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ONDERWERP De berekening van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid vanaf 1 april 

2022  
  
Referenties 1. Wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, BS 31 maart 1994; 

2. Wet van 28 maart 2022 houdende verlaging van lasten op arbeid, BS 31 maart 
2022. 

 
 

1. Ratione personae 
 

Alle personeelsleden van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. 
 
 

2. Ratione materiae 
 

A. Algemeen 
 

Door de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen (B.S. van 31 maart 1994) werd vanaf 1 april 
1994 een "bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid" (afgekort BBSZ) ingesteld. Deze bijdrage valt ten 
laste van het personeelslid en is afhankelijk van de grootte van het inkomen en de gezinstoestand van het 
betrokken personeelslid.  
 
Maandelijks wordt er een inhouding verricht op het loon van de personeelsleden. Deze inhouding wordt 
beschouwd als een voorschot op het definitieve bedrag van de "bijzondere bijdrage voor de sociale 
zekerheid".  
 
De opbrengst ervan moet driemaandelijks aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden gestort. De 
uiteindelijke afrekening van de bijdrage gebeurt echter door de fiscale administratie op basis van de 
belastingaangifte van de betrokkene. 
 
Vanaf 1 april 2022 wijzigt de berekening van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid. Door deze 
wijziging wordt het bedrag van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid verlaagd voor de 
personeelsleden met een laag en middeninkomen. De aanpassing van de berekening zal aldus tot gevolg 
hebben dat bepaalde personeelsleden vanaf april 2022 een hoger nettoloon zullen ontvangen. 
 

B. Het bedrag van de inhouding van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid vanaf 1 
april 2022 

 
Op kwartaalbasis bedraagt de inhouding: 
 

- gemeenschappelijke aanslag (gehuwden en wettelijk samenwonenden) 
o echtgenoot met beroepsinkomsten 

 15,45 EUR per kwartaal voor de werknemer van wie het aan te geven kwartaalloon 
begrepen is in de schijf >= 3.285,29 EUR en < 5.836,14 EUR; 

 5,90 % van het gedeelte van het maandloon dat 1.945,38 EUR overschrijdt en dat 
begrepen is in de schijf > 1.945,38 EUR en =< 2.190,18 EUR en voor zover het aan 
te geven kwartaalloon begrepen is in de schijf >= 5.836,14 EUR en =< 6.570,54 
EUR met een minimum van 15,45 EUR per kwartaal; 

 43,32 EUR per kwartaal, verhoogd met 1,10 % van het gedeelte van het maandloon 
dat 2.190,18 EUR overschrijdt voor zover het aan te geven kwartaalloon > 6.570,54 
EUR met een maximum van 154,92 EUR per kwartaal; 
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o echtgenoot zonder beroepsinkomsten 

 5,90 % van het gedeelte van het maandloon dat 1.945,38 EUR overschrijdt en dat 
begrepen is in de schijf > 1.945,38 EUR =< 2.190,18 EUR en voor zover het aan te 
geven kwartaalloon begrepen is in de schijf >= 5.836,14 EUR en =< 6.570,54 EUR; 

 43,32 EUR per kwartaal, verhoogd met 1,10 % van het gedeelte van het maandloon 
dat 2.190,18 EUR overschrijdt voor zover het aan te geven kwartaalloon > 6.570,54 
EUR met een maximum van 182,82 EUR per kwartaal; 
 

- individuele aanslag (alleenstaanden en feitelijk samenwonenden) 
o 4,22 % van het gedeelte van het maandloon dat 1.945,38 EUR overschrijdt en dat begrepen 

is in de schijf > 1.945,38 EUR en =< 2.190,18 EUR en voor zover het aan te geven 
kwartaalloon begrepen is in de schijf >= 5.836,14 EUR en =< 6.570,54 EUR; 

o 30,99 EUR per kwartaal, verhoogd met 1,10 % van het gedeelte van het maandloon dat 
2.190,18 EUR overschrijdt en dat begrepen is in de schijf > 2.190,18 EUR en =< 3.737,00 
EUR en voor zover het aan te geven kwartaalloon begrepen in de schijf > 6.570,54 EUR en 
=< 11.211,00 EUR; 

o 82,05 EUR per kwartaal, verhoogd met 3,38 % van het gedeelte van het maandloon dat 
3.737,00 EUR overschrijdt en dat begrepen is in de schijf > 3.737,00 EUR en =< 4.100,00 
EUR en voor zover het aan te geven kwartaalloon begrepen is in de schijf > 11.211,00 EUR 
en =< 12.300,00 EUR; 

o 118,83 EUR per kwartaal, verhoogd met 1,10 % van het gedeelte van het maandloon dat 
4.100,00 EUR overschrijdt en dat begrepen is in de schijf > 4.100,00 EUR en =< 6.038,82 
EUR en voor zover het aan te geven kwartaalloon begrepen is in de schijf > 12.300,00 EUR 
en =< 18.116,46 EUR; 

o 182,82 EUR per kwartaal voor zover het aan te geven kwartaalloon > 18.116,46 EUR. 
 
 

C. Samenvatting 
 
X = maandelijks bruto 
onderworpen ZIV/RSZ 

Bedrag van de maandelijkse inhouding 
Alleen  belast 

(alleenstaanden en 
feitelijk samenwonenden) 

Gemeenschappelijke aanslag  
(gehuwden en wettelijk samenwonenden) 

  
 

Echtgeno(o)t(e) zonder 
beroepsinkomsten 

Echtgeno(o)t(e) met 
beroepsinkomsten 

X < 1095,10 0 0 0 

1095,10 ≤ X < 1945,39 0 0 5,15 
 
1945,39 ≤ X < 2190,19 

 
4,22% van het verschil 

tussen 
X - 1945,38 

 
5,90% van het verschil 

tussen 
X - 1945,38 

 
5,90% van het 
verschil tussen 

X - 1945,38  
met een minimum 

van 5,15 
 
2190,19 ≤ X < 3737,01 10,33 + 1,1% van het 

verschil tussen  
X - 2190,18 14,44 + 1,1% van het 

verschil tussen  
X - 2190,18 

met een maximum  
60,94 

14,44 + 1,1% van 
het verschil tussen  

X - 2190,18 
met een maximum  

51,64 

 
3737,01 ≤ X < 4100,01 27,35 + 3,38% van het 

verschil tussen  
X - 3737,00 

 
4100,01 ≤ X < 6038,83 39,61 + 1,1% van het 

verschil tussen  
X - 4100,00 

 
X ≥ 6038,83 60,94 60,94 51,64 
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D. Herberekening van het loon van de personeelsleden met een laag of middeninkomen 
 
In de weddecyclus juni 2022 (betaling op 29-06-2022) is het SSGPI overgegaan tot de herberekening van 
de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid met terugwerkende kracht tot 1 april 2022. 
 
 

3. In het kort… 
 
Vanaf 1 april 2022 wijzigt de berekening van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid waardoor de 
personeelsleden met een laag en middeninkomen een hoger nettoloon zullen ontvangen. 
 
Het SSGPI is in de weddecyclus juni 2022  overgegaan tot de herberekening van de bijzondere bijdrage 
voor de sociale zekerheid met terugwerkende kracht tot 1 april 2022. 
 

 
 
Gert DE BONTE 
Directeur-diensthoofd SSGPI 
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