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"Dienstreizen: geïndexeerde vergoedingen vanaf 1
februari en 1 april" dd. 31.05.2022
De regels voor onkostenvergoedingen voor dienstreizen van overheidspersoneel zijn vijf jaar geleden
ingrijpend gewijzigd. De fiscus heeft nadien bevestigd dat die nieuwe regeling ook fiscaal de nieuwe norm
wordt (zie Fisc. Act. 2018, 5/12).
De bedragen in de nieuwe regeling worden geïndexeerd volgens de normale regels voor
overheidsuitkeringen en toelagen (art. 9 KB van 19 juli 2017). Dat betekent dat ze automatisch omhoog
gaan als de spilindex overschreden wordt. Vermits de spilindex in december 2021 overschreden is, en
opnieuw in februari 2022, zijn er aangepaste tarieven van toepassing vanaf 1 februari 2022 en opnieuw
vanaf 1 april 2022. De vorige indexaanpassing dateert nog maar van 1 oktober 2021.
Volgende vergoedingen kunnen dus belastingvrij uitgekeerd worden aan werknemers als verblijfskosten
zonder dat bewijsstukken nodig zijn:

 

 
Basisbedrag
 

Bedrag tot
31.1.22
 

Bedrag van
1.2.22 tot
31.3.22
 

Bedrag vanaf
1.4.22
 

Dagvergoeding
(maaltijdkosten)
 

€ 10/dag
 

€ 17,75/dag
 

€ 18,11/dag
 

€ 18,47/dag
 

Maandvergoeding
 

max. 16 × €
10/maand
 

max. 16 × €
17,75/maand
 

max. 16 × €
18,11/maand
 

max. 16 × €
18,47/maand
 

Vergoeding voor
internettoegang en
telefoon
 

max. €
60/maand
 

niet
geïndexeerd
 

niet
geïndexeerd
 

niet
geïndexeerd
 

Aanvullende
dagvergoeding voor
verblijfskosten
 

€ 75/nacht
 

€ 133,18/nacht
 

€ 135,85/nacht
 

€ 138,57/nacht
 

 

Intussen is de spilindex in april alweer overschreden (zie Fisc. Act. 2022, 16/12). Dat betekent dat vanaf 1
juni een nog hogere vergoeding van toepassing is. In principe kan vanaf dan € 18,84 per dag vergoed
worden.
Circulaire 2022/C/41 over de vergoedingen voor verblijfkosten in België, 28 april 2022.
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