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1.

2.

Wettelijke en reglementaire grondslagen


Wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, B.S. 31 maart 1994



Wet van 28 maart 2022 houdende verlaging van lasten op arbeid, B.S. 31 maart 2022

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
burgerlijke staat 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 BBSZ 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.

2

3.

Bedrag van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid dat maandelijks
op het loon dient te worden ingehouden

3.1

Berekening van de inhouding
Als voorschot op de definitief verschuldigde bijzondere bijdrage dient een inhouding op het loon te
worden verricht. Deze maandelijkse inhouding gebeurt na aftrek van de werknemersbijdragen voor
sociale zekerheid en na aftrek van de bedrijfsvoorheffing, m.a.w. de inhouding wordt verricht op het
nettoloon.
De grootte van de inhouding varieert in functie van het totale bedrag van het brutoloon dat voor het
personeelslid voor het desbetreffende kwartaal bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wordt
aangegeven. Met andere woorden, voor de berekening van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid
wordt er rekening gehouden met alle bezoldigingselementen waarop sociale zekerheidsbijdragen
worden berekend.

3.2

Berekening op kwartaalbasis
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
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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;

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
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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.
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3.3

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

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

60,94

51,64

2190,19 ≤ X < 3737,01

10,33 + 1,1% van het
verschil tussen
X - 2190,18

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
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3.4

Ponderatiemechanisme
De grootte van de BBSZ-inhouding varieert in functie van het totale bedrag van het brutoloon dat voor
het personeelslid voor het desbetreffende kwartaal bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wordt
aangegeven.
Een correcte berekening van het in te houden bedrag kan dus slechts gebeuren op het einde van elk
kwartaal, rekening houdend met de bedragen die het personeelslid tijdens de drie maanden van het
kwartaal in kwestie heeft ontvangen.
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