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Berekening van de bedrijfsvoorheffing (van toepassing vanaf 01-01-2022)

Referenties

Koninklijk besluit van 9 december 2021 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk
van de bedrijfsvoorheffing (BS 23-12-2021)

1. Ratione personae
Alle personeelsleden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus.
2. Ratione materiae
A. Wijziging van de sleutelformule
Vanaf 1 januari 2022, wordt de bedrijfsvoorheffing op de wedde aangepast. De sleutelformule wordt namelijk
gewijzigd vanaf deze datum.
De wijzigingen betreffen de indexatie van de fiscale barema’s.
Dankzij deze wijziging van de barema’s van de bedrijfsvoorheffing zal minder bedrijfsvoorheffing ingehouden
worden op het belastbare bedrag, hetgeen zich zal vertalen in een hogere nettowedde.
Deze wijziging is van toepassing op de inkomsten betaald of toegekend vanaf 01-01-2022.
B. Vermindering van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen van werknemers met een laag
inkomen die recht hebben op de werkbonus
De contractuele personeelsleden die een vermindering van de persoonlijke bijdrage voor sociale
zekerheid genieten in de vorm van een werkbonus, hebben recht op een bijkomende vermindering van de
bedrijfsvoorheffing.
Deze vermindering bedraagt 33,14 % van het bedrag van de werkelijk toegekende werkbonus.
C. Vermindering voor de statutaire personeelsleden die genieten van een laag inkomen
De statutaire personeelsleden met een laag inkomen genieten van een vermindering van de
bedrijfsvoorheffing.
Er is sprake van een laag inkomen indien het maandelijks belastbaar inkomen 1 van het statutair
personeelslid minimum € 614,55 bedraagt en lager of gelijk is aan € 2.256,97.
Het maandelijks bedrag van de vermindering blijft € 6,67 bedragen vanaf 01-01-2022.
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Onder maandelijks belastbaar inkomen dient men te verstaan:
‘het totale bedrag van alle tijdens de in aanmerking genomen maand betaalde bezoldigingen (met uitzondering van de
vervangingsinkomsten), die aan bedrijfsvoorheffing onderworpen zijn, namelijk:
de maandelijkse wedde ;
de commissies, vergoedingen, premies, toelagen en alle andere vaste of variabele bezoldigingen die periodiek worden
toegekend, met uitzondering van occasionele of uitzonderlijke vergoedingen;
de voordelen in natura’.

3.

In het kort …

Vanaf 1 januari 2022, wordt de bedrijfsvoorheffing op de wedde aangepast. Deze wijzigingen zijn van
toepassing op de inkomsten betaald of toegekend vanaf 01-01-2022.
Het betreft volgende wijzigingen:
- de indexering van de fiscale barema’s;
- de verhoging van de grens om recht te hebben op een bijkomende vermindering van de
bedrijfsvoorheffing voor de statutaire personeelsleden met een laag inkomen (> € 614,55 en ≤ €
2.256,97).

Hoogachtend,

Gert DE BONTE
Directeur-diensthoofd SSGPI
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