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ONDERWERP 

 
Structurele detachering – Het gebruik van een privé-voertuig – Vermelding van 
de forfaitaire maandelijkse vergoeding op de fiscale fiche 281.10 

 
Referenties 
 

 
1. Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het 

personeel van de politiediensten, B.S. 31 maart 2001 (RPPol); 
2. Koninklijk besluit van 26 maart 2005 tot regeling van de structurele detacheringen 

van personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot 
invoering van verschillende maatregelen, B.S. 22 april 2005;  

3. Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92). 
 

 
 

1. Ratione personae 
 
De personeelsleden van de geïntegreerde politie die tijdens hun structurele detachering gebruik maken van 
hun privé-voertuig voor de verplaatsingen tussen hun woonplaats en de plaats van structurele detachering. 
 
 

2. Ratione materiae 
 
Overeenkomstig artikel 18 §1, 4° van het koninklijk besluit van 26 maart 2005 tot regeling van de structurele 
detacheringen van personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering 
van verschillende maatregelen geniet het structureel afgedeelde personeelslid, indien het gebruik maakt van 
zijn privé-voertuig om zich naar de plaats van detachering of het gebruikte tussenstation te begeven, een 
verplaatsingsvergoeding. 
 
Deze maandelijkse vergoeding is gelijk aan het bedrag van een maandelijks treinabonnement tweede klasse 
tussen de woonplaats of een tussenstation en de plaats van detachering. 
 
Voor een personeelslid moet als woon-werkverkeer worden aangemerkt, elke verplaatsing heen en terug 
waarbij het personeelslid zich van zijn woonplaats naar een vaste plaats van tewerkstelling begeeft om er 
zijn beroepswerkzaamheid uit te oefenen. 
 
De verplaatsingen van de woonplaats naar de plaats van structurele detachering betreffen aldus woon-
werkverplaatsingen. 
 
De vergoeding toegekend voor de verplaatsingen van de woonplaats naar de plaats van structurele 
detachering is overeenkomstig artikel 38 §1, eerste lid, 9° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992 (WIB 92) onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen uitdrukkelijk vrijgesteld van de 
personenbelasting. 
 
Artikel 38 §1, eerste lid, 9° WIB 92: Vrijgesteld zijn: voor de werknemer wiens beroepskosten 
overeenkomstig artikel 51 forfaitair worden bepaald, de vergoedingen door de werkgever toegekend als 
terugbetaling of betaling van reiskosten van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling voor zover de 
werknemer die verplaatsing maakt: 

a) Met het openbaar gemeenschappelijk vervoer: voor het volledige bedrag van de vergoeding; 
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b) Met een gemeenschappelijk vervoer van personeelsleden dat door de werkgever of door een groep 
van werkgevers wordt georganiseerd: voor een bedrag dat maximaal gelijk is aan de prijs van een 
treinabonnement eerste klas voor die afstand; 

c) Met een ander dan in a of b vermeld vervoermiddel: voor een maximumbedrag van 430 EUR 
(bedrag aanslagjaar 2023; basisbedrag 250 EUR) per jaar. 

 
Op de fiscale fiche 281.10 moeten deze vergoedingen vermeld worden in de rubriek 14 “Bijdrage in de 
reiskosten”:  

- 14 a) in geval van openbaar gemeenschappelijk vervoer;  
- 14 b) in geval van georganiseerd gemeenschappelijk vervoer; 
- 14 c) in geval van een ander vervoermiddel. 

 
Tot en met het inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022) heeft het SSGPI deze vergoedingen op de fiscale 
fiche 281.10 ten onrechte opgenomen onder de rubriek “eigen kosten voor de werkgever”.  
 
Vanaf het inkomstenjaar 2022 (aanslagjaar 2023) zal het SSGPI bij het opstellen van de fiscale fiches 
281.10 de regels van artikel 38 §1, eerste lid, 9° WIB 92 toepassen waardoor de betrokken woon-
werkvergoeding vermeld zal worden onder de rubriek 14 c) Bijdragen in de reiskosten – Ander vervoermiddel 
van de fiscale fiche 281.10. 
 
Dit betekent aldus dat de ontvangen woon-werkvergoeding (vanaf inkomstenjaar 2022) niet langer volledig 
vrijgesteld wordt maar slechts gedeeltelijk. Voor het inkomstenjaar 2022 bedraagt de vrijstelling € 430. 
 
 

3. In het kort… 
 
De vergoedingen die het structureel gedetacheerd personeelslid ontvangt voor het gebruik van zijn privé-
voertuig tijdens de structurele detachering zullen vanaf het inkomstenjaar 2022 vermeld worden onder de 
rubriek 14c) Bijdragen in de reiskosten – Ander vervoermiddel van de fiscale fiche 281.10 waardoor deze 
slechts gedeeltelijk vrijgesteld zullen zijn van belastingen. 
 
Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds contact opnemen met de bevoegde satelliet van het 
SSGPI op het nummer 02/554.43.16 (zie www.ssgpi.be, "Contact"). 
 
Hoogachtend, 
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Directeur-diensthoofd SSGPI 
 

http://www.ssgpi.be/

