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VRAAG AAN DE 
BEGELEIDINGSCOMMISSIE 

O    TER INFORMATIE 
X    VOOR  ADVIES 
 
 
 
 
 

THEMA (W. 15.05.2007, art.16) O    1° de berekening van de meerkost voor de zone die het gevolg kan zijn 
van de uitvoering van de hervorming; 

O    2° de opdrachten die worden opgedragen aan de zones en hun financiële 
weerslag op de zone;  

X    3° de globale evaluatie van alle aspecten van de hervorming van de 
civiele veiligheid op lokaal niveau. Deze evaluatie bevat onder meer een 
monitoring van alle problemen op lokaal niveau die met de hervorming 
gepaard gaan. 

 
 

1. Probleemstelling:  

Sinds enkele jaren worden lokale besturen geconfronteerd met een gewijzigde fiscale interpretatie omtrent de 

‘voordelen van alle aard’. Concreet gaat het om laptops, tablets, GSM’s, … die ter beschikking gesteld worden 

aan de personeelsleden. Omdat het personeel deze werkmiddelen ook kan gebruiken in de privésfeer, oordeelt 

de fiscale administratie dat het private gebruik geregeld moet worden. Zoniet zal  de fiscus deze werkmiddelen 

voor 100% aanrekenen als een ‘voordeel van alle aard’ en bij het belastbaar inkomen tellen.  Hierdoor verhoogt 

het inkomen van de belastingplichtige, terwijl het werkmiddelen omvat die in de regel ook voor een deel  gebruikt 

worden voor  beroepsdoeleinden. 

Om te vermijden dat het voordeel van alle aard voor 100% beschouwd wordt als een belastbaar inkomen, kan 

elke belastingplichtige (of zijn werkgever) een regeling of ruling treffen met de fiscus. Dit betekent echter dat elke   

brandweerman – als lokale ambtenaar – of op zijn minst elke hulpverleningszone – als rechtspersoon – een 

onderhandeling moet aanvatten met de fiscus. 

 

 

2. Oplossing + motivatie: 
 
Bij de geïntegreerde politie werd een oplossing gevonden door één regeling te treffen voor alle politieambtenaren. Hiervoor 
moeten de federale politie en elke politiezone een mandaat  geven aan de minister van Binnenlandse Zaken, die dan 
namens  alle politieoverheden een uniforme ruling kan treffen. 
 
Het lijkt aangewezen om deze regeling ook door te trekken naar  de hulpverleningszones. Hoewel deze vraag het kabinet 
nog niet formeel  bereikte,  is het een kwestie van tijd vooraleer de  fiscus de zones hierover zal bevragen. Door van de 
zones reeds nu een mandaat te vragen, kan hier niet alleen uniformiteit bereikt worden; het zal ook heel wat administratieve  
lasten en frustraties bij de zones wegnemen. 
 

 



3. Conclusie: 
 
Er  wordt aan de zoneraad van elke hulpverleningszone gevraagd om een delegatie aan de Minister te geven, zodat die 
namens alle zones een uniforme regeling kan treffen.  
 
 
  

4. Concreet voorstel van advies: 
 

Als bijlage bij deze nota gaat een model van delegatiebesluit dat de zoneraad hiervoor kan gebruiken. Dit model zal samen 
met de voorgaande motivatie aan de voorzitters van de hulpverleningszones gestuurd worden. 
 
 
BIJLAGE: Model van mandaat  aan de minister van Binnenlandse Zaken inzake voorafgaande beslissing in fiscale 
zaken 
 
 



BIJLAGE: Model van mandaat  aan de minister van Binnenlandse Zaken inzake voorafgaande beslissing in fiscale 
zaken 
 
De zoneraad in openbare zitting; 
 
Gehoord de inleiding door de Voorzitter; 
 
Gelet op artikel 36 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992; 
 
Gelet op artikel 20-23  van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake  
inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken; 
 
Gelet op artikel 18, §3.10 van het koninklijk besluit van 27 augustus  1993 tot uitvoering van het Wetboek van de 
inkomstenbelasting 1992; 
 
Gelet op artikel 20.2° van het koninklijk besluit van  28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening van de besluitwet  van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; 
 
Gelet op artikel 106 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;  
 
Gelet op artikel 45 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel 
van de hulpverleningszones; 
 
In haar besluit van ….  stelt de hulpverleningszone aan bepaalde leden van haar personeel  een  .… ter beschikking voor  
professionele doeleinden. Het privaat gebruik  van dit toestel / deze toestellen wordt toegestaan. 
 
Fiscaal  wordt dit als een voordeel van alle aard beschouwd. Het is aangewezen om een gelijkaardige waardebepaling van 
dit voordeel te bekomen voor de personeelsleden van de zone aan wie deze toestellen ter beschikking worden gesteld. 
 
Om te zorgen voor een gelijkaardige interpretatie  is het aangewezen om de minister van Binnenlandse Zaken toe te laten 
de hulpverleningszone te vertegenwoordigen bij een bespreking en het indienen van een aanvraag  tot het bekomen van een 
voorafgaande  beslissing in fiscale zaken voor deze toestellen. 
 
Voor deze toelating is een formele beslissing van een beraadslagend orgaan nodig. 
 
Gelet op de artikelen 26 en 63 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.  
 
Besluit: 
 
Aan de minister van Binnenlandse Zaken wordt een mandaat verleend  om de passende besprekingen  te voeren en 
aanvragen in te dienen met het oog op het bekomen van een voorafgaande  beslissing in fiscale zaken namens de 
hulpverleningszone …..  voor het ter beschikking stellen van een ….  met mogelijkheid van een beperkt  privaat gebruik 
teneinde een waardebepaling van dit voordeel  te bekomen. 
 
Het zonecollege wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 


