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1 Percentages die van toepassing zijn op de berekening 

van de provisie voor vakantiegeld 

1.1 Herhaling van de regels 

Art. 49 WIB 92 bepaalt wat beroepskosten voor de inkomstenbelastingen zijn:  

 “Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare 

tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te 

behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van 

bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht 

toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed. 

Als in het belastbare tijdperk gedaan of gedragen worden beschouwd, de kosten die in 

dat tijdperk werkelijk zijn betaald of gedragen of het karakter van zekere en vaststaande 

schulden of verliezen hebben verkregen en als zodanig zijn geboekt.” 

Wat zekere en vaststaande schulden betreft, verduidelijkt de administratieve commentaar (zie 

Com.IR 49/9): 

“De woorden "zekere en vaststaande schulden of verliezen" houden verband met het 

begrip vastgelegd in art. 1494, Ger.W, en moeten in de zin van dat Wetboek worden 

geïnterpreteerd. Naar analogie van de daarmede verband houdende rechtsleer en 

rechtspraak, worden schulden of verliezen als "zeker en vaststaand" beschouwd, indien 

zij vast en zeker bestaan en het bedrag op het einde van het jaar of boekjaar bekend is; 

...” 

Voor het begrip ‘provisie voor vakantiegeld’1 zelf, kunnen we verwijzen naar de administratieve 

commentaar die in zijn nr. 57/18 verduidelijkt dat:  

“Het tijdens een boekjaar geboekt, nog te betalen vakantiegeld slechts onder de 

beroepskosten mag worden gerangschikt voor zover het overeenstemt met het 

minimumbedrag van het vakantiegeld dat later door de onderneming zal moeten worden 

gedragen uit hoofde van de tijdens dat boekjaar betaalde bezoldigingen. Het zijn in dat 

geval kosten die, bij afsluiting van het boekjaar, ‘zekere en vaststaande’ schulden zijn.”  

In die geest van ‘minimumbedrag’ dat gekend en nauwkeurig bepaald is - zonder benadering of 

verwijzing naar een forfaitaire hoeveelheid - en waarvan het bestaan niet twijfelachtig is, deelt 

de administratie jaarlijks, na raadpleging van het Verbond van Belgische Ondernemingen, via 

omzendbrief mee hoe het bedrag van de ‘provisie’ die bij afsluiting van het boekjaar kan worden 

geregistreerd, moet worden bepaald.  

Het minimumbedrag dat bij afsluiting van het boekjaar wordt geregistreerd volgens de 

modaliteiten van de omzendbrief die de administratie jaarlijks opstelt, kan bijgevolg niet 

worden betwist op grond van art. 49 WIB 92. 

 

 

1 In dit geval is de term ‘provisie’ hier niet gepast. Het gaat over beroepskosten in de zin van art. 49 WIB 92 

en niet over een provisie in de zin van art. 48 WIB 92.   
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1.2 Percentage voor 2020 

De Administratie der directe belastingen heeft volgende percentages goedgekeurd van de 

voorzieningen voor vakantiegeld die in de balansen op 31 december 2020 worden geboekt en die 

als beroepskosten kunnen worden aanvaard: 

- 18,20% van de vaste en veranderlijke bezoldigingen die in 2020 zijn toegekend aan 

bedienden die het voordeel van de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de 

werknemers genieten, verminderd met het in artikel 62bis, van het Koninklijk besluit van 30 

maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende 

de jaarlijkse vakantie van de werknemers bedoelde aanvullende vakantiegeld dat in 2020 is 

toegekend; 

- 10,27% van 108/100 van de lonen die in 2020 zijn toegekend aan werklieden en leerlingen die 
het voordeel van dezelfde wetgeving genieten.  

 

Het in 2020 aan flexi-jobwerknemers toegekende flexiloon en flexivakantiegeld mogen echter 

niet in de berekeningsgrondslag van het in 2021 te betalen vakantiegeld opgenomen worden. De 

werkgever moet het flexivakantiegeld immers samen met het flexiloon uitbetalen. 

 

2 Mechanisme voor de gelijkstelling van de 

werkloosheidsdagen COVID-19 

Diverse koninklijke besluiten voorzien in de gelijkstelling van de werkloosheidsdagen COVID-19 

met effectieve werkdagen voor de periode van 1 februari tot 31 december 2020. Dat impliceert 

dat in 2021 vakantiegeld moet worden betaald voor die gelijkgestelde dagen2. Omdat er geen 

overeenstemmende loonmassa is, kan de provisie voor dit vakantiegeld onmogelijk worden 

berekend op de traditionele wijze bedoeld in punt 1. 

De impact van die maatregelen hangt af van de beroepscategorie: arbeiders of bedienden. 

 

2.1 Vakantiegeld voor arbeiders 

De bijkomende last door de gelijkstelling van de werkloosheidsdagen wegens overmacht door 

COVID-19 met effectieve werkdagen is volledig ten laste van het RJV-stelsel en heeft geen 

financiële gevolgen voor de werkgevers. Die maatregel heeft dus geen gevolg voor de berekening 

van de provisie door de werkgevers. 

 

 

2
 De wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-

19-pandemie voorziet (artikelen 34 en volgende) in een compensatie van de werkgeverskost voor de tijdelijke 

werkloosheid wegens overmacht ingevolge het coronavirus voor de jaarlijkse vakantie voor de bedienden. De 

RSZ zal die compensatie in het 2de trimester 2021 berekenen. 
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2.2 Vakantiegeld voor bedienden 

Rekening houdend met het feit dat er geen loonlasten geboekt zijn voor de gelijkgestelde dagen, 

werd aan de administratie van de belastingen gevraagd of een alternatieve basis (bij 

benadering) kan worden gebruikt. Hierbij wordt gedacht aan de loonlasten die in 2019 werden 

geboekt (mits enkele aanpassingen). 

Het antwoord van de administratie, gebaseerd op een herhaling van de regels (zie punt 1.1), is 

negatief:  

“Artikel 49 WIB 92 laat niet toe een bedrag bij benadering op te nemen als 

beroepskosten. De keuze die u voorstelt (optioneel stelsel, algemene loonindexatie, 

vergelijking van de vte’s tussen het jaar 2019 en het jaar 2020 enz.) druist in tegen de 

beginselen van het fiscaal recht.” 

Welke oplossingen worden er dan naar voren geschoven voor werkgevers die een hoger bedrag 

willen boeken dan het bedrag dat uit de gebruikelijke regels voortvloeit? De 

belastingadministratie geeft twee pistes. 

2.2.1 Aanvullende provisie (artikel 48 WIB) 

Indien de werkgever van mening is dat hij een provisie moet samenstellen om de geraamde 

meerkost - van de gelijkstelling - van het vakantiegeld voor bedienden te dekken, kan die 

worden vrijgesteld indien blijkt dat is voldaan aan alle voorwaarden waarin art. 48 WIB 92 

voorziet (provisie in de zin van het boekhoudrecht). 

 

2.2.2 Aanpassing van de provisie (artikel 49 WIB) 

Het spreekt vanzelf dat de provisie die geen forfaitaire schatting is, maar wordt gedetailleerd 

via een individuele berekening per werknemer en uitsluitend steunt op gekende en vaststaande 

gegevens, op 31.12.2020 wel degelijk een zekere en vaststaande schuld van de werkgever is en 

bijgevolg een aftrekbare beroepskost is voor het jaar 2020, op voorwaarde dat aan alle andere 

voorwaarden van artikel 49 WIB 92 is voldaan. 

 


