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Terbeschikkingstelling van ICT-devices – Voordelen van alle aard – Nieuwe
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Referenties

1. Koninklijk besluit van 2 november 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk
van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter
beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of
mobiel telefoonabonnement (1), BS 13 november 2017;
2. « Voordelen in natura – forfaitaire evaluatie PC, telefoon, tablet, internetaansluiting
en telefoonabonnement », Administratieve instructies RSZ – 2017/4 Tussentijdse
instructies, 19 december 2017;
3. Circulaire 2017/C/82 betreffende de voordelen van alle aard voor het persoonlijk
gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting,
mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement, FOD Financiën, 13
december 2017;
4. FOD Financiën, voorafgaand beslissing n°2016.842, 31 januari 2017;
5. Nota SSGPI-RIO/2016/30, « Terbeschikkingstelling van ICT-devices en de
toekenning van geschenkcheques – Voordelen van alle aard: gevolgen op het vlak
van de fiscaliteit en de socialezekerheidsbijdragen», 3 februari 2016;
6. Nota SSGPI-RIO/2015/1258, «Terbeschikkingstelling van ICT-devices en de
toekenning van geschenkcheques – Voordelen van alle aard: gevolgen op het vlak
van de fiscaliteit en de socialezekerheidsbijdragen», 21 december 2015.

1.

Ratione personae

Alle personeelsleden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus.
2.

Ratione materiae

2.1. Algemeen
Wanneer de werkgever een ICT-device ter beschikking stelt van de werknemer, uitsluitend voor
professionele doeleinden, wordt dit op het niveau van de bedrijfsvoorheffing en de sociale zekerheid niet
beschouwd als een voordeel van alle aard.
In dit geval is het aangewezen om een intern reglement te voorzien waarin het verbod tot persoonlijk gebruik
van het ICT-device wordt opgenomen.
Aangezien er geen belastbaar en aan socialezekerheidsbijdragen onderworpen voordeel ontstaat, dient het
SSGPI niet op de hoogte gebracht te worden van deze terbeschikkingstelling.
Wanneer de werkgever een ICT-device ter beschikking stelt van de werknemer dat zowel voor professionele
als voor persoonlijke doeleinden mag gebruikt worden, wordt het persoonlijk gebruik op het niveau van de
bedrijfsvoorheffing en de sociale zekerheid beschouwd als een voordeel van alle aard.

In dit geval dient een formulier F/L-131 overgemaakt te worden aan het SSGPI (cf. punt 3) om de bedragen
van de sociale en fiscale inhoudingen op een correcte manier te kunnen berekenen.
2.2. Nieuwe forfaitaire bedragen vanaf 1 januari 2018
A. Algemeen
Vanaf 1 januari 2018 voorziet de fiscale en sociale wetgeving (ref. 1, 2 en 3) die het voordeel bepaalt van de
kosteloze terbeschikkingstelling door de werkgever van ICT-devices andere bedragen dan deze die tot op
heden hernomen werden in de teksten.
Deze bedragen zijn verplicht van toepassing op alle personeelsleden van de geïntegreerde politie.
Sinds 1 januari 2018 hebben de wettelijk vastgelegde bedragen voorrang op deze van de ruling (ref. 4) die
dus niet meer van toepassing zullen zijn.
De nota’s van 21 december 2015 en 3 februari 2016 (ref. 5 en 6) blijven evenwel van toepassing voor de
periode tussen 1 januari 2016 en 31 december 2017. Vanaf 1 januari 2018 zijn enkel deel 3 van deze nota’s
aangaande de geschenkcheques nog van toepassing.
Vanaf 1 januari 2018 zal de bepaling van de waarde van het voordeel van alle aard enkel op forfaitaire basis
gebeuren.
Er dient opgemerkt te worden dat voortaan de fiscale administratie en de sociale zekerheid (RSZ) dezelfde
regels zullen toepassen voor de bepaling van de waarde van het voordeel.
B. Overzicht van de forfaitaire bedragen
U kunt in de tabel hieronder een overzicht terugvinden van de bedragen geldig vanaf 1 januari 2018.

Fiscaliteit et Sociale zekerheid
ICT-device
Per jaar

Per maand

PC/Laptop

72 €

6€

Tablet

36 €

3€

GSM/Smartphone

36 €

3€

(Mobiel) internet

60 €

5€

GSM-abonnement

48 €

4€

Per toestel dat ter beschikking wordt gesteld, wordt een voordeel aangerekend: indien het personeelslid
meerdere ter beschikking gestelde toestellen geniet, dient men dus de bedragen te cumuleren.
Het bedrag van het voordeel dat voortkomt uit de internetaansluiting die kosteloos ter beschikking wordt
gesteld door de werkgever is vaststaand en dus ongeacht het aantal ter beschikking gestelde
internetverbindingen en het aantal toestellen dat gebruik kan maken van de verbinding.
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C. Voorbeelden
-

Voorbeeld 1

Een personeelslid ontvangt een PC en een internetaansluiting voor thuis. VAA (voordeel van alle aard) = 132
euro, namelijk: 72 euro voor de PC en 60 euro voor de internetaansluiting.
-

Voorbeeld 2

Een personeelslid ontvangt een laptop en een internetaansluiting voor thuis + internet in zijn tweede woonst.
VAA = 132 euro: 72 euro voor de laptop en 60 euro voor de twee internetaansluitingen. Immers, het voordeel
voor de terbeschikkingstelling van een internetaansluiting wordt forfaitair geëvalueerd aan 60 euro per jaar,
ongeacht het aantal internetaansluitingen dat ter beschikking wordt gesteld.
-

Voorbeeld 3

Een personeelslid ontvangt een GSM (toestel en abonnement). VAA = 84 euro: 36 euro voor de telefoon en
48 euro voor het telefoonabonnement.
-

Voorbeeld 4

Een personeelslid ontvangt een smartphone (toestel en abonnement met internet). VAA = 144 euro: 36 euro
voor de telefoon, 48 euro voor het telefoonabonnement en 60 euro voor de internetaansluiting.
-

Voorbeeld 5

Een personeelslid beschikt over zijn eigen smartphone. De werkgever stelt hem kosteloos een abonnement
met internet voor zijn smartphone ter beschikking. VAA = 108 euro: 48 euro voor het telefoonabonnement en
60 euro voor het internetabonnement.
-

Voorbeeld 6

Een personeelslid ontvangt een smartphone (toestel en abonnement met internet) en een tablet (zonder
GSM en met internet). VAA = 180 euro: 36 euro voor de telefoon, 48 euro voor het telefoonabonnement, 36
euro voor de tablet en 60 euro voor internet. Immers, het voordeel voor de terbeschikkingstelling van de
internetaansluiting wordt forfaitair geëvalueerd aan 60 euro per jaar, ongeacht het aantal
internetaansluitingen dat ter beschikking wordt gesteld.
-

Voorbeeld 7

Een personeelslid ontvangt een laptop en een internetaansluiting voor thuis. Daarenboven heeft hij eveneens
een smartphone ter beschikking (toestel en abonnement met internet). VAA = 216 euro: 72 euro voor de
laptop, 36 euro voor de telefoon, 48 euro voor het telefoonabonnement en 60 euro voor internet. Immers, het
voordeel voor de terbeschikkingstelling van de internetaansluiting wordt forfaitair geëvalueerd aan 60 euro
per jaar, ongeacht het aantal internetaansluitingen dat ter beschikking wordt gesteld.
-

Voorbeeld 8

Een personeelslid ontvangt een smartphone (toestel en abonnement met internet) en een tablet (met GSMmodule en internetabonnement). VAA 228 euro : 36 euro voor de telefoon, 36 euro voor de tablet, 96 euro (2
X 48 euro) voor de twee telefoonabonnementen en 60 euro voor internet. Immers, het voordeel voor de
terbeschikkingstelling van de internetaansluiting wordt forfaitair geëvalueerd aan 60 euro per jaar, ongeacht
het aantal internetaansluitingen dat ter beschikking wordt gesteld.
-

Voorbeeld 9

Een personeelslid beschikt over zijn eigen GSM maar kan kosteloos beschikken over een abonnement voor
zijn GSM-toestel. VAA = 48 euro voor het telefoonabonnement.
-

Voorbeeld 10

Een personeelslid ontvangt zowel een vaste PC (desktop) als een mobiele PC (laptop) en een
internetaansluiting voor thuis en een mobiele internetaansluiting. VAA = 204 euro: 144 euro (2 X 72 euro)
voor de twee PC’s (het voordeel is van toepassing per ter beschikking gesteld toestel) en 60 euro voor het
internet. Immers, het voordeel voor de terbeschikkingstelling van de internetaansluiting wordt forfaitair
geëvalueerd aan 60 euro per jaar, ongeacht het aantal internetaansluitingen dat ter beschikking wordt
gesteld.

3

2.3. Persoonlijke bijdrage
In sommige gevallen betaalt het personeelslid aan wie een toestel, een telefoonabonnement of een
internetaansluiting ter beschikking wordt gesteld een persoonlijke bijdrage aan de werkgever. Deze
persoonlijke bijdrage mag in mindering gebracht worden van het voordeel van alle aard alvorens de
bedrijfsvoorheffing en de sociale bijdragen te berekenen.
2.4. Telefoongesprekken – Systeem van split-bill
Wanneer de werkgever een telefoonabonnement ter beschikking stelt aan het personeelslid waarvan het
persoonlijk gebruik eveneens toegelaten is maar het personeelslid betaalt de kosten van het persoonlijk
gebruik volledig terug, dan zijn er geen sociale of fiscale inhoudingen toe te passen voor het
telefoonabonnement.
Met andere woorden, ofwel gebruikt het personeelslid zijn eigen telefoontoestel en stelt de werkgever een
abonnement ter beschikking met een systeem van split-bill waardoor er geen voordeel van alle aard ontstaat,
ofwel stelt de werkgever een telefoontoestel en een telefoonabonnement met een systeem van split-bill ter
beschikking waardoor er enkel een voordeel van alle aard ontstaat voor het privégebruik van het
telefoontoestel.
Het systeem ingevoerd door de werkgever kan samengesteld zijn uit:
- een individuele facturatie (gedeelde factuur);
- een belkrediet dat verondersteld wordt het professioneel gebruik te dekken (in geval van overschrijding
van het forfait, terugbetaling van de overschrijding door de werknemer);
- een afrekening van een maandelijks forfaitair bedrag dat verondersteld wordt het persoonlijk gebruik te
dekken (dit bedrag dient terugbetaald te worden door het personeelslid aan de werkgever);
- een rapport uitgedrukt in percentages tussen het professioneel en het persoonlijk gebruik;
- …
2.5. Vergelijking met de ruling

ICT-device

Fiscale wetgeving
< 01/01/2018

Ruling GPI

Fiscale wetgeving vanaf
01/01/2018

PC/Laptop

180 € per jaar

180 € per jaar

72 €

Tablet

Werkelijke waarde

30 € per jaar

36 €

GSM/Smartphone

Werkelijke waarde

30 € per jaar

36 €

(Mobiel) internet

60 € per jaar

Niet voorzien door de
ruling

60 €

GSM-abonnement

Werkelijke waarde

Niet voorzien door de
ruling

48

€
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3.

Praktische modaliteiten

3.1. Voordeel vóór 1 januari 2018, werkgevers aangesloten op de ruling
Voor de terbeschikkingstellingen van ICT-devices vóór 1 januari 2018, bij werkgevers die aangesloten zijn op
de ruling, kan de eventuele omzetting van de bedragen in de loonmotor uitgevoerd worden zonder verdere
handelingen vanwege de betrokkenen, aangezien het SSGPI reeds over alle noodzakelijke inlichtingen
beschikt om de wijzigingen uit te voeren.
Voor de politiezones die aangesloten zijn op de ruling en er evenwel enkele praktische wijzigingen aan
toegebracht hebben, dient het SSGPI zo snel mogelijk in het bezit gesteld te worden van een nieuw formulier
L-131 teneinde de noodzakelijke wijzigingen uit te kunnen voeren.
3.2. Voordeel vóór 1 januari 2018, politiezones die niet aangesloten zijn op de ruling
Indien het personeelslid een PC/Laptop geniet ter beschikking gesteld door de werkgever, of een PC/Laptop
met internetaansluiting, kan de omzetting van de bedragen in de loonmotor uitgevoerd worden zonder
verdere handelingen vanwege de betrokkenen, aangezien het SSGPI reeds over alle noodzakelijke
inlichtingen beschikt om de wijzigingen uit te voeren.
Voor wat betreft de tablets, GSM’s en smartphones, dient het SSGPI zo snel mogelijk in het bezit gesteld te
worden van een nieuw formulier L-131 zodat de noodzakelijke wijzigingen uitgevoerd kunnen worden. Het is
immers onmogelijk om in de overgemaakte bedragen voor deze toestellen, aan de hand van de ontvangen
gegevens, een onderscheid te maken tussen het gedeelte dat betrekking heeft op het toestel, het
telefoonabonnement en/of de internetaansluiting.
3.3. Voordeel vanaf 1 januari 2018
Voor alle nieuwe terbeschikkingstellingen van ICT-devices vanaf 1 januari 2018 dient het SSGPI in het bezit
gesteld te worden van een nieuw volledig ingevuld formulier F/L-131.
4.

In het kort…

Vanaf 1 januari 2018 treden nieuwe forfaitaire bedragen in werking voor het voordeel van alle aard dat
voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van ICT-devices. Deze bedragen zijn geldig op de fiscale en sociale
niveaus.
De reeds aangegeven bedragen bij het SSGPI zullen automatisch omgezet worden naar de nieuwe bedragen
wanneer alle inlichtingen die noodzakelijk zijn om de wijzigingen uit te voeren gekend zijn.
Voor de politiezones die praktische wijzigingen hebben uitgevoerd aan de ruling of, die zonder aangesloten te
zijn op de ruling, een voordeel hebben toegekend met betrekking tot een tablet, een GSM of een
smartphone, dient zo snel mogelijk een nieuw formulier L-131 overgemaakt te worden aan het SSGPI zodat
de noodzakelijke wijzigingen uitgevoerd kunnen worden.
Voor alle nieuwe terbeschikkingstellingen van ICT-devices vanaf 1 januari 2018 dient het SSGPI in het bezit
gesteld te worden van een nieuw formulier F/L-131.
Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds rechtstreeks contact opnemen met de bevoegde satelliet van het
SSGPI op het nummer 02/554.43.16 (voor de lokale politie) of via het callcenter Polsupport op het nummer
0800/99 271 (voor de federale politie).

Gert DE BONTE
Waarnemend directeur-diensthoofd SSGPI
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