend in 2019.  

 
Datum van toekenning 

De opties worden geacht te zijn toegekend op de 60ste dag die volgt op de datum 
van het aanbod, wanneer de begunstigde het aanbod ten laatste op de 60ste dag 
die volgt op het aanbod schriftelijk heeft aanvaard. 

 
Te vermelden bedrag 

Vermeld het totale bedrag van de voordelen van alle aard dat voortvloeit uit de 
toekenning in 2019 van verschillende aandelenopties. 

  

                                            
10  Zie artikel 44, tweede lid, Wet van 26.03.19999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende 

diverse bepalingen. 
11  Wet van 26.03.1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen (BS 

01.04.1999). 
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Indien het aanbod heeft plaatsgehad: 
• in de periode vanaf 2 november 2018 tot en met 1 no vember 2019: 
 vermeld dan hier het totale bedrag van de voordelen van alle aard; 
• na 1 november 2019: 
 vermeld dan hier niets. 

 
Halvering 

Wanneer de voorwaarden voor de halvering van het belastbare bedrag van het 
voordeel waren vervuld bij de toekenning in 2019, maar dat niet langer waren op 
31 december 2019, vermeld dan hier het volledige (niet-gehalveerde) bedrag van 
het belastbaar voordeel. 

 
Bijkomend voordeel 

Vermeld hier eveneens het bedrag van het voordeel dat voortvloeit uit een beding 
dat tot doel heeft een bepaald voordeel aan de begunstigde van deze in 2019 toe-
gekende opties te verlenen, wanneer dit voordeel vaststaat in 2019 en in de mate 
dat het meer bedraagt dan het forfaitair vastgestelde voordeel op het ogenblik van 
de toekenning. 

 
Opties tegen betaling 

In geval van tegen betaling toegekende opties, mag u hier enkel het verschil tussen 
het totale belastbare bedrag van de voordelen van alle aard en het bedrag van de 
bijdrage van de begunstigde vermelden. 
 

Aandelenopties toegekend vóór 2019 

Principe 
Vermeld hier het bedrag dat in 2019 belastbaar werd, van de voordelen van alle 
aard met betrekking tot de aandelenopties12 die uit hoofde of naar aanleiding van 
de beroepswerkzaamheid, al dan niet kosteloos, zijn toegekend.  

 
Te vermelden bedrag 
Vermeld hier: 

• het bedrag van de terugname van het gehalveerde belastbare voordeel, indien: 
o in 2019 een risicodekking van vermindering van de waarde van de aande-

len waarop de optie betrekking heeft, werd verleend; 
o de optie reeds in 2019 werd uitgeoefend, vóór het verstrijken van het derde 

jaar volgend op dat waarin het aanbod heeft plaatsgevonden ondanks de 
persoonlijke verbintenis  van de begunstigde om ze niet uit te oefenen 
vóór het einde van het derde jaar na dat waarin het aanbod heeft plaats-
gevonden (opties aangeboden in 2016, 2017 en/of 2018); 

o de optie in 2019 onder levenden werd overgedragen, ondanks de per-
soonlijke verbintenis  van de begunstigde om ze niet over te dragen. 

• het bedrag van het voordeel dat voortvloeit uit een beding dat tot doel heeft 
een bepaald voordeel aan de begunstigde van deze opties te verlenen, indien 
dit voordeel vaststaat in 2019 en in de mate dat het meer bedraagt dan het 
forfaitair vastgestelde voordeel op het ogenblik van de toekenning. 

 
Vroegtijdige uitoefening van de optie 

Wanneer de optie reeds in 2019 werd uitgeoefend, ondanks een beding in het op-
tieplan zelf dat de optie niet vóór het einde van het derde jaar na dat waarin het 
aanbod heeft plaatsgevonden mag worden uitgeoefend, vermeld dan het belast-
bare voordeel dat eruit voortvloeit in vak 9, c), ‘voordelen van alle aard’. 

 
------------------------------------- 

  

                                            
12  Wet van 26.03.1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen (BS 

01.04.1999). 
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TOTAAL  

TOTAAL (code 400) 

 Vermeld hier het totaal van de inkomsten opgenomen in vak 9, a tot d.  
 

------------------------------------- 
 

Vak 10 
ALS BEZOLDIGINGEN AAN TE MERKEN GEDEELTE VAN DE HUURPRIJS EN DE HU URVOORDELEN (CODE 
401) 

Principe  

De huurprijs en de huurvoordelen die een bedrijfsleider heeft verkregen naar aanleiding 
van de verhuring van een in België gelegen gebouwd onroerend goed aan zijn vennoot-
schap, moeten als bezoldigingen van bedrijfsleider worden aangemerkt in zover zij 
meer bedragen dan vijf derden van het gerevaloriseerde kadastraal inkomen van het 
bedoeld onroerend goed. 

 
Vermeld het gedeelte van de huurprijs en huurvoorde len dat als bezoldiging 
wordt aangemerkt: 
• tegenover de lijn ‘a) Periodieke ’ als de huurprijs en de huurvoordelen regelmatig 

en ten minste éénmaal per maand zijn betaald of toegekend; 
  
• tegenover de lijn ‘b) Andere’, als de huurprijs en de huurvoordelen onregelmatig  

en niet  ten minste éénmaal per maand  zijn betaald of toegekend: 
  
 

Bedoelde belastingplichtigen 

• natuurlijke personen die in de vennootschap een opdracht  als bestuurder, zaak-
voerder, vereffenaar of gelijksoortige functies uitoefenen; daartoe behoren inzon-
derheid de bestuurders van verenigingen of instellingen die rechtspersoonlijkheid 
bezitten en die aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen; 
 

• de al dan niet bezoldigde bestuurders van vzw’s, zelfs onderworpen aan de rechts-
personenbelasting wanneer zij een onderneming exploiteren of zich bezighouden 
met wederkerende verrichtingen van winstgevende aard. 

 
Worden niet bedoeld 
• de commissarissen-revisoren; 
• de bestuurders, al dan niet bezoldigd, van vzw’s onderworpen aan de rechtsperso-

nenbelasting, die geen onderneming exploiteren of die zich niet bezighouden met 
wederkerende verrichtingen van winstgevende aard. 

 
Bedoelde onroerende goederen 

Enkel de volgende onroerende goederen zijn bedoeld: 
• gebouwde; 
• in België gelegen; 
• waarvan het gebruiksrecht krachtens een huurcontract is afgestaan; 
• en in de mate dat de bedrijfsleider eigenaar, bezitter, vruchtgebruiker, erfpachter of 

opstalhouder is. 
 

De herkwalificatie geldt niet voor huurinkomsten va n onroerende goederen : 
• die de aard van ongebouwde onroerende goederen hebben; 
• waarvan het gebruiksrecht is afgestaan, in het bijzonder: 

o contracten van onderverhuring; 
o contracten van afstand van vruchtgebruik; 
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o overeenkomsten van erfpacht, opstal of gelijkaardige onroerende rechten; 
• die worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van de ei-

genaar. 
 
Herkwalificatie van de huur 

Bedrag =  
het totaal van de van de vennootschap ontvangen huurprijs en huurvoordelen - (5/3 x 
kadastraal inkomen x 4,57). 

 
Huurvoordelen 

Tot de huurvoordelen behoren inzonderheid de lasten van alle aard die door de huurder 
ten voordele van de eigenaar worden gedragen. 

 
Vooruitbetaalde huur 

U mag de voor meerdere jaren vooruitbetaalde huur, verdelen over de gehele periode 
waarop de betaling betrekking heeft, mits het schriftelijk en onherroepelijk akkoord van 
de verhuurder. 
 
U moet dit schriftelijk en onherroepelijk akkoord ter beschikking van de administratie 
houden en op ieder verzoek van de taxatiedienst van de vennootschap of van de taxa-
tiedienst van de bedrijfsleider voorleggen. 

 
Onderbroken huur   

Als het onroerend goed slechts gedurende een gedeelte van het jaar is verhuurd aan 
de vennootschap waarin de belastingplichtige bedrijfsleider is, ingevolge een verande-
ring van eigenaar, bestemming of huurder, dan is de  herkwalificatie slechts van toe-
passing voor de periode waarin de voorwaarden zijn vervuld. Splits het kadastraal in-
komen in verhouding tot die periode, uitgedrukt in dagen13. 
 
Wat de huur betreft, moet u uiteraard rekening houden met het totale bedrag van de 
huurprijs en de huurvoordelen die de belastingplichtige heeft ontvangen van de ven-
nootschap waarin hij bedrijfsleider is. 

 
Totaal (code 401) 

Vermeld hier het totaal van de inkomsten opgenomen in vak 10 a en b. 
 

------------------------------------- 
 

Vak 11 
AFZONDERLIJK BELASTBARE INKOMSTEN  

Vervroegd vakantiegeld (code 402) 

Vermeld hier het bedrag van het vakantiegeld dat door de onderneming betaald is tij-
dens het jaar 2019 en dat betrekking heeft op de in datzelfde jaar geleverde prestaties, 
indien de verkrijger: 
 
• de onderneming definitief verlaten heeft in de loop van het jaar 2019; 
• de onderneming in de loop van 2019 heeft verlaten, maar in datzelfde jaar weer 

aangeworven is; 
• in 2019 bij diezelfde werkgever een nieuwe arbeidsovereenkomst heeft afgesloten 

die voorziet in een vermindering van de wekelijkse arbeidstijd; 
• zijn beroepsactiviteiten heeft opgeschort in het kader van loopbaanonderbreking of 

voltijds tijdskrediet. 
 

                                            
13  Circulaire AAFisc, 43/2016 van 19.12.2016. 
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Opzeggingsvergoedingen en inschakelingsvergoeding ( code 431) 

Bedoelde opzeggingsvergoedingen 
De vergoedingen die de werkgever wettelijk, contractueel of goedgunstig, onder 
eender welke vorm of onder eender welke benaming, betaalt of toekent ten gevolge 
van de stopzetting van de arbeid of de verbreking van een arbeidsovereenkomst. 
 
Daartoe behoren o.m. de ontslagvergoedingen betaald tot uitvoering van de wet-
geving betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die bij de sluiting van 
ondernemingen worden ontslagen. 

 
------------------------------------- 

 

Inschakelingsvergoeding 

Bedoelde bedrijfsleiders 
De natuurlijke personen die bezoldigde functies uitoefenen in een vennoot-
schap waarin zij bovendien een bezoldigde functie van bestuurder, zaakvoer-
der, vereffenaar of gelijksoortige functies uitoefenen en waarvan de bezoldi-
gingen, ingevolge het attractiebeginsel, fiscaal als bezoldigingen van bedrijfs-
leiders moeten worden gekwalificeerd. 

 
Bedoelde inschakelingsvergoedingen 

De vergoedingen14 betaald of toegekenddoor een onderneming in herstructu-
rering, gedurende een periode van maximum zes maanden aan werkne-
mers/bedrijfsleiders die op het ogenblik van de aankondiging van het collectief 
ontslag ten minste één jaar ononderbroken dienstanciënniteit hebben en zich 
hebben ingeschreven bij een tewerkstellingscel15. 

 
De werknemer/bedrijfsleider moet bovendien cumulatief aan de volgende voor-
waarden voldoen: 
• tewerkgesteld zijn bij een onderneming in herstructurering; 
• ontslagen worden in het kader van een collectief ontslag16 en ten vroegste 

aangekondigd vanaf 31 maart 2006; 
• ontslagen worden in de periode die aanvangt bij de aankondiging van het 

collectief ontslag en die eindigt de laatste dag van de periode van erken-
ning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering overeenkom-
stig de bepalingen inzake werkloosheid met bedrijfstoeslag. 

 
Te vermelden bedrag (code 431) 

Vermeld hier het bruto belastbaar bedrag van de opzeggingsvergoedingen of 
inischakelingsvergoedingen betaald of toegekend in 2019 
 

Vergoedingen in kapitaal van werkloosheidsuitkering en met bedrijfstoeslag 
Vermeld hier eveneens het bedrag van de wettelijke en extra-wettelijke aanvul-
lende vergoedingen die in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag door 
de vennootschap gestort worden onder de vorm van een kapitaal. 

 
------------------------------------- 

  

                                            
14  Artikelen 36 tot 38 van de wet van 23.12.2005 betreffende het generatiepact (BS 30.12.2005, 2de editie) zoals gewijzigd door de 

artikelen 43 en 44 van de Economische herstelwet van 27.03.2009 (BS 07.04.2009). 
15  Artikelen 33 tot 35 van de wet van 23.12.2005 betreffende het generatiepact (BS 30.12.2005, 2de editie) en de artikelen 5 tot 8 van 

het koninklijk besluit van 09.03.2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen (BS 31.03.2006, 2de editie). 
16  Artikel 3 van het koninklijk besluit van 09.03.2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen (BS 31.03.2006, 2de editie). 
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Vak 12 
NIET RECURRENTE RESULTAATGEBONDEN VOORDELEN (CODE 418)  

Bedoelde inkomsten 

Zijn hier bedoeld, de betaalde of toegekende voordelen verbonden aan de collectieve 
resultaten van een onderneming of een groep van ondernemingen, of aan een welom-
schreven groep van werknemers, gebaseerd op objectieve criteria17.  
 
Het betreft voordelen die afhangen van de verwezenlijking van een duidelijk meetbaar 
en verifieerbaar doel, die niet geïndividualiseerd kunnen worden, en waarvan de ver-
wezenlijking onzeker is op het ogenblik van de invoering van een systeem van resul-
taatgebonden voordelen. 
 
Dergelijke voordelen moeten worden ingevoerd ofwel door een collectieve arbeidsover-
eenkomst of, voor werknemers waarvoor geen syndicale afvaardiging bestaat, via een 
collectieve arbeidsovereenkomst of via een toetredingsakte, naar keuze van de werk-
gever. 

 

 Collectief ontslag met sluiting van de onderneming  

Enkel  de niet-recurrente resultaatgebonden voordelen, waarvan het gecumuleerde to-
taal niet hoger is dan 2.941 euro, die toegekend werden in het kader van een col-
lectieve arbeidsovereenkomst of een toetredingsakte  neergelegd ter griffie van 
de Algemene Directie collectieve arbeidsbetrekkinge n van de FOD Werk, Arbeid en 
Sociaal overleg vóór de aankondiging van het collectief ontslag  met sluiting van de 
onderneming mogen worden vermeld tegenover de code 418. 
 
In alle andere gevallen , wanneer de werkgever overgaat tot een procedure van inlich-
tingen en raadpleging met betrekking tot collectief ontslag met sluiting van de onderne-
ming als bedoeld in de cao nr. 24 van 2 oktober 1975 betreffende de procedure van 
inlichting en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers met betrekking tot het 
collectief ontslag, moet het  bedrag van de niet-recurrente resultaatgebonden voo r-
delen  en/of achterstallen, betaald of toegekend in 2019, zelfs als het lager is dan 2.941 
euro, vermeld worden in vak 9 tegenover de code 400 .  

 
Te vermelden bedrag 

Vermeld hier het totaal bedrag van de hiervoor bedoelde niet-recurrente resultaatge-
bonden voordelen, betaald of toegekend in 2019, in de mate dat zij niet hoger zijn dan 
2.941 euro.  
 
Indien het bedrag van het voordeel hoger is dan 2.941 euro, dan moet het saldo worden 
vermeld in vak 9, b) van deze fiche tegenover de code 400. 

 
------------------------------------- 

 

Vak 13 
TEGEN 33 % BELASTBAAR : GELEGENHEIDSWERKNEMER IN DE HORECASECTOR (CODE 422) 

Vermeld hier enkel de bezoldigingen betaald of toegekend aan bedrijfsleiders voor prestaties 
geleverd als gelegenheidswerknemer tijdens maximum 50 dagen per kalenderjaar, evenals 
het vakantiegeld ingevolge deze prestaties, bij een werkgever die ressorteert onder het pari-
tair comité voor het hotelbedrijf of onder het paritair comité voor de uitzendarbeid indien de 
gebruiker ressorteert onder het paritair comité voor het hotelbedrijf. 
 

                                            
17  Wet van 21.12.2007, betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 (BS 31.12.2007, 4de editie). 
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 Bezoldigingen en vakantiegeld die betrekking hebben op prestaties boven de grens van 
50 dagen per kalenderjaar moet u vermelden in vak 9, a), naast de code 400. 

 
Een gelegenheidswerknemer is een werknemer  
• met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven 

werk van maximaal 2 opeenvolgende dagen; 
en 

• waarvoor de sociale bijdragen worden berekend op een uur- of dagforfait18. 
 

------------------------------------- 
 

Vak 14 
IMPULSFONDS (CODE 428) 

Vermeld hier het totale bedrag van de eenmalige premie betaald of toegekend door het Im-
pulsfonds19 aan een erkend huisarts met een individuele of –groepspraktijk  in een prioritaire 
zone, zijnde een zone waar bijkomende huisartsen nodig zijn. 

 
------------------------------------- 

 

Vak 15 
BEDRIJFSVOORHEFFING (CODE 407) 

a) Berekend op inkomsten verkregen van de ondernemi ng 

Vermeld hier het totale bedrag van de bedrijfsvoorheffing met betrekking tot de in de 
vakken 9 tot 14 vermelde inkomsten die door de onderneming werden betaald of toe-
gekend aan de verkrijger. 
 
Het betreft hier zowel de effectief ingehouden bedrijfsvoorheffing als de niet ingehou-
den, maar effectief aan de bevoegde ontvanger gestorte bedrijfsvoorheffing (door de 
schuldenaar ten laste genomen bedrijfsvoorheffing). 
 
De curatoren20, vereffenaars of personen die gelijkaardige functies uitoefenen, moeten 
de effectief ingehouden  bedrijfsvoorheffing vermelden, zelfs indien deze wegens on-
voldoende actief niet aan de bevoegde ontvanger is gestort21. 

 
b) Berekend op inkomsten verkregen van een buitenla ndse verbonden vennootschap 

Vermeld hier het totale bedrag van de bedrijfsvoorheffing dat u heeft betaald met be-
trekking tot bezoldigingen die in de vakken 9 tot 14 zijn opgenomen en die een begun-
stigde, wegens of naar aanleiding van zijn beroepswerkzaamheid te uwen behoeve, 
ontvangen heeft van een buitenlandse vennootschap waarmee u verbonden bent22. 

 
Totaal (code 407) 

Vermeld hier het totaal van de rubrieken a) en b). 
 

------------------------------------- 
 

                                            
18  Artikel 31ter , tweede lid, van het koninklijk besluit van 28.11.1969 tot uitvoering  van de  wet  van 27.06.1969 tot herziening van de 

besluitwet van 28.12.1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS 05.12.1969).   
19  Koninklijk besluit van 23.03.2012 tot oprichting  van een impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de 

werkingsregels ervan (BS 30.03.2012). 
20  Het begrip ‘curator’ moet desgevallend ook begrepen worden als ‘insolventiefunctionaris’ zoals ingevoerd door de wet houdende 

invoeging van het Boek XX 'insolventie van ondernemingen' in het wetboek van economisch recht en houdende  invoeging van de 
definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het boek I van het Wetboek van 
economisch recht' (Wet van 12.08;2017 – BS 11.09.2017). 

21  Artikel 270, 6°, WIB 92. 
22  Artikel 270, tweede lid WIB 92. 
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Vak 16 
INHOUDINGEN VOOR AANVULLEND PENSIOEN  

Gewone bijdragen en premies (code 408) 

Bedoelde verzekeringen 
Vermeld hier het totale bedrag van de bijdragen: 
• dat door de vennootschap  verplicht en periodiek op de bezoldigingen is inge-

houden als bijdragen voor aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroeg-
tijdige dood, en 

• dat, buiten enige wettelijke verplichting om, definitief is gestort aan een levens-
verzekeringsonderneming, een voorzorgsinstelling of een instelling voor be-
drijfspensioenvoorzieningen gevestigd in een lidstaat van de Europese Econo-
mische Ruimte. 

 
Worden hier inzonderheid bedoeld, de bijdragen tot uitvoering van: 
• een reglement van groepsverzekering dat beantwoordt aan de voorwaarden 

gesteld door de reglementering betreffende de controle van zulke reglemen-
ten; 

• een verzekeringscontract betreffende de toekenning van extrawettelijke voor-
delen aan bezoldigde werknemers bedoeld bij de reglementering inzake het 
rust- en overlevingspensioen der werknemers; 

• het reglement van een pensioenfonds opgericht ten bate van het personeel 
van de onderneming en ingeschreven bij de Autoriteit voor Financiële Diensten 
en Markten (FSMA) of toegelaten bij koninklijk besluit (met ingang van 1 maart 
1986); 

• van een pensioenreglement, een pensioenovereenkomst of een solidariteits-
reglement23. 

 

 Uitzondering  
De persoonlijke bijdragen en premies ingehouden als aanvullende verzekering te-
gen ouderdom en vroegtijdige dood die betrekking hebben op de individuele voort-
zetting van een pensioentoezegging24, mag  u niet hier vermelden. 
 

------------------------------------- 
 

Bijdragen en premies voor individuele voortzetting (code 412)  

Bedoelde verzekeringen 
Vermeld hier het totale bedrag van de bijdragen dat de nieuwe onderneming ver-
plicht en periodiek op de bezoldigingen heeft ingehouden in het kader van een in-
dividuele voortzetting van een pensioentoezegging25. 

 

 Grens 
De stortingen gedaan in het kader van de individuele voortzetting van een pensi-
oentoezegging mogen voor het inkomstenjaar 2019 in geen geval meer bedragen 
dan 2.450 euro. 
 

Dit jaarbedrag wordt verminderd in verhouding tot de dagen van aansluiting tijdens 
hetzelfde jaar bij een pensioenstelsel26. 

 

                                            
23  Wet van 28.04.2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvul-

lende voordelen inzake sociale zekerheid (Belgisch Staatsblad van 15.05.2003, 2de editie, erratum 26.05.2003). 
24  Artikel 33 van de wet van 28.04.2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van 

sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid  (Belgisch Staatsblad van 15.05.2003, 2de editie, erratum 26.05.2003). 
25  Artikel 33 van de wet van 28.04.2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van 

sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (Belgisch Staatsblad van 15.05.2003, 2de editie, erratum 26.05.2003). 
26  Wet van 28.04.2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvul-

lende voordelen inzake sociale zekerheid (Belgisch Staatsblad van 15.05.2003, 2de editie, erratum 26.05.2003). 
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 Vanaf 27.03.2019 is het niet meer mogelijk om een dergelijke overeenkomst voor 
individuele voortzetting af te sluiten. 

 
Kas 

Vermeld hier de benaming en het adres van de pensioeninstelling waarbij de stor-
tingen gebeurd zijn. 

 
------------------------------------- 

 

Bijdragen en premies voor het vrij aanvullend pensi oen voor werknemers (code 421) 

Vermeld hier het totale bedrag dat de onderneming ingehouden heeft op het nettoloon 
van de bedrijfsleider, in het kader van een door die bedrijfsleider vrij afgesloten aanvul-
lende pensioenovereenkomst bij een pensioeninstelling naar zijn keuze27. 

 

  Grens  
Beperk indien nodig dat bedrag tot de wettelijk voorziene grens28, verhoogd met 
4,4 %29. 
 

Kas 
Vermeld hier de benaming en het adres van de pensioeninstelling waarbij de stor-
tingen gebeurd zijn. 

 
------------------------------------- 

 

Vak 17 
BIJZONDERE BIJDRAGE VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID (CODE 409) 

Vermeld hier het totale bedrag van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid met be-
trekking tot de bezoldigingen van bedrijfsleiders voor het jaar 2019. 

 
------------------------------------- 

 

Vak 18 
BEZOLDIGINGEN VAN BEDRIJFSLEIDERS , TEWERKGESTELD IN DIENSTVERBAND , ALS ZELFSTANDIGE IN 
BIJBEROEP OF ALS STUDENT -ZELFSTANDIGE (CODE 411) 

Het betreft in 2019 betaalde of toegekende inkomsten die uitsluitend betrekking hebben op 
prestaties uitgeoefend in het kader van een arbeidsovereenkomst door een bedrijfsleider, als 
zelfstandige in bijberoep of als student-zelfstandige. 

 

 Niet-bedoelde verkrijgers  

Natuurlijke personen die bezoldigde functies uitoefenen in een vennootschap waarin zij 
bovendien onbezoldigd  een mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of ge-
lijksoortige functies uitoefenen. 

  

                                            
27  Wet van 06.12.2018 tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers en houdende diverse bepalingen (BS 

27.12.2018). 
28  Artikel 3, § 2, tweede lid van de wet van 06.12.2018 tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers en houdende 

diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen (BS 27.12.2018). 
29  Zie ook circulaire nr. 2020/C/9 dd. 14.01.2020. 
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Te vermelden bedrag 

Vermeld hier het bruto belastbaar bedrag van de bezoldigingen opgenomen naast de 
codes 400 en 401 die zijn onderworpen aan de wetgeving betreffende de sociale ze-
kerheid voor werknemers, voor zelfstandigen in bijberoep of voor student-zelfstandigen. 

 
------------------------------------- 

 

Vak 19 
WERKBONUS (CODE 419) 

Te vermelden bedrag 

Vermeld hier het bedrag van de vermindering van de persoonlijke bijdragen van soci-
ale zekerheid dat daadwerkelijk werd toegekend op de bezoldigingen betaald of toe-
gekend in 201930. 

 
------------------------------------- 

 

Vak 20 
DIVERSE INLICHTINGEN 

Verplaatsingen met een fiets of speed pedelec  

Bedoelde vergoedingen 
Deze rubriek betreft enkel verplaatsingen met een  fiets of speed pedelec31 van de 
woonplaats naar de plaats van tewerkstelling32 waarvoor een kilometervergoeding 
werd toegekend van maximaal 0,24 euro per kilometer voor het jaar 2019. 

 
Aantal kilometers 

Vermeld hier het totaal aantal afgelegde kilometers (heen en terug) tijdens het jaar 
2019. 

 
Te vermelden bedrag 

Vermeld hier het totale bedrag van de in 2019 toegekende vergoeding, met inbegrip 
van het vrijgestelde gedeelte van die vergoeding. 
 

------------------------------------- 
 

Vergoedingen voor de terugbetaling van eigen kosten  van de vennootschap 

Tussenkomst in de kosten 
Diverse vergoedingen  

 

                                            
30  Artikel 2 van de wet van 20.12.1999 tot toekenning van een werkbonus in de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdra-

gen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan bepaalde werknemers die het slachtoffer zijn van een herstruc-
turering (BS 26.01.2000). 

31  Onder fiets en speed pedelec moet worden verstaan, de rijwielen, de gemotoriseerde rijwielen met elektrische aandrijving en de 
speed pedelecs, zoals gedefinieerd in het reglement op de politie van het wegverkeer. 

32  Artikel 38, § 1, eerste lid, 14° WIB 92. 

De vennootschap 
betaalt of kent toe 

vermeld dan hier  en in de  
rechterkolom  

een mobiliteitsvergoeding Mobiliteitsvergoeding het totaalbedrag van de toe-
gekende mobiliteitsvergoe-
ding. 

een vergoeding verbonden aan 
de detachering in België van 
buitenlandse kaders en vor-
sers 

 
Detacheringsvergoedingen 

het totaalbedrag van de ver-
goeding met inbegrip van het 
belastbaar gedeelte opgeno-
men in vak 9. 
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Terugbetalingen van eigen kosten van de vennootscha p 
 

Indien de vennootschap vermeld dan hier en in de  
rechterkolom  

één enkele vergoe-
ding  betaalt of toe-
kent als terugbetaling 
van eigen kosten van 
de vennootschap 

die forfaitair en overeenkom-
stig ernstige  en met elkaar 
overeenstemmende normen  
is vastgesteld 

JA – ernstige  
normen 

---- 

die is bepaald op basis van 
bewijsstukken  

JA – bewijsstukken 

die forfaitair is vastgesteld, 
evenwel niet  overeenkomstig 
ernstige  en met elkaar over-
eenstemmende normen  

JA 

het totale bedrag 
van de vergoe-
ding 

verschillende ver-
goedingen  betaalt of 
toekent als terugbeta-
ling van eigen kosten 
van de vennootschap 

die forfaitair zijn vastgesteld, 
gedeeltelijk overeenkomstig 
ernstige  en met elkaar over-
eenstemmende normen  en 
gedeeltelijk op basis van be-
wijsstukken  

JA – ernstige  
normen en  

bewijsstukken 
---- 

die forfaitair zijn vastgesteld, 
gedeeltelijk overeenkomstig 
ernstige  en met elkaar over-
eenstemmende normen   en 
gedeeltelijk niet overeen-
komstig ernstige  en met el-
kaar overeenstemmende 
normen  

JA – ernstige  
normen 

het totale bedrag 
van de vergoe-
dingen die niet 
zijn vastgesteld 
overeenkomstig 
ernstige en met 
elkaar overeen-
stemmende nor-
men 

die forfaitair zijn vastgesteld, 
gedeeltelijk niet overeen-
komstig ernstige  en met el-
kaar overeenstemmende 
normen  en gedeeltelijk  op 
basis van bewijsstukken  

JA – bewijsstukken 

 
------------------------------------- 

 

Mobiliteitsvergoeding ‘Cash for car’  

Vermeld hier het totale bedrag van de mobiliteitsvergoeding ‘Cash for car’33, betaald of 
toegekend ter compensatie van de door een bedrijfsleider ingeleverde bedrijfswagen. 
Het betreft hier dus zowel het belastbare bedrag als het vrijgestelde deel van de ver-
goeding. 

 
------------------------------------- 

Mobiliteitsbudget  

Vermeld hier het totale bedrag van het mobiliteitsbudget waarop de bedrijfsleider voor 
2019 recht had, m.a.w. wat hij binnen de drie pijlers mag besteden.  
 

                                            
33  Wet van 30.03.2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding. 

een vergoeding als tussen-
komst in de interesten van de 
hypothecaire leningen die de 
verkrijger van de inkomsten 
heeft gesloten met een derde 

 
 

Tussenk./intr. 

het vrijgestelde deel van de 
tussenkomst van de ven-
nootschap. 
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 Dit is niet noodzakelijk gelijk aan het bedrag dat de bedrijfsleider in 2019 effectief 
gekregen heeft. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat hij het resterende bedrag in geld 
(pijler 3) slechts in 2020 ontvangt. 

 
Meer informatie over het mobiliteitsbudget is terug te vinden op www.mobiliteitsbud-
get.be 
 

------------------------------------- 
 

Vak 21 
BEZOLDIGINGEN EN ANDERE VOORDELEN ONTVANGEN VAN EEN BUITENLANDSE VERBONDEN VENNOOT-
SCHAP 

Welke bedragen moet u hier vermelden? 

Als u in de codes op deze fiche bezoldigingen heeft opgenomen die een begunstigde 
heeft verkregen van een buitenlandse verbonden vennootschap maar die u, in toepas-
sing van artikel 270, tweede lid, WIB 92, geacht wordt te hebben toegekend, vermeld 
dan hier die codes en de bruto bedragen van die bezoldigingen.  
 
Dit zijn de bezoldigingen waarvan de bedrijfsvoorheffing is vermeld in vak 15, rubriek b) 
 

Code 400 

 
Splits dergelijke bezoldigingen die in de code 400 zijn opgenomen, op volgens de aan-
geduide categorie.  
 
Rubriek a), 1° bevat de betrokken bezoldigingen die niet in de nrs. 2, 3 en 4 voorkomen. 
 
Rubriek a), 2° betreft aandelen. 
 
Rubriek a), 3° betreft aandelenopties, bonussen en premies. 
 
Rubriek a), 4° bevat de andere voordelen van alle aard. 
 

Andere codes 

Vermeld voor dergelijke bezoldigingen die in de andere codes dan code 400 zijn opge-
nomen, de betrokken codes en de bruto bedragen.  
 

  Het is mogelijk dat niet alle gevraagde gegevens beschikbaar zijn voor 2019. In dat 
geval wordt gevraagd om vak 21 zo volledig mogelijk in te vullen. 

 Voor inkomstenjaar 2019 zal het in Belcotax-on-web ook nog niet mogelijk zijn om 
in rubriek b) de codes zelf te vermelden. Voor dit jaar vult u in rubriek b) van dit vak 
dus enkel het totale bruto bedrag in van alle betrokken inkomsten die ook voorko-
men in de vakken 10 t.e.m. 14.  

 
Vanaf inkomstenjaar 2020 is vak 21 evenwel in zijn totaliteit verplicht in te vullen. 

 
 

------------------------------------- 
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Bijlage 1 
 
 

BRUTO BELASTBAAR BEDRAG EN NIET INGEHOUDEN BEDRIJFS VOORHEFFING 
 

BRUTO BELASTBAAR BEDRAG  

Dit is het bedrag van de bruto inkomsten en andere voordelen 
 

verminderd  
met de persoonlijke sociale bijdragen ingehouden ter uitvoering van de sociale wet-
geving of van een wettelijk of reglementair statuut en/of, met de eventueel ingehou-
den sociale solidariteitsbijdragen. 
 

 De bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid is evenwel niet aftrekbaar. 
 
maar vóór aftrek 

van de aan de bron ingehouden bedrijfsvoorheffing. 
 

NIET INGEHOUDEN BEDRIJFSVOORHEFFING  

De schuldenaar heeft de mogelijkheid om die voorheffing niet in te houden op het bruto be-
drag van de betaalde of toegekende inkomsten. Hij draagt in dat geval de bedrijfsvoorheffing 
zelf, in de plaats van de verkrijger van de inkomsten. 
 
Dit betekent geenszins dat de storting van die heffing facultatief is. De schuldenaar van de 
inkomsten moet de bedrijfsvoorheffing betalen in alle gevallen waarin zij verschuldigd is. 
 
Het bedrag van de niet-ingehouden bedrijfsvoorheffing moet bovendien als een voordeel van 
alle aard aan het bedrag van de belastbare inkomsten worden toegevoegd. 

 
------------------------------------- 
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Bijlage 2 
 

BUITENLANDSE KADERLEDEN EN BUITENLANDSE VORSERS  
 

BEDOELDE PERSONEN 

Kaderleden 
• van buitenlandse nationaliteit; 
• die in België verblijven; 
• die uitsluitend functies uitoefenen die een bijzondere kennis en verantwoordelijkheid 

vereisen, namelijk de functie van een leider; 
• die de erkenning als buitenlands kaderlid hebben verkregen. 
 
De aanvraag tot erkenning van een buitenlands kaderlid moet voorafgaandelijk schriftelijk 
door de werkgever worden gericht aan de Adviseur-generaal van het Centrum Buitenland 
(vanaf 01.01.2020: KMO Centrum Specifieke Materies), Kruidtuinlaan, 50, bus 3409, 1000 
Brussel. 

 

VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN HET BIJZONDERE AANSLAGSTELS EL 

1. Kaderlid zijn van buitenlandse nationaliteit. 
2. Ofwel:  

• door buitenlandse ondernemingen in het land zijn gedetacheerd om er tijdelijk te 
werken, hetzij in één of meer inrichtingen van die ondernemingen, hetzij in één of 
meer vennootschappen welke onder de controle van die ondernemingen staan; 

• door buitenlandse ondernemingen die deel uitmaken van een internationale groep, 
in het land zijn gedetacheerd om er tijdelijk te werken in één of meer Belgische 
vennootschappen welke van dezelfde groep deel uitmaken of in een controle- of 
coördinatiekantoor van de ondernemingen dat binnen die groep werkt; 

• rechtstreeks in het buitenland zijn aangeworven door een Belgische vennootschap, 
dochtermaatschappij van een buitenlandse vennootschap of door een Belgische 
onderneming die deel uitmaakt van een internationale groep, om tijdelijk te werken 
in de Belgische vennootschap of de onderneming zelf of in een door de internatio-
nale groep in België gevestigd controle- of coördinatiekantoor. 

 

PERSONEEL GELIJKGESTELD MET BUITENLANDSE KADERLEDEN  

In aanmerking komen eveneens, mits de tewerkstelling in België van de betrokkenen van 
tijdelijke aard is: 
• de buitenlandse bedrijfsleiders die in de voormelde inrichtingen of vennootschappen 

werkelijke en vaste functies uitoefenen; 
• het gespecialiseerde buitenlandse personeel van dezelfde inrichtingen of vennoot-

schappen, d.w.z. de personen die zonder kaderlid te zijn, een zodanige specialisatie 
hebben, dat hun aanwerving in België uiterst moeilijk zo niet onmogelijk is; 

• de buitenlandse vorsers die uit het buitenland zijn gedetacheerd of rechtstreeks in het 
buitenland zijn aangeworven om in België hun activiteit uit te oefenen in Belgische of 
buitenlandse wetenschappelijke onderzoekingscentra en -laboratoria. 

 UITGESLOTEN PERSONEEL  

• de buitenlandse kaderleden en vorsers die deze hoedanigheid niet hadden vóór zij in 
België als dusdanig werden tewerkgesteld, behalve wanneer formeel vaststaat dat hun 
academische vorming overeenstemt met de functie die zij hier zullen bekleden; 

• het buitenlandse personeel met een lagere of ondergeschikte functie (administratief, 
secretariaats- en ander gelijkaardig niet-leidinggevend personeel) waarvan de aanwer-
ving in het buitenland of de detachering in België niet noodzakelijk is en dat door inge-
zetenen kan worden vervangen; 

• kaderleden met een dubbele nationaliteit waaronder de Belgische nationaliteit. 
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Bijlage 3 
 

TIJDELIJKE DERVING VAN BEZOLDIGINGEN VAN BEDRIJFSLE IDERS 
 
VERGOEDINGEN VOOR TIJDELIJKE DERVING VAN BEZOLDIGINGEN  

De vergoedingen die al dan niet het herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen van be-
drijfsleiders vertegenwoordigen, moeten op één van de fiches uit de onderstaande tabel worden 
vermeld. 
 

• 281.13 (werkloosheidsuitkeringen) 
 
o Extrawettelijke werkloosheidsuitkeringen, betaald door de vennootschap. 

 
• 281.14 (verzekeringsinstellingen) 

 
o Vergoedingen, toelagen, of renten verschuldigd tot uitvoering van de wetge-

ving betreffende de schadevergoedingen voor arbeidsongevallen, voor onge-
vallen op de weg van en naar het werk of voor beroepsziekten, betaald door 
de vennootschap in haar hoedanigheid van tussenpersoon tussen de verzeke-
ringsinstelling en de verkrijger of als verzekeraar. 

 
• 281.17 (werkloosheid met bedrijfstoeslag) 

 
o Bedrijfstoeslag, toegekend in het kader van voltijdse werkloosheid met bedrijf-

stoeslag (cao nr. 17 of gelijkaardig). 
o Aanvullende vergoedingen, toegekend in het kader van halftijds brugpensioen 

(cao nr. 55 of gelijkaardig). 
 

• 281.18 (vervangingsinkomsten) 
 
o Aanvullende vergoedingen bovenop werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoe-

slag en bepaalde aanvullende vergoedingen bovenop werkloosheidsuitkerin-
gen verkregen in het kader van een collectieve arbeidsovereenkomst of een 
individuele arbeidsovereenkomst tijdens een periode van inactiviteit, van werk-
hervatting bij een andere werkgever of van werkhervatting als zelfstandige. 

o Andere vergoedingen die het herstel van een tijdelijke derving van bezoldigin-
gen vertegenwoordigen. 

o Wachtgelden en gelijkaardige uitkeringen aan 100 % van de wedde toegekend 
wegens ernstige en langdurige ziekte. 

 
 

------------------------------------- 
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1.   Nr. ………………...  2.  Datum van indiensttreding: ………………………    van vertrek: …………………… 
3. Schuldenaar van de inkomsten:       
 NN of ON:  ……………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
4.   
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

Geadresseerde: 
    
  ……………………………………………………………………………………………... 
 
 

  ……………………………………………………………………………………………... 
  ……………………………………………………………………………………………... 
    
  ……………………….                       ……………………………………………………. 

Afzender: 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
……………  ………………………………... 
NN of ON: ……………………………………………… 

6. Burg. stand:   
     ………………………………. 
8. Nationaal nr. of FIN of geboortedatum en –plaats:  
     …………………………………………………………………………………………………….. 

5.   Gezins- 
            

       toestand 

7.   Nr. paritair comité: ……………………………... Echt. Kind Andere Diverse 

    

    

9. BEZOLDIGINGEN: 
a) Periodieke bezoldigingen (1) (2) (3): ………………………… , . . 
b) Andere bezoldigingen (1) (2) (4) (5): ………………………… , . . 
c) Voordelen van alle aard (6):   Aard: …………………………………… ………………………… , . . 
d) Aandelenopties:   %: ………………  %: ………………  %: ………………            Buitenlandse vennootschap (7) 

1°   Toegekend in 2019 (8):  ………………………… , . . 
2°   Toegekend vóór 2019 (9):  ………………………… , . . 

 
TOTAAL (9a + 9b + 9c + 9d, 1° + 9d, 2°): 400 ………………………… , . . 

Nr. 281.20 - 2019 (1) t.e.m. (12): Zie verwijzingen op keerzijde. 

10. ALS BEZOLDIGINGEN AAN TE MERKEN GEDEELTE VAN DE HUURPRIJS EN DE HUURVOORDELEN  (10): 
a) Periodieke (11):  ………………………… , . . 
b) Andere:   ………………………… , . . 
 
TOTAAL (10a + 10b):  401 ………………………… , . . 

11. AFZONDERLIJK BELASTBARE INKOMSTEN: 
a) Vervroegd vakantiegeld: 402 ………………………… , . . 
b) Opzeggingsvergoedingen en inschakelingsvergoedingen:   431 ………………………… , . . 

12. NIET-RECURRENTE RESULTAATGEBONDEN VOORDELEN: 418 ………………………… , . . 

13. TEGEN 33 % BELASTBAAR: GELEGENHEIDSWERKNEMER IN DE HORECASECTOR: 422 ………………………… , . . 

14. IMPULSFONDS: 
Premie van het Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde verkregen door een erkend huisarts om zich 
te vestigen in een 'prioritaire' zone: 428 ………………………… , . . 

15. BEDRIJFSVOORHEFFING:  
a) Berekend op inkomsten verkregen van de onderneming:  ………………………… , . . 
b) Berekend op inkomsten verkregen van een buitenlandse verbonden vennootschap (12):   ………………………… , . . 

   
 TOTAAL: 407 ………………………… , . . 



 
VERWIJZINGEN 

 
(1) Brutobedrag, verminderd met de aftrekbare sociale bijdragen maar met inbegrip van: de persoonlijke bijdragen 

voor het sociaal statuut van de zelfstandigen die door de vennootschap ten laste zijn genomen, 
winstdeelnemingen, de bedrijfsvoorheffing en de vergoedingen voor de terugbetaling van eigen kosten van de 
bedrijfsleider, enz. 
 

(2) De uitkeringen voor tijdelijke derving van bezoldigingen moeten niet worden begrepen in het in verwijzing (1) 
bedoelde brutobedrag, maar moeten worden vermeld in de passende rubriek van een fiche 281.18 
(vervangingsinkomsten), 281.13 (werkloosheidsuitkeringen) of 281.17 (werkloosheidsuitkeringen met 
bedrijfstoeslag). 

 
(3) Vermeld hier uitsluitend de bezoldigingen die regelmatig en ten minste om de maand zijn betaald of toegekend 

vóór het einde van het belastbare tijdperk waarin de bezoldigde werkzaamheden zijn verricht en die de 
vennootschap op de resultaten van dat tijdperk heeft aangerekend, met uitsluiting van de voordelen van alle aard 
en de belastbare fietsvergoeding.  

 
(4) Tantièmes inbegrepen, maar met uitsluiting van de voordelen van alle aard en de belastbare fietsvergoeding. 
 
(5) Sinds 01.01.2018 kan een mobiliteitsvergoeding worden toegekend ter compensatie van de bedrijfswagen. Deze 

maatregel wordt ook 'Cash for car' genoemd. De toegekende vergoeding is deels belastbaar en deels vrijgesteld. 
 
 Vermeld hier het belastbare bedrag van het voordeel dat overeenkomt met 4 % van 6/7 van de cataloguswaarde 

van de wagen. 
 

Het totale bedrag van de toegekende mobiliteitsvergoeding moet ook vermeld worden in vak 20 van deze fiche.  
 
(6) Met inbegrip van de voordelen uit het lichten van aandelenopties voor zover die opties vóór  01.01.1999 zijn 

toegekend. 
 
(7) Kruis het vak 'Buitenlandse vennootschap' aan wanneer de vennootschap die de aandelen toekent een 

buitenlandse vennootschap is zonder inrichting in België. 
 
(8) Het betreft hier de voordelen uit aandelen die in 2019 zijn toegekend. 
 
(9) Het betreft hier de voordelen die voor het jaar 2019 belastbaar zijn en voortvloeien uit aandelenopties die vanaf 

1999 tot en met 2018 zijn toegekend. 
 
(10) Vak 10 betreft enkel de bedrijfsleiders die een opdracht van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige 

functies in de vennootschap uitoefenen en die aan deze laatste een gebouwd onroerend goed verhuren. 
 
(11) Het als bezoldigingen aan te merken gedeelte van de huurprijs en de huurvoordelen die regelmatig en ten minste 

om de maand zijn betaald of toegekend. 
 
(12) Vermeld hier enkel die bedrijfsvoorheffing die betrekking heeft op bezoldigingen die de begunstigde heeft 

ontvangen van een buitenlandse verbonden vennootschap (toepassing artikel 270, tweede lid, WIB 92). 
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FINANCIEN 
—————————— 

 
ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT 

—————————— 
 

Model van de fiche opgemaakt ter uitvoering van art. 92 van het KB/WIB 92 
—————————– 

 
BELANGRIJK BERICHT AAN DE VERKRIJGERS VAN DE INKOMSTEN 

 
In uw eigen belang wordt u aangeraden deze fiche te bewaren. Zij moet niet bij de aangifte in de per-
sonenbelasting of in de belasting van niet-inwoners worden gevoegd. 



                             FICHE Nr. 281.20 BEZOLDIGINGEN VAN BEDRIJFSLEIDERS - JAAR 2019   Pagina 3 van 4 

1.   Nr. ………………...  
3. Schuldenaar van de inkomsten:       
 NN of ON:  ……………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
4.   
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

Geadresseerde: 
    
  ……………………………………………………………………………………………... 
 
 

  ……………………………………………………………………………………………... 
  ……………………………………………………………………………………………... 
    
  ……………………….                       ……………………………………………………. 

Afzender: 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
……………  ………………………………... 
NN of ON: ……………………………………………… 

Nr. 281.20 -  2019 (13) t.e.m. (16): Zie verwijzingen op keerzijde. 

  
18. BEZOLDIGINGEN VAN BEDRIJFSLEIDERS TEWERKGESTELD IN DIENSTVERBAND, 

ALS ZELFSTANDIGE IN BIJBEROEP OF ALS STUDENT-ZELFSTANDIGE (13): 411 ………………………… , . . 

20. DIVERSE INLICHTINGEN: 
Verplaatsingen met de fiets of speed- pedelec:     Km: …………………………                                    Totale vergoeding:   ………………………… , . . 
Vergoedingen voor de terugbetaling van eigen kosten van de vennootschap:   ………………………… , . . 
 Mobiliteitsvergoeding 'Cash for car' (14):  ………………………… , . . 
Mobiliteitsbudget (15):    ………………………… , . . 

 
16. INHOUDINGEN VOOR AANVULLEND PENSIOEN: 

a) Gewone bijdragen en premies: 408 ………………………… , . . 
b) Bijdragen en premies voor individuele voortzetting:  412 ………………………… , . . 
 Kas: .....................................................................................................................................................................  
c) Bijdragen en premies voor het vrij aanvullend pensioen voor werknemers: 421 ………………………… , . . 
 Kas: .....................................................................................................................................................................  

17. BIJZONDERE BIJDRAGE VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID: 409 ………………………… , . . 

19. WERKBONUS:                   419 ………………………… , . . 

21. BEZOLDIGINGEN EN ANDERE VOORDELEN ONTVANGEN VAN EEN BUITENLANDSE VERBONDEN  
 VENNOOTSCHAP (16): 

a) Code 400: 
 1° Bezoldigingen, niet vermeld in 2°, 3° en 4° .................................... , . . 
 2° Aandelen  .................................... , . . 
 3° Bonussen, premies en aandelenopties .................................... , . . 
 4° Andere voordelen van alle aard .................................... , . . 
b) Andere codes: 
 Code: …………………….. .................................... , . . 
 Code: …………………….. .................................... , . . 
 Code: …………………….. .................................... , . . 
 Code: …………………….. .................................... , . . 



 
VERWIJZINGEN 

 
 
(13) Bedrag van de bezoldigingen opgenomen naast de codes 400 en 401 die zijn onderworpen aan de wetgeving 

betreffende de sociale zekerheid voor werknemers, voor zelfstandigen in bijberoep of voor student-zelfstandigen. 
 
(14) Sinds 01.01.2018 kan een mobiliteitsvergoeding worden toegekend ter compensatie van de bedrijfswagen. Deze 

maatregel wordt ook 'Cash for car' genoemd. 
 

Vermeld hier het totale bedrag van de betaalde of toegekende mobiliteitsvergoeding. 
 

(15) Vermeld hier het totale bedrag van het mobiliteitsbudget waar de werknemer recht op heeft. 
  
(16) Als u in de codes op de fiche bezoldigingen heeft opgenomen die de begunstigde heeft ontvangen van een 

buitenlandse verbonden vennootschap (artikel 270, tweede lid, WIB 92), vermeld dan hier die codes en het 
brutobedrag van die bezoldigingen. Splits de bedragen die opgenomen werden in code 400 op volgens de 
aangeduide categorie. 
 

 

Nr. 281.20  

 
 Federale Overheidsdienst Pagina 4 van 4 

FINANCIEN 
—————————— 

 
ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT 

—————————— 
 

Model van de fiche opgemaakt ter uitvoering van art. 92 van het KB/WIB 92 
—————————– 

 
BELANGRIJK BERICHT AAN DE VERKRIJGERS VAN DE INKOMSTEN 

 
In uw eigenbelang wordt u aangeraden deze fiche te bewaren. Zij moet niet bij de aangifte in de per-
sonenbelasting of in de belasting van niet-inwoners worden gevoegd. 
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TE VOLGEN RICHTLIJNEN IN GEVAL VAN VERGISSINGEN 
BIJ HET OPSTELLEN VAN FICHES  

 

RICHTLIJNEN  

Zodra u een vergissing vaststelt, moet u verbeterende fiches opstellen. Gebruik hiervoor altijd 
het model van de fiche dat was voorgeschreven voor het jaar van betaling of toekenning van het 
inkomen waaromtrent een vergissing werd begaan. 
 
Houd voor het opstellen van de verbeterende fiches rekening met de bijzonderheden hieronder, 
evenals met de richtlijnen in het ‘bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van 
aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten’ dat van toepassing is voor het bedoelde jaar. 
 
Opgelet: 
 
• Als u de originele foutieve fiche langs elektronisc he weg via Belcotax indiende, dan 

moet u de verbeterende fiche eveneens langs elektro nische weg indienen. 
• Als u de originele foutieve fiche op papier indiend e, dan moet u de verbeterende 

fiche eveneens op papier indienen. 
 

  BELANGRIJKE OPMERKING  

Met ‘bedrag’ wordt het bedrag van de belastbare inkomsten bedoeld. Als u evenwel de bedragen 
van andere gegevens die voorkomen op de fiches (bijvoorbeeld bedrijfsvoorheffing, bijzondere 
bijdrage voor de sociale zekerheid, bedrag van de bijdragen voor aanvullende verzekering) wil 
rechtzetten, dan moet u steeds de richtlijnen voor het invullen van de verbeterende fiche toepas-
sen. 

 
------------------------------------- 

 
 
BEDRAGEN DIE NIET WERDEN VERMELD OF DIE LAGER ZIJN DAN HET JUISTE 
BEDRAG 
 

TE VOLGEN RICHTLIJNEN  

Er zijn twee mogelijkheden via Belcotax-on-web: 
 
1. Stel een nieuwe fiche op die de vorige aanvult: 

Geef de fiche een nieuw volgnummer en bezorg de verkrijger een dubbel. U moet geen 
bijzondere vermelding aanbrengen op de fiche. 

 
2. Verbeter de  originele fiche via een verbeterend  bestand of online: 

Behoud het volgnummer van de originele fiche en verhoog enkel de betreffende bedra-
gen. Bezorg de verkrijger een dubbel met de vermelding ‘Verbetering van het origineel’. 

 
Concrete richtlijnen vindt u in de brochure Belcotax-on-web op  
www.belcotaxonweb.be. 

 
 

------------------------------------- 
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BEDRAGEN DIE WERDEN VERMELD, ZIJN HOGER DAN DE JUIS TE BEDRAGEN 
 
BEDRAGEN DIE IN EEN VERKEERDE RUBRIEK WERDEN VERMEL D 
 

TE VOLGEN RICHTLIJNEN  

Er zijn twee mogelijkheden via Belcotax-on-web: 
 

1. Verbeter de originele fiche via een verbeterend bes tand of online: 
Behoud het volgnummer van de fiche en pas enkel de betreffende rubrieken aan. Be-
zorg de verkrijger een dubbel met de vermelding ‘Verbetering van het origineel’. 

 
2. Annuleer de originele fiche en dien vervolgens een nieuwe fiche in:  

Geef de fiche een nieuw volgnummer en bezorg de verkrijger een dubbel met de ver-
melding ‘Vernietigt en vervangt de vorige’. 

 
Concrete richtlijnen vindt u in de brochure Belcotax-on-web op  
www.belcotaxonweb.be. 

 
------------------------------------- 

 
 
BEDRAGEN DIE OP EEN VERKEERDE FICHE WERDEN VERMELD 
 

TE VOLGEN RICHTLIJNEN  

 
1. Als de fiche volledig verkeerd is: 

Annuleer de originele fiche en dien vervolgens een nieuwe fiche van een an-
der type in:  
Geef de fiche een nieuw volgnummer en bezorg de verkrijger een dubbel met de 
vermelding ‘Vernietigt en vervangt de vorige’. 

 
2. Als de fiche gedeeltelijk verkeerd is, zijn er twee mogelijkheden via Belcotax-on-web: 

• Verbeter de originele fiche via een verbeterend bes tand of online: 
Behoud het volgnummer van de fiche en pas enkel de betreffende rubrieken aan. 
Bezorg de verkrijger een dubbel met de vermelding ‘Verbetering van het origineel’. 
Maak daarnaast een nieuwe fiche van het andere type op met een nieuw volgnum-
mer en bezorg de verkrijger hiervan een dubbel maar zonder speciale vermelding. 

 
• Annuleer de originele fiche en dien vervolgens twee  nieuwe fiches in: 

Geef beide fiches een nieuw volgnummer. Bezorg de verkrijger een dubbel van de 
fiche van het originele type met de vermelding ‘Vernietigt en vervangt de vorige’ én 
een dubbel van de nieuwe fiche zonder speciale vermelding. 

 
Concrete richtlijnen vindt u in de brochure Belcotax-on-web op  
www.belcotaxonweb.be. 

 
------------------------------------- 
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FOUTEN IN DE IDENTIFICATIE VAN DE VERKRIJGER 
 

TE VOLGEN RICHTLIJNEN  

1. Nationaal nummer foutief: 
Annuleer de  originele fiche en maak een nieuw volgnummer en met het juiste nationaal 
nummer. 

 
2. Naam en/of adres foutief: 

• NN was ingevuld in de originele fiche: 
Verbeter de fiche verbeterd via een verbeterend bestand of online. 

 
• NN was niet ingevuld in de originele fiche: 

Annuleer de originele fiche en maak een nieuwe fiche op met de juiste identifica-
tiegegevens. 

 
Concrete richtlijnen vindt u in de brochure Belcotax-on-web op  
www.belcotaxonweb.be. 
 

------------------------------------- 
 

 GEBRUIK VAN HET ATTEST 281.25 
 

PRO MEMORIE 

Gebruik het attest 281.25 enkel voor de rechtzetting van de fiscale situatie van belastingplich-
tigen die, door onvrijwillige fouten, in de loop van een vorig jaar  onrechtmatige bezoldigingen 
en/of pensioenen ontvangen hebben, die worden teruggevorderd. 
 
U MAG GEEN ATTEST 281.25 OPSTELLEN VÓÓR 1 AUGUSTUS 2020. 
Wanneer u de onrechtmatig betaalde sommen terugvordert in het jaar waarin ze oorspronkelijk 
werden betaald en/of tot 31 juli van het daaropvolgende jaar, dan mag u enkel de hiervoor 
vermelde richtlijnen met betrekking tot verbeterende fiches gebruiken. 
 
Meer informatie over het attest 281.25 vindt u in het ‘bericht aan de werkgever’ betreffende 
het attest 281.25 en in de circulaire Ci.RH.244/594.121 (AOIF nr. 28/2009) van 19.05.2009, 
beschikbaar op www.fisconetplus.be.  
 
Bij afwijkende richtlijnen tussen het ‘bericht aan de werkgever’ en de circulaire heeft het ‘be-
richt aan de werkgever’ steeds voorrang. 
 

------------------------------------- 
 


