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Arbeids-, sociaal zekerheids- en immigratierecht
Maaltijdcheques toegekend aan zelfstandige bedrijfsleiders vrijgesteld vanaf 1
januari 2007
Volgens een bericht van de Federale Overheidsdienst Financiën1 kunnen maaltijdcheques die vanaf 1 januari
2007 worden toegekend aan zelfstandige bedrijfsleiders als vrijgesteld sociaal voordeel worden beschouwd, voor
zover zij tegelijkertijd aan alle volgende voorwaarden voldoen:
•

De maaltijdcheques voor zelfstandige bedrijfsleiders kunnen enkel worden beschouwd worden als een
vrijgesteld sociaal voordeel indien een collectieve arbeidsovereenkomst of, bij gebrek daaraan, een
individuele overeenkomst ook aan de werknemers van de onderneming maaltijdcheques toekent.

•

De maaltijdcheques voor zelfstandige bedrijfsleiders moeten toegekend worden op basis van een
schriftelijke individuele overeenkomst en het bedrag van de maaltijdcheque mag niet hoger zijn dan dat
toegekend bij collectieve arbeidsovereenkomst in dezelfde onderneming.

•

De tussenkomst van de onderneming dient beperkt te blijven tot 4.91 EUR per maaltijdcheque en de
tussenkomst van de bedrijfsleider dient minstens 1.09 EUR te bedragen.

•

Er mag ten hoogste één maaltijdcheque per gepresteerde dag worden toegekend.

•

De maaltijdcheques moeten maandelijks worden afgeleverd op naam van de bedrijfsleider en moeten
vermelden dat hun geldigheidsduur beperkt is tot drie maanden en dat zij slechts mogen worden
aanvaard voor de betaling van een eetmaal of voor de aankoop van verbruiksklare voeding.

Het bericht van de FOD Financiën vermeldt tot slot dat maaltijdcheques die worden toegekend ter vervanging of
ter omzetting van bezoldigingen, premies, om het even welke toelagen, enz., in alle gevallen als een belastbaar
voordeel van alle aard in hoofde van de verkrijger worden beschouwd.
Inge Derde, Advocaat, E-mail: iderde@laga.be
Bert Croimans, Advocaat, E-mail: bcroimans@laga.be

1 Bericht aan de vennootschappen - Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit – Inkomstenbelastingen B.S. 11 mei
2007, p. 25926.
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