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 Deel 1: Wijzigingen aangifte personenbelasting 2022
 Deel 2: Update woonfiscaliteit 
 Deel 3: Update 2e en 3e pensioenpijler

In de presentatie vindt u steeds het paginanummer vermeld van het handboek “Praktische 
Belastingservice” van Lieven Van Belleghem, waarop de dia in detail wordt besproken.
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Deel 1: Wijzigingen aangifte PB 2022

Aangifteformulier PB 2022

 Aj. 2018: 823 codes (VL) – 826 codes (WAL) – 807 codes (BR)

 Aj. 2019: 829 codes (VL) – 833 codes (WAL) – 814 codes (BR)

 Aj. 2020: 811 codes (VL) – 815 codes (WAL) – 796 codes (BR)

 Aj. 2021: 829 codes (VL) – 835 codes (WAL) – 816 codes (BR)

 Aj. 2022: 839 codes (VL) – 845 codes (WAL) – 826 codes (BR)

 48 ‘nieuwe’ codes – 44 per gewest

 34 codes geschrapt
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Indieningstermijnen aangifte personenbelasting:

 Papieren aangifte: eind juni   

 Tax-on-web (burger): medio juli 

 Opening Tax-on-web: 27 april 2022 

 Tax-on-web (mandataris): 30 september 2022 (+ incentive indien ingediend 
uiterlijk 31 augustus 2022)

Aangiftetermijnen PB p. 18
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Aan de belastingplichtigen die van aangifteplicht zijn vrijgesteld (tenzij het inkomen 
lager is dan de belastingvrije som) wordt een voorstel van vereenvoudigde aangifte 
(VVA) toegestuurd. Dit voorstel vermeldt de belastbare grondslag en de daarop 
verschuldigde belasting, alsook alle inlichtingen en gegevens die in aanmerking zijn 
genomen (art. 306 §2-4 WIB92).

• BP moet zelf verplicht reageren indien het VVA fouten bevat (bv. handicap 
partner, vrijstelling woon-werkverkeer, ouder ten laste …) of onvolledig is (bv. 
uitgaven die in aanmerking komen voor belastingvermindering of de verrekening 
van RV ingehouden op ‘vrijgestelde’ dividenden), binnen een termijn van één 
maand (via bijgevoegd antwoordformulier) of binnen de normale 
aangiftetermijn voor burgers via Tax-on-web. 

Voorstel van vereenvoudigde aangifte p. 17
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Aan de belastingplichtige die van aangifteplicht zijn vrijgesteld (tenzij het inkomen 
lager is dan de belastingvrije som) wordt een voorstel van vereenvoudigde aangifte 
(VVA) toegestuurd. Dit voorstel vermeldt de belastbare grondslag en de daarop 
verschuldigde belasting, zomede alle inlichtingen en gegevens die in aanmerking 
zijn genomen (art. 306 §2-4 WIB92).

→ In 2017 (aj. 2017): 2,2 miljoen VVA verstuurd.

→ In 2018 (aj. 2018): 3,1 miljoen VVA verstuurd.

→ In 2019 (aj. 2019): 3,2 miljoen VVA verstuurd.

→ In 2020 (aj. 2020): 3,92 miljoen VVA verstuurd.

→ In 2021 (aj. 2021): 3,75 miljoen VVA verstuurd.

Voorstel van vereenvoudigde aangifte 
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Specifieke controleacties PB aj. 2022 

 Onroerend goederen gelegen in het buitenland

 Rekeningen in het buitenland

 Vergoedingen via auteursrechten

 Aanvullende pensioenen van bedrijfsleiders en zelfstandigen (80%-regel)

 …
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 Circulaire 2019/C/82 betreffende de gezinssituatie van de belastingplichtigen (FAQ), 30/8/19
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De belastingvrije sommen – aj. 2022-2023
Omschrijving Aj. 2022 Aj. 2023

Basis belastingvrije som € 9050 € 9270

1 kind ten laste (KTL) € 1650 € 1690

2 KTL € 4240 € 4340

3 KTL € 9500 € 9730

4 KTL € 15.360 € 15.740

Per KTL boven 4e € 5860 € 6010

KTL < 3 jaar € 610 € 630

Ascendent, broer en zus (> 65 jaar) -
overgangsregeling

€ 3290 € 3370

Ascendant, broer en zus (> 65 jaar) + 
zorgbehoevend € 4940 € 5060

Andere persoon ten laste € 1650 € 1690

p. 70
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De belastingvrije sommen – aj. 2022-2023

Omschrijving Aj. 2022 Aj. 2023

Handicap aangever/partner € 1650 € 1690

Alleenstaande met KTL € 1650 € 1690

‘Werkelijk’ alleenstaande met KTL € 1070 € 1090

Jaar van huwelijk/wettelijke 
samenwoning: netto-bestaansmiddelen 
partner < € 3410 (aj. 2022) of € 3490 (aj. 

2023)

€ 1650 € 1690
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De belastingvrije sommen – aj. 2022-2023

Aantal 
kinderen

Bijkomende
Belastingvrije som Werkelijke belastingvermindering aj.2022 

Aj.2022 Aj.2023 Echtgenoten Alleenstaande
Alleenstaande
met inkomen ≤ € 15.980

1 € 1.650 € 1.690 € 504,50 € 1.034,15 € 1.377,62

2 € 4.240 € 4.340 € 1.335,89 € 2.015,34
€ 2.245,39 + (2 x € 470 BK) = 
€ 3.185,39

3 € 9.500 € 9.730 € 3.560,42 € 4.266,62
€ 2.245,39 + (3 x € 470 BK) = 
€ 3.655,39

4 € 15.360 € 15.740 € 6.166,94 € 6.961,42
€ 2.245,39 + (4 x € 470 BK) = 
€ 4.125,39

+ 4 + € 5.860 + € 6.010 
€ 2.245,39 + € 470 BK per 
kind ten laste
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 Wie kan als ten laste worden beschouwd?

• Descendenten: de afstammelingen van de belastingplichtige en van de 
echtgenoot + geadopteerde kinderen + (niet eigen) kinderen die volledig 
of hoofdzakelijk ten laste zijn;

• Ascendenten: de ouders, grootouders … van de belastingplichtige en van 
de echtgenoot;

• Zijverwanten t.e.m. de 2e graad: de broers en zussen van de 
belastingplichtige en van de echtgenoot;

• De pleegouders van de belastingplichtige en van de echtgenoot.

 Circulaire 2019/C/81 over de personen ten laste (FAQ), 30/8/19

De belastingvrije sommen – aj. 2022-2023 p. 92
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 Wanneer is een persoon ten laste?

1. Deel uitmaken van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar (tenzij kind 
overleden is tijdens inkomstenjaar of ‘doodgeboren, ontvoerd of vermist’ 
is).

2. Niet bezoldigd worden door de belastingplichtige (‘specifiek’ fiscaal 
statuut van de student-zelfstandige).   

3. De netto-bestaansmiddelen mogen een bepaalde grens niet 
overschrijden. 

 Netto = bruto - 20% kosten (min. € 470/€ 480 – aj. 2022/2023 voor 
werknemers en vrije beroepen).

De belastingvrije sommen – aj. 2022-2023 p. 92
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 Wanneer is een persoon ten laste?

3. De netto-bestaansmiddelen mogen een bepaalde grens niet overschrijden (aj. 
2022). 
 € 3410 (bruto = € 4262,50)
 € 4920 (bruto = € 6150) – kind van een alleenstaande
 € 6240 (bruto = € 7800) – gehandicapt kind van een alleenstaande

Bedragen voor aj. 2023:
 € 3490 (bruto = € 4362,50)
 € 5040 (bruto = € 6300) – kind van een alleenstaande
 € 6400 (bruto = € 8000) – gehandicapt kind van een alleenstaande

De belastingvrije sommen – aj. 2022-2023 p. 96
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 Komen niet in aanmerking voor het vaststellen van de netto-bestaansmiddelen 
(art. 143 6° WIB92):

• ‘Onderhoudsuitkeringen toegekend aan kinderen ten bedrage van max. € 
3410 (bruto) (€ 3490 – aj. 2023) per jaar.

→ Kind ten laste van een alleenstaande: 

€ 3410 vrijgesteld + (€ 4920 x 100/80) = € 9560

→ Vanaf aj. 2018 uitbreiding naar ‘overlevingspensioenen t.v.v. een wees’ (in 
de openbare sector) en wezenrenten (= de rente die door de werkgever van 
zijn overleden ouder krachtens een pensioenplan van de tweede pijler aan 
de wees wordt toegekend) - Wet van 6 maart 2018 en Circulaire 2018/C/96 
van 20 juli 2018. 

De belastingvrije sommen – aj. 2022-2023 p. 97

17

 Komen niet in aanmerking voor het vaststellen van de netto-bestaansmiddelen 
(art. 143 7° WIB92):

• Bezoldigingen ontvangen door studenten tewerkgesteld met een studenten-
arbeidsovereenkomst ten bedrage van max. € 2840 (bruto) (€ 2910 – aj. 
2023) per jaar.

→ Student ten laste van gehuwden: 

€ 2840 vrijgesteld + (€ 3410 x 100/80) = € 7102,50

→ Vanaf aj. 2018 uitbreiding naar ‘vergoedingen in het kader van 
alternerend leren’ (= een stelsel van ‘duaal leren’) en ‘winst, baten en 
bezoldigingen als student-zelfstandige’– Wet van 18 december 2016 en 
Circulaire 2018/C/86 van 3 juli 2018.

De belastingvrije sommen – aj. 2022-2023
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 Komen niet in aanmerking voor het vaststellen van de netto-bestaansmiddelen 
(aj. 2021):

• De bezoldigingen verkregen door studenten tewerkgesteld met een 
studentenarbeidsovereenkomst (ongeacht in welke sector) komen voor de in 
het 2e kwartaal van 2020 gepresteerde uren niet in aanmerking voor het 
vaststellen van het nettobedrag van de bestaansmiddelen, en worden ook niet 
meegerekend voor de beoordeling van de ‘475 uren’-grens (Wet van 29/5/20, 
Circulaire 2020/C/143 van 19/11/20 en KB van 18/5/20). 

 Regeling geldt ook voor ‘uitzendkrachten’.   

• Uitbreiding fiscale en sociale gunstregeling: naar bezoldigingen verkregen in 
het 4e kwartaal van 2020 in de zorgsector en het onderwijs (Wet van 4/11/20). 

Netto-bestaansmiddelen
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 Komen niet in aanmerking voor het vaststellen van de netto-bestaansmiddelen 
(aj. 2022):

• Uitbreiding fiscale en sociale gunstregeling: naar bezoldigingen verkregen in 
het 1e en 2e kwartaal van 2021 in de zorgsector en het onderwijs (Wet van 
20/12/20 en Wet van 2/4/21). 

• Uitbreiding fiscale en sociale gunstregeling: naar bezoldigingen verkregen in 
het 3e kwartaal van 2021 ongeacht in welke sector (Wet van 18/7/21, BS 
29/7/21). 

Netto-bestaansmiddelen
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Netto-bestaansmiddelen

Bezoldigingen studentenarbeid in aanmerking te nemen als netto-
bestaansmiddelen

Kwartaal 2020-2021-2022 Zorgsector en 
onderwijs

Andere sectoren

Q1 2020 JA JA

Q2 2020 NEE NEE

Q3 2020 JA JA

Q4 2020 NEE JA

Q1 2021 NEE JA

Q2 2021 NEE JA

Q3 2021 NEE NEE

Q4 2021 JA JA

Q1 2022 NEE NEE beperkt tot 45 uren

21

Netto-bestaansmiddelen
 Komen niet in aanmerking voor het vaststellen van de netto-bestaansmiddelen 

(aj. 2022):

 Fiche 281.10 – rubriek 24. j) Studentenjob
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 Komen niet in aanmerking voor het vaststellen van de netto-
bestaansmiddelen (art. 143 3° WIB92):

• Pensioenen (als bedoeld in art. 34 WIB92) uitgekeerd aan 
(zorgbehoevende) ascendenten en zijverwanten t.e.m. de 2e graad die de 
leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, ten bedrage van max. € 27.430 (bruto)
(€ 28.100 – aj. 2023) per jaar.

De belastingvrije sommen – aj. 2022-2023 p. 99
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 De verhoging van de belastingvrije som voor ascendenten en zijverwanten tot de 
2e graad die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, wordt vanaf aj. 2022 enkel nog 
toegekend indien de persoon ten laste zorgbehoevend is (€ 4940 ipv € 3290) 
(Programmawet van 20/12/20).

• Zorgbehoevend = een verminderde zelfredzaamheid van ten minste 9 punten (≈ 
handicap), vastgesteld door de FOD SZ, Medex of Ziekenfonds.

• Overgangsregeling (art. 546 WIB92): behoud regeling aj. 2021 (zonder de voorwaarde 
van ‘zorgbehoevendheid’) voor aj. 2022 – 2025 (indien voordeliger).   

• De gehandicapte ascendenten en zijverwanten ten laste worden niet langer voor twee 
gerekend (€ 4940 vs. 2 x € 3290). 

De belastingvrije sommen – aj. 2022-2023
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 De verhoging van de belastingvrije som voor ascendenten en zijverwanten tot de 
2e graad die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, wordt vanaf aj. 2022 enkel nog 
toegekend indien de persoon ten laste zorgbehoevend is (€ 4940 ipv € 3290) 
(Programmawet van 20/12/20).

Update fiscaliteit 2022 - Pieter Debbaut 

+ 2 codes 

De belastingvrije sommen – aj. 2022-2023
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De belastingvrije sommen – aj. 2022-2023

(Groot)ouder, broer en/of zus > 65 jaar ten laste op 1/1/2022 (aj. 2022)

Zorgbehoevend Zware 
handicap

Overgangsregeling: indien reeds ten 
laste voor aj. 2021

Nieuwe regeling vanaf aj. 2022 (én geen 
recht op overgangsregeling)

JA NEE Nieuwe regeling is voordeliger 
(€ 4.940 ipv € 3.290) Code 1027 (€ 4.940)

JA JA Code 1027 en 1029 
(2 x € 3.290 > € 4.940) Code 1027 (€ 4.940) 

NEE NEE Code 1043 (€ 3.290) Code 1032 (€ 1.650) (*)

NEE JA Code 1043 en 1044  
(2 x € 3.290)  

Code 1032 en 1033 
(2 x € 1.650) (*)

* Pensioenen meetellen bij het beoordelen van de netto-bestaansmiddelen (max. € 3.410) 
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 De fiscale co-ouderschapsregeling (art. 132bis WIB92): de toeslag op de 
belastingvrije som wegens kinderlast wordt over beide ouders verdeeld, 
indien:

• de belastingplichtigen (ouders) geen deel uitmaken van het hetzelfde gezin.

• het minderjarige en meerderjarige gemeenschappelijke kinderen betreft 
(Circ. 2017/C/2 van 20 januari 2017). 

• de ouders voldoen aan de onderhoudsplicht (voorheen: ‘gezamenlijk het 
ouderlijke gezag uitoefenen’) bepaald in art. 203 §1 BW (Wet van 3/8/16, BS 
11/8/16). 

Fiscale co-ouderschapsregeling p. 93
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 De fiscale co-ouderschapsregeling (art. 132bis WIB92): de toeslag op de 
belastingvrije som wegens kinderlast wordt over beide ouders verdeeld, 
indien:

• er een gelijkmatig verdeelde huisvesting is;

• er geen onderhoudsuitkeringen worden afgetrokken (tenzij voor 
onderhoudsuitkeringen betaald in de periode van het jaar die voorafgaat aan 
de gelijkmatig verdeelde huisvesting - PV, nr. 583, 14/10/11).

Fiscale co-ouderschapsregeling
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 De fiscale co-ouderschapsregeling (art. 132bis WIB92): de toeslag op de 
belastingvrije som wegens kinderlast wordt over beide ouders verdeeld, op 
grond van een:

• een geregistreerde of door een rechter gehomologeerde onderlinge 
overeenkomst (op 1/1 van het aanslagjaar) waarin uitdrukkelijk is vermeld dat 
de huisvesting van de kinderen gelijkmatig is verdeeld over beide ouders én
dat zij bereid zijn de toeslagen op de belastingvrije som voor die kinderen te 
verdelen.   

Fiscale co-ouderschapsregeling
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 De fiscale co-ouderschapsregeling (art. 132bis WIB92): de toeslag op de 
belastingvrije som wegens kinderlast wordt over beide ouders verdeeld, op 
grond van een:

• of een rechterlijke beslissing (op 1/1 van het aanslagjaar) waarin uitdrukkelijk 
is vermeld dat de huisvesting van de kinderen gelijkmatig is verdeeld over 
beide ouders.  

… zelfs als het vonnis uitdrukkelijk vermeld dat de fiscale voordelen voor 
de kinderen toekomen aan één van de co-ouders (Antwerpen, 2 april 2019 
en PV, nr. 2116, 14/3/18, Van Biesen) 

↔ geen verplichting, maar een optie (Cassatie, 17 februari 2020)!

Fiscale co-ouderschapsregeling
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Fiscale co-ouderschapsregeling

31

 De toeslag op de belastingvrije som wegens kinderlast (en kind jonger dan 3 
jaar - € 610/€ 630 voor aj. 2022/2023) wordt over beide ouders verdeeld.

 Elke co-ouder heeft recht op de toeslag voor een belastingplichtige die alleen 
wordt belast en één of meer kinderen ten laste heeft (€ 1650/€ 1690 voor aj. 
2022/2023).

 Elke co-ouder heeft recht op de belastingvermindering voor de uitgaven voor 
kinderoppas (vak X).

 In de praktijk is waakzaamheid geboden … 

Fiscale co-ouderschapsregeling
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 Fiscale co-ouderschapsregeling: er wordt niet automatisch rekening gehouden 
met de individuele toestand van elke ouder. Bij nieuw samengestelde gezinnen 
wordt de belastingvrije som mogelijks verkeerd (nadelig) berekend!

• Voorbeeld: Peter en Ann zijn in 2011 gehuwd. Beide hebben 2 kinderen uit 
een vorig huwelijk. Alle kinderen zijn bij hen gedomicilieerd en voor alle vier 
wordt de co-ouderschapregeling toegepast. 

 Aangifte: code 1034-33: 4 (= 2 + 2)

 Berekening Administratie (aj. 2022): € 15.360 (4 KTL) / 2 = € 7680

 Correcte berekening (aj. 2022): € 15.360 - [2 x (4240/2)] = € 11.120

Fiscale co-ouderschapsregeling
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Onroerende inkomsten
- 12 codes 

p. 101
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Onroerende inkomsten – eigen woning
 Het KI van de eigen woning wordt vrijgesteld van de personenbelasting (art. 12 

§3 WIB92):

• Definitie ‘eigen’ woning vastgelegd in de Bijzondere Financieringswet van 
6/1/14 - art. 5/5 §4 BFW en art. 2 §1 15° WIB92.

• Eigendomsverplichting: de belastingplichtige is eigenaar, bezitter, erfpachter, 
opstalhouder of vruchtgebruiker van de woning.

• Bewoningsverplichting: de woning wordt door de belastingplichtige zelf 
betrokken of niet zelf betrokken wegens specifieke redenen.

• Geen aangifte, tenzij … (zie Vak IX)

p. 126
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Onroerende inkomsten – eigen woning

 Zelf betrokken.
 Niet zelf betrokken wegens … 

A. sociale redenen of beroepsredenen. 
→ ongeacht bestemming (??)

B. wettelijke of contractuele belemmeringen.
C. (ver)bouwingswerkzaamheden.
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 ‘Oude’ fiscale tolerantie blijft gelden (Ci.RH.331/633.998 van 3/2/15): een 
wegens reden a) niet betrokken woning die wordt verhuurd, blijft een eigen 
woning.

 ‘Contra legem’: een woning betrokken door personen die geen deel 
uitmaken van het gezin = NIET-EIGEN woning (art. 5/5 §4 3e lid b BFW) + 
Antwerpen, 9/2/21 en 27/4/21: hoewel er redenen van sociale aard worden 
aanvaard, oordeelt het hof dat de belastingvrijstelling van de eigen woning 
(art. 12 §3 WIB92) niet kan worden toegepast, omdat de woning wordt 
betrokken door personen die geen deel uitmaken van het gezin van de 
belastingplichtige. 

Eigen woning vs niet-eigen woning
p. 128
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 ‘Oude’ fiscale tolerantie blijft gelden (Ci.RH.331/633.998 van 3/2/15): een 
wegens reden a) niet betrokken woning die wordt verhuurd, blijft een eigen 
woning.

Eigen woning vs niet-eigen woning
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Aangifte KI eigen woning in TOW/VVA

 In de wizard in TOW is een mogelijkheid voorzien om het kadastraal inkomen ‘samen te 
voegen’. Onderstaande info wordt in TOW hierover gegeven en stemt overeen met de 
manier waarop de administratie dit in de praktijk benadert:

p. 126
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Onroerende inkomsten – (niet-)eigen woning

 Quid eigen woning + losstaande garage op twee verschillende kadastrale 
percelen? 
 De eigen woning moet niet beoordeeld worden per kadastraal perceel. 

Een woning kan bestaan uit meerdere kadastrale percelen (Cassatie, 
29/11/12). 
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Onroerende inkomsten – niet-eigen woning

 De eigen woning omvat niet het deel van de woning dat tijdens het belastbare 
tijdperk: 

• wordt verhuurd aan derden (= personen die geen deel uitmaken van het 
gezin).

• wordt gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van de 
belastingplichtige of één van de gezinsleden.

• niet zelf wordt betrokken om aan andere reden dan A-B-C (of reden A-B-C 
wordt niet ingeroepen). 
 Nieuwe fiscale optimalisatie: al dan niet wettelijke reden voor niet-bewoning 

inroepen! 
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Buitenlandse onroerende inkomsten – aj. 2021 p. 130
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 ‘Oude’ regeling is strijdig met EU-recht:

• Taxatie buitenlandse (niet-verhuurde) onroerende goederen: op basis van 
‘werkelijke’ huurwaarde.

• Taxatie Belgisch onroerend goed: op basis van KI, dat (zelfs geïndexeerd 
én x 1,4) veel lager is dan ‘werkelijke’ huurwaarde.

• Schending vrij verkeer (EHJ, 11/9/14, 12/4/18 en 12/11/20).

Aangifte buitenlandse onroerende inkomsten 
t.e.m. aj. 2021
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 Nieuwe regeling vanaf aanslagjaar 2022:

• Wet van 17/2/21 tot wijziging van het WIB92 op het vlak van de in het 
buitenland gelegen onroerende goederen (BS 25/2/21): 

 Voor de in het buitenland gelegen onroerende goederen moet vanaf 
1 januari 2021 (aj. 2022) een ‘KI’ worden vastgesteld. Dit ‘KI’ zal 
worden vastgesteld door de Administratie Opmetingen en 
Waarderingen. 

 De buitenlandse belasting zal niet langer aftrekbaar zijn van het 
buitenlands onroerend inkomen (≈ OV). 

Buitenlandse onroerende inkomsten – aj. 2022
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 Nieuwe regeling vanaf aanslagjaar 2022:

• Wet van 17/2/21 tot wijziging van het WIB92 op het vlak van de in het 
buitenland gelegen onroerende goederen (BS 25/2/21): 

Wanneer er geen gepast referentieperceel voorhanden is: KI = 5,3% van de 
normale verkoopwaarde op 1/1/75 (art. 478 1e lid WIB92).

Wanneer er geen enkele referentie voorhanden is om de normale 
verkoopwaarde van het perceel vast te stellen op het referentietijdstip 
(1/1/1975), wordt deze vastgesteld op basis van de actuele normale 
verkoopwaarde waarop een correctiefactor wordt toegepast. Jaarlijks wordt 
deze factor bekend gemaakt (nieuw art. 478 2e lid WIB92). Voor het jaar 2022 
werd deze factor vastgelegd op 15,011. 

Buitenlandse onroerende inkomsten – aj. 2022
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 Nieuwe regeling vanaf 
aanslagjaar 2022:

Jaar van verwerving Correctiefactor

2010 12,678

2011 13,124

2012 13,653

2013 14,040

2014 14,377

2015 14,622

2016 14,739

2017 14,798

2018 14,901

2019 15,006

2020 15,036

2021 15,018

2022 15,011

Buitenlandse onroerende inkomsten – aj. 2022
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 Nieuwe regeling vanaf aanslagjaar 2022:

• Wet van 17/2/21 tot wijziging van het WIB92 op het vlak van de in het 
buitenland gelegen onroerende goederen (BS 25/2/21): 

Voorbeeld: een appartement in Spanje in 2020 aangekocht voor een 
bedrag van € 275.000 zal vanaf aj. 2022 een KI opleveren van € 969,34 
= (€ 275.000 / 15,036) x 5,3% (↔ aangifte brutohuurwaarde).

Eigenaars van ‘gekende’ onroerende goederen gelegen in het buitenland 
werden in 2021 uitgenodigd om alle noodzakelijke gegevens te 
verstrekken (uiterlijk 31/12/21). Voor ‘nieuwe’ onroerende goederen, is de 
termijn 4 maanden.  

Buitenlandse onroerende inkomsten – aj. 2022
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 Nieuwe regeling vanaf aanslagjaar 2022:

• Wet van 17/2/21 tot wijziging van het WIB92 op het vlak van de in het 
buitenland gelegen onroerende goederen (BS 25/2/21): 

Het KI van een in het buitenland gelegen grond wordt vastgesteld op basis 
van de schaal van € 2 per hectare (art. 482/1 WIB92).

In geval van niet-naleving van de aangifteverplichtingen kan een 
administratieve boete worden opgelegd van € 250 tot € 3000 (art. 445 §5 
WIB92).

Buitenlandse onroerende inkomsten – aj. 2022
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 Berekening ‘onroerende’ belasting: 

• Vrijstelling met progressievoorbehoud aan 100% indien DBV

• Vrijstelling beperkt tot 50% indien geen DBV.

Alle overeenkomsten ter vermijding van dubbele belasting (DBV) 
zijn terug te vinden op www.fisconet.be.  

Buitenlandse onroerende inkomsten – aj. 2022 p. 144
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Buitenlandse onroerende inkomsten – aj. 2022
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Bezoldigingen werknemers

51

Voordelen alle aard 

 Verwarming en elektriciteit (art. 18 §3 4 KB/WIB92)
• Wat? Voordeel m.b.t. de kosteloze verstrekking van verwarming en van 

elektriciteit (gebruikt tot andere doeleinden dan verwarming.
• Belastbaar voordeel indien verleend aan leidinggevend personeel en 

bedrijfsleiders:
 verwarming: € 2080 (€ 2130 – aj. 2023) per jaar
 elektriciteit: € 1030 (€ 1060 – aj. 2023) per jaar

• Belastbaar voordeel indien verleend aan ‘gewone’ werknemers: 
 verwarming: € 930 (€ 960 – aj. 2023) per jaar
 elektriciteit: € 470 (€ 480 – aj. 2023) per jaar

 Vanaf 1 januari 2022 enkel nog in combinatie met een ter beschikking gestelde 
woning (KB van 19/12/21 en circulaire 2022/C/28 van 16/3/22) !!

p. 166
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Bezoldigingen werknemers

 Terugbetaling kosten woon-werkverkeer (art. 38 §1 9° WIB92):
• Openbaar vervoer: volledig vrijgesteld

• Gemeenschappelijk vervoer georganiseerd door de WG: vrijstelling ten beloop 
van de prijs van een treinabonnement 1e klas voor dezelfde afstand.

• Ander vervoermiddel: € 420 (€ 430 – aj. 2023). 

• Voorwaarde: WN opteert voor de forfaitaire beroepskosten.

 ‘Vrijgestelde’ fietsvergoeding woon-werkverkeer: € 0,24 per km (€ 0,25 – aj. 2023) (art. 38 
§1 14° a WIB92)

• Rijwiel, gemotoriseerd (elektrisch aangedreven) rijwiel of speed pedelec (Circulaire 
2018/C/5 van 16 januari 2018).

p. 189
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Bezoldigingen werknemers

 Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen (art. 38 §1 24° WIB92):

• Fiscaal ‘vrijgesteld’ maximumbedrag: € 2998 (€ 3094 – aj. 2023) 

• Sociaal maximumbedrag: € 3447 (€ 3558 – aj. 2023)

• Bijzondere sociale bijdrage van 13,07% ten laste van de WN en 33% ten laste van 
de WG.

• Vanaf aj. 2020 wordt de vrijstelling automatisch toegekend (Wet van 11/2/19 en 
circulaire 2019/C/63 van 8/7/19).

p. 192
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Bezoldigingen werknemers

 Van belasting vrijgestelde vrijwillige overuren (vak IV):

+ 4 codes 

p. 193
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Bezoldigingen bedrijfsleiders

 Van belasting vrijgestelde vrijwillige overuren (vak XVI):

+ 4 codes 
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Bezoldigingen werknemers/bedrijfsleiders

 Van belasting vrijgestelde vrijwillige overuren:
• Vrijgestelde ‘corona-overuren’: de bezoldigingen voor de extra bijkomende 

vrijwillig gepresteerde overuren in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 
juni 2021 bij werkgevers in de cruciale sectoren (Wet van 20/12/20).  

• Vrijgestelde  ‘relance-uren’: de bezoldigingen voor de extra bijkomende vrijwillig
gepresteerde overuren in de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 
2021 (en van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022) in het kader van de 
relance (in alle sectoren) (Wet van 12/12/21). 
 Maximum 120 extra bijkomende vrijwillige overuren per kalenderjaar.
 Vrijgesteld van belasting en RSZ.

57

Bezoldigingen werknemers en winsten
 Forfaitaire beroepskosten – vakken IV en XVII (art. 51 WIB92)

Inkomstenjaar 2018 (aj. 2019)
2019 (aj. 2020)

2020 (aj. 2021)
2021 (aj. 2022)
2022 (aj. 2023)

Inkomensschijven en 
percentages

< € 15.733,33
< € 16.033,33 30%

< € 16.266,67
< € 16.400,00
< € 16.800,00

30%

Maximum € 4720 (€ 15.733,33)
€ 4810 (€ 16.033,33)

€ 4880 (€ 16.266,67)
€ 4920 (€ 16.400,00)
€ 5040 (€ 16 800,00)

p. 258
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Beroepskosten werknemers
 Forfait voor verre verplaatsingen (art. 51 4e lid WIB92) in combinatie met het 

wettelijk kostenforfait:
• Vermeld de afstand in km (enkel) tussen uw woonplaats en uw plaats van 

tewerkstelling op 1 januari van het aanslagjaar. 
• Geen combinatie mogelijk met rubriek A. 18 – Andere beroepskosten

Afstand woon-werkverkeer (enkel) Forfait

75 km – 100 km € 75

101 km – 125 km € 125

Meer dan 125 km € 175

p. 195

59

Vervangingsinkomsten

 Eénmalige coronapremie voor zelfstandigen:
• Voor wie? Zelfstandigen (ongeacht de sector) die een uitkering in het kader van 

het overbruggingsrecht hebben ontvangen gedurende minstens zes maanden in 
de periode van 1 oktober 2020 tot 30 april 2021 (Wet van 18/7/21).

• Coronapremie bedraagt bruto € 598,80.
• Afzonderlijke taxatie aan 16,5%.
• Fiche 281.18 (ongeacht de inkomstencategorie). 

+ 2 codes 

p. 200
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Vervangingsinkomsten

 Coronapremie voor werknemers:
• In het kader van het loonakkoord 2021-2021 hadden werkgevers die tijdens de 

coronacrisis goede resultaten hebben behaald, de mogelijkheid om een 
coronapremie (in de vorm van consumptiecheques) toe te kennen aan hun 
werknemers (Wet van 18/7/21).

• Maximum € 500 (per werknemer).
• Bestedingsverplichting in ‘door corona getroffen’ sectoren
• WN: vrijgesteld van belasting en sociale bijdragen. 
• WG: bijzondere sociale bijdrage van 16,5%. 
• Fiche 281.10, rubriek 24/281.20, rubriek 18: diverse inlichtingen.
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Bezoldigingen werknemers

 Overuren die recht geven op een overwerktoeslag:
+ 4 codes 

p. 202
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Bezoldigingen werknemers

 Overuren die recht geven op een overwerktoeslag:
• Het aantal fiscaal voordelige overuren voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 

30 juni 2023 wordt (opnieuw) verhoogd van 130 naar 180 overuren per jaar en 
per WN (Wet van 12/12/21).
 In de periode van 1/7/21 – 31/12/21 kunnen 50 extra overuren worden gepresteerd. 

• WG: gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van BV.
• WN geniet een belastingvermindering. 
• Horeca: max. van 360 overuren blijft gelden.
• Bouwsector (met elektronisch aanwezigheidsregister): max. van 180 overuren 

blijft gelden. 
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Buitenlandse inkomsten
 Vrijstelling zonder progressievoorbehoud:

• Vanaf aj. 2021 worden buitenlandse inkomsten die, als ze niet waren vrijgesteld, in België 
aan een afzonderlijk tarief zouden worden belast, vrijgesteld zonder 
progressievoorbehoud (Wet van 21 januari 2022, BS 28 januari 2022). 

• De vrijstelling zonder progressievoorbehoud wordt geregeld door te voorzien dat deze 
inkomsten belastbaar zijn tegen een tarief van 0 % (art. 171 8° WIB). 

p. 210
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Kosten eigen aan de werkgever
 Ficheplicht kosten eigen aan de werkgever (Wet van 21/1/22):

• Fiche 281.10/281.20 – aanslagjaar 2022:    

p. 295
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Kosten eigen aan de werkgever
 Ficheplicht kosten eigen aan de werkgever (Wet van 21/1/22):

• Fiche 281.10/281.20 – aanslagjaar 2022:    
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 Forfaitaire vergoeding voor thuiswerkers (Circulaire 2020/C/100 van 14/7/20):
• Werknemers en ambtenaren die, ongeacht de reden, regelmatig en structureel 

thuiswerken kunnen vanaf 1 maart 2020 ‘permanent’ een forfaitaire vergoeding 
van € 134,71 per maand (vanaf 1/2/22) ontvangen. 

 Voor de periode van 1 april 2021 tot 30 september 2021 werd de grens van de 
belastingvrije forfaitaire thuiswerkvergoeding tijdelijk opgetrokken tot € 144,31 per 
maand (Circulaire 2021/C/62 van 1/7/21). 

• Vergoeding = niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever 
(bureaukosten = afschrijving, kantoorbenodigdheden, water, elektriciteit, 
verwarming, verzekering, printer- en computermateriaal …).

• De aan de werknemer betaalde thuiswerkvergoeding heeft niet tot gevolg dat 
verhuurder wordt belast wegens beroepsgebruik in hoofde van de huurder.

Kosten eigen aan de werkgever p. 333
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Fiscale hervorming PB: Mini Tax shift

 Hoe wordt de BBSZ berekend?

• De berekeningsgrondslag voor de definitieve BBSZ is het netto belastbaar 
inkomen van het gezin (NIET per belastingplichtige!). 

• Hierbij wordt geen rekening gehouden met pensioenen, afzonderlijk belastbare 
inkomsten en ‘buitenlandse’ beroepsinkomsten. 

Gezinsinkomen BBSZ vóór 1 april 2022

< € 18.592,02 0

€ 18.592,02 tot € 21.070,96 9% van het gedeelte > € 18.592,02

€ 21.070,96 tot € 60.161,85 € 223,10 + 1,3% van het gedeelte > € 21.070,96

> € 60.161,85 € 731,28

p. 204
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Fiscale hervorming PB: Mini Tax shift

 Hoe wordt de BBSZ berekend?

• Tarieven en grenzen werden nooit gewijzigd (geen indexatie). 

• Gevolg:

 De toename van de (para)fiscale druk verschuift van de 
middeninkomens naar de lage inkomens.

 De ‘promotieval’: een toename van het loon (waardoor de 
startdrempel wordt overschreden), resulteert in een (bijna) gelijke 
toename van de BBSZ. 
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Fiscale hervorming PB: Mini Tax shift

 Toekomst: afschaffing/verlaging van de BBSZ (Wet van 28/3/22) 

• Eerste fase vanaf aanslagjaar 2023 (1 april 2022): verlaging van de BBSZ voor de 
lage en middeninkomens van de gehuwden en wettelijk samenwonenden.

Netto belastbaar 
gezinsinkomen 

BBSZ vanaf 1 april 2022

< € 18.592,02 0

€ 18.592,02 tot € 21.070,96 5% van het gedeelte > € 18.592,02

€ 21.070,97 tot € 60.161,95 € 123,95 + 1,3% van het gedeelte > € 21.070,96

€ 60.161,86 tot € 74.688,00 € 632,39

€ 74.688,01 tot € 81.944,00 € 632,39 + 1,3629% van het gedeelte > € 74.688

> € 81.944,00 € 731,28
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Fiscale hervorming PB: Mini Tax shift

 Toekomst: afschaffing/verlaging van de BBSZ (Wet van 28/3/22) 

• Eerste fase vanaf aanslagjaar 2023 (1 april 2022): verlaging van de BBSZ 
voor de lage en middeninkomens van de (fiscaal) alleenstaanden.

Netto belastbaar inkomen BBSZ vanaf 1 april 2022

< € 18.592,02 0

€ 18.592,02 tot € 21.070,96 5% van het gedeelte > € 18.592,02

€ 21.070,97 tot € 37.344,00 € 123,95 + 1,3% van het gedeelte > € 21.070,96

€ 37.344,01 tot € 40.997,26 € 335,50 + 4,009% van het gedeelte > € 37.344

€ 40.997,27 tot € 60.161,95 € 481,96 + 1,3% van het gedeelte > € 40.997,26

> € 60.161,95 € 731,28
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Fiscale hervorming PB: Mini Tax shift

 Taks op de inscheping van een luchtvaartuig (art. 159 e.v. WDRT) 

• Er wordt een nieuwe taks geheven per passagier (vanaf de leeftijd van 2 
jaar) op alle burgerlijke vluchten vertrekkende van een Belgische 
luchthaven.  

 Vluchten van < 500 km: € 10 pp

 Vluchten van meer dan 500 km binnen de EER + VK + Zwitserland: € 2 pp

 Andere vluchten > 500 km: € 4 pp 

 De eindbestemming is bepalend.

 Transferpassagiers zijn uitgesloten. 
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Roerende inkomsten – vak VII
- 4 codes 

p. 377
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Diverse inkomsten van roerende aard – vak XV
- 4 codes 

p. 397
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Roerende inkomsten (vak VII en XV)

 Overgangsregeling liquidatieboni (art. 537 WIB92)
• Voorwaarde: inbreng in kapitaal is gebeurd vóór 1 oktober 2014.

p. 415
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Roerende inkomsten
 Van personenbelasting vrijgestelde dividenden:  

• De 1e schijf van € 800 (aj. 2020 - 2024) van dividenden van Belgische of 
buitenlandse oorsprong (NIET voor dividenden van beleggingsfondsen) 
(art. 21 1e lid 14° WIB92) – Toch inhouding RV!!
 Max. aan te geven bedrag van de te recupereren RV: € 240 per 

belastingplichtige. 

 Ook in VVA aanpassen!!

p. 412
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Buitenlandse dividenden
 Van personenbelasting vrijgestelde buitenlandse dividenden:  

• Voor buitenlandse dividenden geldt de vrijstelling op het bruto-dividend, en niet 
op het in België ontvangen bedrag. 

• In de praktijk wordt de vrijstelling niet verleend voor € 800, maar slechts voor € 
800 x (brutodividend – buitenlandse belasting)/brutodividend. 

• Voorbeeld: 
• Buitenlandse bruto-dividend = € 1000 - 15% bronheffing = € 850 (= belastbaar bedrag 

in België). 
• Vrijstelling bedraagt € 800 x (€ 1000 - € 150)/€ 1000 = € 680 
• Indien RV ingehouden: verrekening RV = € 204 (680 x 30%) – code 1437/2437
• Indien geen RV ingehouden – aan te geven bedrag: € 170 (€ 850 - 680) – code 

1444/2444

p. 412
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Franse dividenden
 Aangifte van ‘Franse’ dividenden/intresten

• Om de dubbele belasting te voorkomen, werd door de Belgische wetgever 
voorzien in een FBB (= verrekening van een forfaitair gedeelte van de 
buitenlandse belasting). 

• FBB wordt echter niet langer toegestaan voor roerende inkomsten 
ontvangen in het kader van het beheer van het privé-vermogen! 

• Uitzondering: FBB-stelsel is opgenomen in DBV met FR. 

• Administratie past FBB-stelsel niet toe. 

• België moet FBB-stelsel toepassen: Cassatie, 16/6/17, 15/10/20 en 
25/2/21. 

p. 417
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Franse dividenden
 Aangifte van ‘Franse’ dividenden/intresten

• Uitzondering: FBB-stelsel is opgenomen in DBV met FR. 

• Administratie legt zich neer bij rechtspraak en past FBB-stelsel toe 
(Circulaire 28/5/2021 – FAQ: ‘betwistbare’ standpunten). 

• Aj. 2021 e.v.: de verrekening van het ‘belastingkrediet’ moet via de 
aangi e van de PB worden gevraagd → enkel van toepassing voor in de 
aangifte opgenomen roerende inkomsten (?).   

• Voor het verleden: verrekening vragen via bezwaarschrift. Geen 
ambtshalve ontheffing mogelijk (↔ Gent, 15/20/20).

• Wordt vervolgd …
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Franse dividenden
 Aangifte van ‘Franse’ dividenden/intresten

• Voorbeeld FBB-stelsel voor Franse dividenden: 

• Belgische rijksinwoner geniet Frans brutodividend van € 1000

• Franse bronbelasting (12,8%) = € 128

• Dividend netto ‘aan de grens’: € 872 

• Belgische belasting PB/RV (30%): € 872 x 30% = € 261,60

• Netto na RV: € 610,40

• Te verrekenen FBB: € 872 x 15% = € 130,80

• Netto dividend: € 741,20 (= € 1000 - € 128 - € 261,60 + € 130,80).
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€ 872

Zonder RV

FR 1444-11 € 872,00 Dividenden

81

€ 610,40

Met RV

FR 1160-04 € 610,40 Dividenden
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Roerende inkomsten

 Van personenbelasting vrijgestelde intresten:  
• De 1e schijf van € 980 (aj. 2020 - 2024) van intresten van gereglementeerde 

spaardeposito’s bij kredietinstellingen gevestigd in de EER (art. 21 1e lid 5°
WIB92).

• Voorwaarden (art. 2 KB/WIB): o.a. toegelaten munt, wijze van 
opneming, structuur, niveau en berekening van de vergoeding … 
analoge vereisten voor instellingen gevestigd in andere lidstaat van 
de EER. 
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Roerende inkomsten
 Van personenbelasting vrijgestelde intresten:  

• De 1e schijf van € 980 (aj. 2020 - 2024) van intresten van gereglementeerde 
spaardeposito’s bij kredietinstellingen gevestigd in de EER (art. 21 1e lid 5°
WIB92).
• Spaardeposito’s van het type ‘Beleggersrekening’ en ‘InternetBonusSparen’ bij 

Rabobank, de ‘Bonusrenterekening’ van ING, de ‘Livret A’ en de Compte
épargne logement (CEL)’ kwalificeren niet als een gereglementeerde 
spaardeposito (Circulaire 2020/C/33 van 21/2/20).

• Contra: Rb. Antwerpen, 15/6/18, Rb. Leuven, 13/9/19, Antwerpen, 21/1/20 en 
Gent, 17/3/20 + ingebrekestelling EU (30/10/20). 
• Wordt vervolgd …
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Gewestelijke belastingverminderingen
p. 454
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Gewestelijke belastingverminderingen
 B (BR) - C (VL) – Betalingen voor prestaties betaald met dienstencheques
 C (WAL) – Aantal dienstencheques

• Belastingvermindering bedraagt 20% in VL en 15% in BR van de uitgaven 
(max. € 1530 per belastingplichtige - € 1570 voor aj. 2023) voor PWA-, 
wijk-werk- én dienstencheques samen.

• Belastingvermindering in WAL bedraagt 30% met een max. vermindering 
van € 135 (max. 150 cheques x € 9) of in de praktijk 10% op een bedrag 
van max. € 1350.

• Codes: 3364-31/4364-01 (VL/BR) of 3366-29/4366-96 (WAL) 

p. 454
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Federale belastingverminderingen
p. 459

87

Federale belastingverminderingen
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Federale belastingverminderingen

89

Federale belastingverminderingen

 Giften – art. 145/33 WIB92
• Minimumbedrag: € 40 per erkende instelling en per gezin.

• Maximumbedrag: 10% van het totale netto-inkomen, max. € 392.200 (aj. 2020-
2024) per belastingplichtige. 

• Aangifte: code 1394

• Tarief belastingvermindering: 45%

 De berekende belastingvermindering wordt proportioneel verdeeld in functie van het 
belastbaar inkomen van elke partner ten opzichte van de som van de belastbare 
inkomsten van de beide partners.

• Betaalbewijs: fiscaal attest uit te reiken door (erkende) instelling.

p. 459
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Federale belastingverminderingen
 Uitgaven voor kinderoppas – art. 145/35 WIB92

• Beroepsinkomsten (bezoldigingen, winsten, baten, pensioenen, werkloosheids-uitkeringen
…) verkrijgen. 

• Kinderen ten laste (afstammelingen of kinderen die ‘volledig of hoofdzakelijk’ ten laste zijn), 
jonger dan 14 jaar of 21 jaar (indien zware handicap met recht op verhoogde kinderbijslag ≠ 
‘zware handicap’ art. 135 WIB92).

 Werkelijke leeftijd op het moment van de opvang (niet de betaling) is bepalend. 
 Ook voor kinderen in co-ouderschapsregeling.
 Kinderen jonger dan drie jaar (op 1/1 aj.): keuze tussen de belastingvermindering voor 

de uitgaven voor kinderoppas (vak X) en de toeslag op de belastingvrije som wegens 
kind < 3 jaar (vak II).  

p. 460
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Federale belastingverminderingen

 Uitgaven voor kinderoppas – art. 145/35 WIB92
• Voorwaarden ‘erkende opvangvoorziening’:

 erkend, vergund, gesubsidieerd of gecontroleerd door K&G of door de lokale openbare 
besturen of de openbare besturen van de gemeenschappen of gewesten, of door buitenlandse 
openbare instellingen gevestigd in een andere lidstaat in de EER,

 kinderdagverblijven of zelfstandige opvanggezinnen die onder toezicht staan van de 
hiervoor vermelde instellingen,

 de scholen gevestigd in de EER of instellingen of opvangvoorzieningen die verbonden 
zijn met de school of met zijn inrichtende macht,

 de buitenlandse opvangvoorzieningen in de EER die op een gelijkaardige wijze in 
aanmerking komen als de Belgische opvangvoorzieningen,

 de professionele thuisopvang van zieke kinderen (bv. georganiseerd door de 
mutualiteit). 
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Federale belastingverminderingen

 Uitgaven voor kinderoppas – art. 145/35 WIB92
• Aangifte: code 1384

 Uitgaven beperkt tot een maximumbedrag van € 14 (€ 14,40 voor aj. 2023)
per oppasdag per kind (art. 63/18 KW/WIB92). 

 Uitgaven mogen betaald worden door een derde (Ci.RH.331/635.466 van 
29/1/2016)! 

• Tarief belastingvermindering: 45% 

 De berekende belastingvermindering wordt proportioneel verdeeld in 
functie van het belastbaar inkomen van elke partner ten opzichte van de 
som van de belastbare inkomsten van de beide partners.
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Federale belastingverminderingen

 Uitgaven voor kinderoppas – art. 145/35 WIB92
• Voor uitgaven voor kinderoppas gedaan vanaf 1 januari 2021 (aj. 2022) moet een 

verplicht modelattest (KB van 23/12/21, BS 31/12/21) worden gebruikt. De 
organisator moet de nodige gegevens jaarlijks elektronisch meedelen aan de FOD 
Financiën (Programmawet van 20/12/20 en circulaire 2021/C/63 van 6/7/21). 

 Attest 281.86 gepubliceerd in het BS van 27 januari 2022. 

 Voor alle kinderopvangactiviteiten die georganiseerd zijn vóór 27 januari 2022 
mogen nog de ‘oude’ attesten worden gebruikt en is de elektronische melding 
aan de FOD Financiën nog niet verplicht.    
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Federale belastingverminderingen
 Verwerving van aandelen van een startende KMO – art. 145/26 WIB92

• Voorbeeld:
Voor de opstart van zijn BV haalt X (zaakvoerder) € 100.000 kapitaal op bij zijn 
echtgenoot Y (€ 20.000), zijn vrienden A (€ 10.000) en B (€ 40.000). Zelf investeert 
hij € 30.000 in zijn zaak.
 De vennootschap voldoet aan voorwaarde ‘micro-onderneming’.
 Belastingvermindering (in theorie!):
 X = € 0 (als zaakvoerder uitgesloten)
 Y = € 20.000 x 45% x 1,08 (gemeentebelasting) = € 9720
 A = € 10.000 x 45% x 1,08 = € 4860
 B = € 40.000 beperkt tot € 30.000 (max. participatie 30%) x 45% x 1,08 = € 

14.580

p. 466
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Federale belastingverminderingen
 Verwerving van aandelen van een startende KMO – art. 145/26 WIB92

• Belastingvermindering voor natuurlijke personen (PB + BNI) van 30% van 
investering (rechtstreeks of onrechtstreeks via financieringsvehikel) verhoogd 
tot 45% indien kmo = micro-onderneming.  

Micro-onderneming = 2 van 3 voorwaarden vervuld en enkel bij rechtstreekse 
intekening (art. 1:25 WVV):

 Balanstotaal < of = € 350 000
 Omzet (excl. btw) < of = € 700 000
 Gemiddeld personeel/jaar < of = 10 
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 Boost van het bestaande systeem van de Tax shelter voor start-ups (art. 145/26 
WIB92):

• Max. € 250.000 opgehaald door vennootschap (tijdens haar bestaan)

 Uitbreiding max. op te halen bedrag naar € 500.000 - van toepassing op de 
betalingen voor het verwerven van aandelen van een vennootschap die 
werden gedaan vanaf 1 januari 2021 (Programmawet van 27/12/21).

• KMO, Startersfonds ... moeten jaarlijks attest (281.85) opstellen. Een model van 
het attest is gepubliceerd in het BS van 28/1/20. Het attest moet sinds 1/1/20 
elektronisch worden bezorgd aan de administratie (KB van 28/6/19). 

Federale belastingverminderingen

97

Federale belastingverminderingen
 Verwerving van aandelen van een groeibedrijf – art. 145/27 WIB92

• Wat is een ‘groeibedrijf’? 
 Niet-beursgenoteerde Belgische vennootschap of vennootschap gevestigd in 

EER met vaste inrichting in België;
 Een kleine vennootschap in de zin van art. 1:24 §1-6 WVV (balanstotaal < € 

4.500.000, jaaromzet (excl.  btw) < € 9.000.000 en/of gem. personeelsbestand 
< 50);

 Min. 10 VET te werk stellen met arbeidsovereenkomst (incl. BL onderworpen 
aan SSZ), gedurende 12 mnd volgend op de volstorting van de aandelen;

 ‘Groei’: de laatste 2 aanslagjaren ten minste een jaarlijkse gemiddelde groei 
van 10% van de jaaromzet of het aantal VET.

p. 468
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Federale belastingverminderingen

 Verwerving van aandelen van een groeibedrijf – art. 145/27 WIB92
• Tarief belastingvermindering: 25% (↔ 30/45% Tax shelter ‘start ups’).

• KMO’s moeten jaarlijks attest (281.88) opstellen. Een model van het attest is 
gepubliceerd in het BS van 18/12/19. Het attest moet sinds 1/1/20 elektronisch 
worden bezorgd aan de administratie (KB van 28/6/19). 

99

 Boost van het bestaande systeem van de Tax shelter voor scale-ups (art. 
145/27 WIB92):

• Max. € 500.000 opgehaald door vennootschap (tijdens haar bestaan), 
desgevallend verminderd met het werkelijk ontvangen bedrag via de toepassing 
van art. 145/26 WIB92.

 Uitbreiding max. op te halen bedrag naar € 1.000.000 - van toepassing op 
de betalingen voor het verwerven van aandelen van een vennootschap die 
werden gedaan vanaf 1 januari 2021 (Programmawet van 27/12/21).

Federale belastingverminderingen
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Federale belastingverminderingen

 Tijdelijke corona Tax shelter: verwerven van aandelen van een door ‘corona’ 
getroffen onderneming.

• Particulieren die (rechtstreeks) investeren in nieuwe aandelen (op naam) van kleine 
vennootschappen die hun omzet ingevolge corona sterk hebben zien dalen, kunnen 
een belastingvermindering genieten (Wet van 15/7/20 en Wet van 2/4/21). 

+ 4 codes 

p. 468

101

Federale belastingverminderingen

 Verwerven van aandelen van een door ‘corona’ getroffen onderneming:

• COVID Tax shelter I (aj. 2021): aandelen op naam verworven met inbreng in 
geld n.a.v. een kapitaalverhoging tussen 14/3/20 en 31/12/20. 
 De omzet is voor de periode 14/3-30/4/20 met min. 30% gedaald t.o.v. de 

periode 14/3-30/4/19 (of de vooropgestelde omzet voor starters).

• COVID Tax shelter II (aj. 2022): aandelen op naam verworven met inbreng in 
geld n.a.v. een kapitaalverhoging tussen 1/1/21 en 30/8/21. 
 De omzet is voor de periode 2/11-31/12/20 met min. 30% gedaald t.o.v. de 

periode 2/11-31/12/19 (of de vooropgestelde omzet voor starters).
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Federale belastingverminderingen

 Verwerven van aandelen van een door ‘corona’ getroffen onderneming:
• Belastingvermindering bedraagt 20% + overdraagbaar naar 3 volgende BT.

• Voorwaarden moeten voldaan zijn gedurende 60 maanden volgend op de volstorting 
van de aandelen (jaarlijks attest) – zoniet terugname van de belastingvermindering –
federale belastingvermeerdering.

• COVID Tax shelter I: een attest 281.77 (model in BS 8/2/21) kan worden uitgereikt.

• COVID Tax shelter II: een attest 281.33 (model in BS 1/2/22) kan worden uitgereikt. 

p. 470

103

Federale belastingverminderingen
 (Tijdelijke) belastingvermindering voor de installatie van een thuislaadpaal (Wet 

van 25/11/21):
• Aankoop (in nieuwe staat) + installatie laadstation (incl. keuring) op het adres van de BP 

op 1/1/aj. 
• Het tarief van de belastingvermindering bedraagt: 

 voor uitgaven betaald in de periode 1/9/21 tot 31/12/22: 45%
 voor uitgaven betaald in de periode 1/1/23 tot 31/12/23: 30%
 voor uitgaven betaald in de periode 1/1/24 tot 31/8/24: 15%

• Maximum investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor belastingvermindering: € 
1500 per laadpaal en per BP. 

+ 2 codes 

p. 470
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 (Tijdelijk) verhoogde fiscale aftrek voor de kosten van de aankoop (in nieuwe staat) 
en installatie van publiek toegankelijke laadstations.

• Investering in de periode 1/9/21 tot 31/12/22: aftrek = 200%

• Investering in de periode 1/1/23 tot 31/8/24: aftrek = 150%

• Investering in de periode 1/9/24 tot 31/12/29: aftrek = 100%

• Investering in de periode vanaf 1/1/2030: aftrek = 75%

• Voorwaarden:

Het laadstation moet lineair over minstens vijf jaar worden afgeschreven.

‘Intelligent laadstation’: de laadtijd en het laadvermogen kunnen via een 
energiebeheerssysteem gestuurd worden. 

Beroepskosten
p. 315

105

Federale belastingverminderingen
 Belastingvermindering voor kwijtgescholden huur (Wet van 2/4/21 en Wet van 

18/7/21): 
• Een vrijwillige kwijtschelding (minstens 40%) van de huur voor de maanden 

maart/april/mei 2021 (1e periode) en juni/juli/augustus/september 2021 (2e periode). 
• Het in België gelegen OG wordt verhuurd of ter beschikking gesteld aan een huurder die 

er zijn zelfstandige activiteit of onderneming uitoefent en ‘verplicht’ heeft moeten 
sluiten wegens de Covid 19-maatregelen.  

+ 4 codes 

p. 471
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Federale belastingverminderingen
 Belastingvermindering voor kwijtgescholden huur (Wet van 2/4/21 en Wet van 

18/7/21): 
• De kwijtschelding wordt in een schriftelijk overeenkomst vastgelegd en bezorgt (uiterlijk 

15/6 voor de maanden maart/april/mei 2021 en 19/9 voor de maanden 
juni/juli/augustus/september 2021) aan de Administratie.

• Belastingvermindering = 30% van de kwijtgescholden huur met een dubbele beperking 
(per periode):
 max. € 5000 per maand en per huurovereenkomst (indien meerdere huurders moet 

het maximumbedrag van € 5000 worden omgedeeld over die verhuurders in functie 
van hun aandeel in de huur). 

 max. € 45.000 per verhuurder (per periode) - maximale belastingvermindering 30% x 
€ 45.000 = € 13.500 x 2 (per periode). 
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Belastingkrediet Winwinlening
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Belastingkrediet Winwinlening
 De winwinlening wordt versterkt en versoepeld.

• Het totale bedrag dat kan worden uitgeleend, bedraagt max. € 75.000 per 
kredietgever.

• Het totale bedrag dat kan worden geleend, bedraagt max. € 300.000 per 
kredietnemer. 

• Meer flexibiliteit: looptijd krediet tussen 5 en 10 jaar. 

• Versoepeling voor ‘kleine’ aandeelhouders: de kredietgever of de 
echtgeno(o)t(e)/wettelijke samenwonende partner kunnen aandeelhouder 
zijn van de kredietnemer-rechtspersoon, op voorwaarde dat ze houder zijn van 
max. 5% van de aandelen of stemrechten (o.a. van belang voor coöperanten).  

p. 474

109

Belastingkrediet Winwinlening
 De winwinlening wordt versterkt en versoepeld.

• Tijdelijke crisismaatregelen: 

 Winwinleningen die aflopen in 2020 kunnen vrijwillig met 2 jaar 
worden verlengd (terugbetaling spreiden of uitstellen).

 Uitbreiding van de overheidswaarborg: het éénmalig belastingkrediet 
wordt tijdelijk verhoogd tot 40%, en geldt voor alle overeenkomsten 
die worden afgesloten vanaf 16 maart 2020 t.e.m. 31 december 2021 
(voor de hele looptijd).      
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Belastingkrediet voor Vriendenaandelen 
+ 2 codes 

p. 475

111

Belastingkrediet voor Vriendenaandelen 
 Vriendenaandeel (Winwinkapitaal): particulieren, inwoners van het Vlaams gewest, 

kunnen (nieuwe) aandelen verwerven van een KMO-vennootschap gevestigd in het 
Vlaams gewest (Decreet 27/11/20). 

• Doel: het activeren van spaargeld stimuleren ten voordele van de Vlaamse bedrijven.

• ‘Operationeel’ sinds 11 februari 2021 (BVR 22/1/21). 

• Max. bedrag per investeerder: € 75.000 (incl. ‘openstaande’ bedrag ter beschikking 
gesteld via winwinlening) per jaar.

• Max. bedrag per vennootschap: € 300.000 (incl. bedrag opgehaald via winwinlening). 

112

111

112



Belastingkrediet voor Vriendenaandelen 
 Vriendenaandeel (Winwinkapitaal): particulieren, inwoners van het Vlaams gewest, 

kunnen (nieuwe) aandelen verwerven van een KMO-vennootschap gevestigd in het 
Vlaams gewest (Decreet 27/11/20). 

• Het belastingkrediet (BK) bedraagt 2,5% van het geïnvesteerde bedrag à rato van het # 
dagen dat de aandelen in het belastbaar tijdperk zijn aangehouden voor een periode van 
vijf jaar. 

 BK bedraagt max. € 1875 per belastingplichtige en per jaar 

• Het BK vervalt vanaf het overlijden van de investeerder, vanaf de dag waarop de 
vennootschap failliet is verklaard of ontbonden is. 

113

De Waalse coup de pouce-lening

+ 2 codes 

p. 476
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De Brusselse Proxi-lening

+ 2 codes 

p. 477
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Voorafbetalingen aj. 2021 vs 2022  - 4 codes 

p. 478

116

115

116



Diverse inkomsten – aj. 2021  
 Winst of baten uit diensten verleend in het kader van de deeleconomie of uit 

occasionele prestaties tussen burgers, en vergoedingen voor verenigingswerk 
(vak XV):

 Het Grondwettelijk Hof heeft de wettelijke regeling inzake het ‘onbelast 
bijverdienen’ vernietigd (GWH, 23/4/20). 

- 2 codes 

p. 358

117

 De inkomsten uit de deeleconomie zijn vanaf 1 januari 2021 (aj. 2022 e.v.) 
opnieuw belastbaar zoals in de regeling van toepassing vóór 2018. 
• De inkomsten (art. 90 1e lid 1°bis WIB92) zijn belastbaar tegen het tarief van 

20%, na aftrek van 50% forfaitaire kosten (art. 97/1 WIB92). 

• De erkende platformen moeten vanaf 1 februari 2021 bedrijfsvoorheffing (= 
10,70%) inhouden (KB van 26 januari 2021). 

 Belastbare basis = het bedrag dat door het platform daadwerkelijk is 
betaald + alle bedragen die door het platform zijn ingehouden. 

 Opmaak fiche 281.29

• Maximumbedrag per jaar: € 6390 voor aj. 2022 en € 6540 voor aj. 2023 (incl. 
inkomsten uit verenigingswerk)

Deeleconomie – aj. 2022 e.v. p. 362
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• De lijst met erkende elektronische platformen is terug te vinden op 
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/127-
deeleconomie-lijst-erkende-platformen-20220120.pdf, o.a.  

Deeleconomie – aj. 2022 e.v. 

119

Diverse inkomsten – aj. 2022  
 Winst of baten uit diensten verleend in het kader van de deeleconomie (vak 

XV):
+ 2 codes 
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 Voor het verenigingswerk werd van 1/1/21 tot 31/12/21 een nieuwe regeling 
ingevoerd (Wet van 24/12/20 betreffende het verenigingswerk, BS 31/12/20 en 
circulaire 2021/C/9 van 9/2/21).

• Toepassingsgebied beperkt tot uitsluitend ‘activiteiten’ binnen de sportsector. 

• Regeling geldt voor één jaar (2021), daarna volgt een evaluatie …

• Voorwaarden: cfr. regeling ‘onbelast bijverdienen’
 Max. 50 uren verenigingswerk per maand.
 Minimale vergoeding: € 5 per uur.
 Combinatie verenigingswerk en vrijwilliger bij dezelfde organisatie in 

bepaalde gevallen mogelijk.

Verenigingswerk – aj. 2022 p. 358
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 Voor het verenigingswerk werd van 1/1/21 tot 31/12/21 een nieuwe regeling 
ingevoerd (Wet van 24/12/20 betreffende het verenigingswerk, BS 31/12/20 en 
circulaire 2021/C/9 van 9/2/21).

• Op de vergoeding van het verenigingswerk is de vereniging een 
solidariteitsbijdrage van 10% verschuldigd. 

• Op het ten voordele van de verenigingswerker geregistreerde bruto bedrag, 
geldt een kostenforfait van 50% (art. 97/2 WIB92). Het netto bedrag 
ondergaat een belastingtarief van 20% (art. 171 3°bis WIB92). 
 Maximumbedrag per jaar (art. 37bis §2 WIB92): € 6390 (aj. 2022) (incl. 

inkomsten uit de deeleconomie)
 Maximumbedrag per maand (= 1/12e jaarbedrag): € 532,50 (aj. 2022).

Verenigingswerk – aj. 2022
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 Voor het verenigingswerk werd van 1/1/21 tot 31/12/21 een nieuwe regeling 
ingevoerd (Wet van 24/12/20 betreffende het verenigingswerk, BS 31/12/20 en 
circulaire 2021/C/9 van 9/2/21).

• Verdubbeling van de maandgrens voor het 3e kwartaal van 2021: max. € 1065 
per maand (aj. 2022) voor verenigingswerkers in de sportsector (KB van 
26/6/21, BS 29/6/21).

• Uitbreiding vanaf 8 mei 2021 van het toepassingsgebied tot (Wet van 20/7/21, 
BS 23/7/21) de socio-culturele sector:
 Artistieke of kunst-technische begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en 

de cultuur-educatieve sector,

 Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, 
artistieke en maatschappelijke thema’s in de socioculturele, cultuur, kunst-educatieve 
en kunstensector.  

Verenigingswerk – aj. 2022
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Diverse inkomsten – aj. 2022  
 Vergoedingen voor verenigingswerk (vak XV): + 2 codes 
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 Vanaf 1 januari 2022 (aj. 2023) wordt de regeling m.b.t. het verenigingswerk
opnieuw gewijzigd (KB van 23/12/21, BS 30/12/21).

• Definitief en stabiel systeem voor sport- en socio-culturele sector (uitbreiding 
art. 17 KB van 28/11/69).  

• Het nieuwe RSZ en fiscaal regime is van toepassing vanaf 1 januari 2022 
(Wetsontwerp van 16/3/22 tot regeling van het fiscaal stelsel van de 
beloningen voor verenigingsactiviteiten zoals bedoeld in art. 17 KB van 
28/11/69 – DOC 55 2569/001).

Verenigingswerk – aj. 2023 e.v. p. 359
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 Vanaf 1 januari 2022 (aj. 2023) wordt de regeling m.b.t. het verenigingswerk
opnieuw gewijzigd (KB van 23/12/21, BS 30/12/21) – RSZ-vrijstelling indien:

 Max. 300 uren per jaar (max. 190 uren in Q3 en 100 uren in Q1-2-4) voor de socio-
culturele sector.

 Max. 450 uren (max. 285 uren in Q3 en 150 uren in Q1-2-4) voor de sportsector – of 
bij combinatie van activiteiten.

 Voor jobstudenten: max. 190 uren per jaar (bij overschrijding: surplus in mindering 
op 475 uren studentenquotum).

Verenigingswerk – aj. 2023 e.v. 
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 Vanaf 1 januari 2022 (aj. 2023) wordt de regeling m.b.t. het verenigingswerk
opnieuw gewijzigd (KB van 23/12/21, BS 30/12/21) – Fiscaal regime (op basis 
wetsontwerp van 16/3/22):  

• Geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd, mits de 300/450-urenregel wordt 
gerespecteerd. 

• Tarief personenbelasting: 10% (20% - kostenforfait 50%) – gekwalificeerd als 
divers inkomen (art. 90 WIB92). 

• Formaliteiten:
• Arbeidsovereenkomst opstellen

• Sectoraal minimumloon respecteren

• Arbeidsongevallenverzekering sluiten

• WG moet #uren elektronisch doorgeven   

Verenigingswerk – aj. 2023 e.v. 
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Diverse inkomsten  
 Premies voor sportieve prestaties op Olympische of Paralympische 

Spelen, wereldkampioenschappen of Europese of andere continentale 
kampioenschappen (vak XV):

+ 4 codes 

p. 369
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Diverse inkomsten  
 Premies voor sportieve prestaties op Olympische of Paralympische Spelen, 

wereldkampioenschappen of Europese of andere continentale 
kampioenschappen (vak XV):

• Het betreft de premies toegekend door nationale of internationale 
sportfederaties, Nationale olympische comités, Belgische of buitenlandse 
instellingen zonder winstoogmerk die erkend zijn door het 
Internationaal Olympisch Comité (IOC) (Wet van 21/1/22).

• De eerste schijf van bruto € 50 040 (€ 51 260 voor aj. 2023) wordt belast tegen 
het afzonderlijk tarief van 16,5% (art. 171 4° B/1 WIB92). 

• Het toegekende premiebedrag boven € 50 040 is belastbaar als beroepsinkomen 
(bezoldiging/baten). 
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Winst/baten – uitkeringen COVID-19-OR  
p. 220
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 Vervangingsinkomsten van meewerkende echtgenoten:

• De vergoedingen van alle aard tot gedeeltelijk herstel van een tijdelijke 
derving van bezoldigingen van meewerkende echtgenoten (met maxi-
statuut) worden met ingang van aj. 2023 belastbaar (art. 33 3e lid WIB92 ) 
Wet van 21/1/22). 

• Van belang voor ‘corona’-vervangingsinkomsten (o.a. overbruggingsrecht). 

• Inwerkingtreding: inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2022.

Bezoldigingen MWE – uitkeringen COVID-19-OR  
p. 252

131

Winst – uitkeringen COVID-19-OR  
+ 4 codes 
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Baten – uitkeringen COVID-19-OR  
+ 4 codes 

133

Deel 2: Update woonfiscaliteit
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Tijdstip van betaling van uitgave HL/LV: eigen woning?*

JA NEEN

Federale voordelenGewestelijke voordelen

* Beoordeling van dag tot dag!

Eigen of niet-eigen woning

135

 Het inkomen van de eigen woning wordt vrijgesteld van personenbelasting (art. 
12 §3 WIB92).
• Geen aangifte meer van het KI, huurinkomen, brutohuur/waarde van de 

eigen woning gelegen in België of in het buitenland. 

• Wel nog aangifte van het KI van de eigen woning in vak IX indien lening in 
aanmerking komt voor de ‘oude’ gewestelijke voordelen voor intresten 
(‘oude’ belastingvermindering voor intresten en ‘verrekening van de OV’). 

Eigen woning p. 646
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Buitenlandse ‘eigen’ woning + HL < 2005

- 2 codes 

137

 Leningen gesloten vóór 2015:

• Basisbedrag: € 2280 + verhogingen: € 760 en € 80 (max. € 3040 of € 
3120) per belastingplichtige

• Belastingvermindering tegen marginaal tarief (30-50%)

• Aangifte PB: codes 3370/4370 en 3371/4371 + extra codes m.b.t. 
verhogingen  

• Permanente indexatiestop

• Keuze voor ‘oud’ systeem mogelijk (bij samenloop lening vóór 2005 
en vanaf 2005)  

De Vlaamse woonbonus I   p. 653 en 679
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Maximaal aan te geven bedrag (aj. 2022):

• HL 2005 tot 2011: 2.280

• HL 2012-2014:

 ‘eigen/enige woning’ = 3.040 + evt. 80 indien 3 of meer KTL

 ‘eigen/niet meer enige woning op 31/12/2021’ = 2.280

De Vlaamse woonbonus I   

139

 Leningen gesloten in 2015 (‘Inkrimping Vlaamse woonbonus!’ – Decreet 
van 19/12/14): 

• Basisbedrag: € 1520 + verhogingen: € 760 en € 80 (max. € 2280 of € 
2360) per belastingplichtige

• Voordeel tegen 40%

• Aangifte: codes 3360/4360 en 3361/4361 + extra codes m.b.t. 
verhogingen

• Permanente indexatiestop

• Keuze voor ‘oud’ systeem NIET meer mogelijk. 

De Vlaamse woonbonus II   

140

139

140



Maximaal aan te geven bedrag HL 2015 (aj. 2022):

• ‘eigen/enige woning’ = 2.280 + evt. 80 indien 3 of meer KTL op 1/1/2016

• ‘eigen/niet meer enige woning op 31/12/2021’ = 1.520

De Vlaamse woonbonus II   

141

De geïntegreerde woonbonus
 Leningen gesloten vanaf 1 januari 2016 (t.e.m. 2019):

• Geïntegreerde woonbonus voor leningen gesloten vanaf 2016 (t.e.m. 
2019) voor de eigen woning bedraagt € 1520. Indien ook de enige woning: 
+ € 760 (+ € 80) (art. 14538/1 en 14538/2 WIB92). 

• Niet-enige eigen woning: de belastingvermindering voor het LT-sparen en 
de gewone belastingvermindering voor intresten worden afgeschaft en 
geïntegreerd in de woonbonus. 

 Leningen gesloten vóór 1 januari 2016: 
• Alle ‘bestaande’ voordelen blijven behouden (art. 14537 tot 14546 WIB92).
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Maximaal aan te geven bedrag HL 2016-2019 (aj. 2022):

• ‘eigen/enige woning op 31/12/kredietjaar + op 31/12/2021’ = 
2.280 + evt. 80 indien 3 of meer KTL

• ‘eigen/niet of niet meer enige woning’ = 1.520

De geïntegreerde woonbonus

143

 Geïntegreerde woonbonus: absoluut cumulverbod!

 geen cumulatie meer van ‘oude’ voordelen (leningen vóór 2016) en 
geïntegreerde woonbonus: verplichte (ev. uitgestelde) keuze is definitief! 

De geïntegreerde woonbonus
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Federale voordelen voor een ‘andere dan de eigen’ woning:  

Woonbonus (*)

 Bijkomende belastingvermindering voor intresten (*)

 Gewone intrestaftrek 

 Belastingvermindering bouwsparen (*)

 Belastingvermindering langetermijnsparen 

+ Intresten van ‘groene’ leningen (gesloten van 2009 tot 2011) 

* Voor leningen gesloten vóór 2014

De Federale woonfiscaliteit anno 2022

145

De Federale woonfiscaliteit anno 2022
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Federale woonbonus (aj. 2020-2024):
• HL eigen/enige woning, aangegaan vanaf 2005 - 2013, en ten laatste in 2015

niet langer ‘eigen’ woning
• Maximaal aan te geven bedrag: 2.350 + indien lening vanaf 2011, verhoogd 

met 780 (+ evt. 80 bij 3 of meer KTL), indien nog steeds ‘enige’ woning  

Federale woonbonus (aj. 2020-2024)

147

Federaal langetermijnsparen

 Grensbedrag HL: € 75.270 (aj. 2015-2018), € 76.860 (aj. 2019), € 78.440 (aj. 2020 - 2024).
 Fiscale korf: 6% van het NBI + € 176,40 - max. € 2350 (aj. 2020-2024).
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Gewone intrestaftrek
 Federale intrestaftrek (art. 14 WIB92)

Intresten van schulden specifiek aangegaan om onroerende goederen te 
verkrijgen/behouden waarvan het inkomen belastbaar is in de belastbare 
onroerende inkomsten, met dien verstande dat interest betreffende een schuld 
die voor één enkel onroerend goed is aangegaan, van het totale bedrag van de 
onroerende inkomsten kan worden afgetrokken.

• Schulden: leningen of ander afbetalingsplannen (geen voorwaarden m.b.t. 
looptijd, waarborg …).

• Onroerende goederen: andere onroerende goederen dan de ‘eigen woning 
(tweede verblijf, gronden, garageboxen, handelspand …). 

• Belastbare onroerende inkomsten (eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal). 

p. 645
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 Federale intrestaftrek (art. 14 WIB92)
• Bij een gemeenschappelijke aanslag wordt het saldo van de niet-afgetrokken 

intresten, automatisch overgeheveld naar de andere partner.
• Bij gemeenschappelijke aanslag mogen de intresten vrij verdeeld worden tussen 

beide partners indien beiden ertoe gehouden zijn (een deel van) het onroerend 
inkomen aan te geven. 

Gewone intrestaftrek
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 Federale intrestaftrek (art. 14 WIB92)

• Er is geen federale intrestaftrek mogelijk indien de intresten gedekt zijn 
door een rentesubsidie in het kader van het Vlaams renovatiekrediet (Wet 
van 21/1/22):

 Wie een woning of appartement met een slechte energieprestatie koopt én dat 
pand binnen de 5 jaar grondig renoveert, kan bij de kredietgever naast de 
hypothecaire lening voor de verwerving van het pand ook een renovatiekrediet 
aangaan. De rente die u voor dat renovatiekrediet betaalt, wordt door de 
Vlaamse overheid terugbetaald (rentesubsidie).

• Inwerkingtreding: aanslagjaar 2022.

Gewone intrestaftrek
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 Federale fiscale voordelen verbonden aan de uitgaven voor het verwerven of 
behouden van de niet-eigen woning: GEEN wijzigingen!

• Belastingvermindering LT-sparen (art. 1456 WIB92) – voordeel aan 30% 
(binnen federale fiscale korf: 6% van het NBI + € 176,40 met een max. 
van € 2350 – aj. 2020-2024).

• Gewone intrestaftrek  (art. 14 WIB92) - voordeel tegen marginaal tarief 
(intresten beperkt tot de belastbare onroerende inkomsten).  

• Vb.: Gehuwd koppel leende in 2021 voor de aankoop van een 2e woning (KI: € 1000). 
Ze hebben een NBI van respectievelijk € 55.000 en € 45.000. Totaal maximum fiscaal 
voordeel (aj. 2022) = € 2931,23 (incl. 8% gb): 

• Voordeel LTSP: (€ 2350 x 2) x 30% = € 1410
• Voordeel GIA: [(€ 1000 x 1,8630) + 40%] x 50% = € 1304,10

Federale vs Vlaamse voordelen 
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Federale fiscale korf: opportuniteit 
 Combinatie van federale en gewestelijke voordelen – opportuniteit voor het 

‘federaal’ LT-sparen:
• Berekening federale fiscale korf (art. 1456 WIB92 - aj. 2020-2024): 6% van het 

NBI + € 176,40 met een max. van € 2350 (vereenvoudigde berekening) 
verminderd met het basisbedrag van de woonbonus (zonder rekening te 
houden met de verhogingen). Maar geen koppeling met …
 WAL: ‘Chèque Habitat’ (art. 14546ter e.v. WIB92). 

 VL: ‘Geïntegreerde woonbonus’ (art. 14538/1 en 2 WIB92). 

 BR: ‘Verhoogd abattement’ (art. 46bis W.Reg).

 MAAR aanpassing art. 1456 WIB92 aangekondigd (Parl. Vr., nr. 1106, 
8 juli 2016)!
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Federale fiscale korf: toekomst ?? 

154

153

154



Federale fiscale korf: opportuniteit 

 Combinatie/cumulatie van Vlaamse en federale voordelen

• In 2022 wordt een hypothecaire lening (HL) aangegaan om een 
opbrengsteigendom of 2e verblijf te kopen. Welke fiscale voordelen (aj. 2022-
2024) gelden, in combinatie met bestaande HL voor de eigen woning aangegaan 
in 2005 (t.e.m. 2014)?  

• KA: federaal langetermijnsparen (max. € 2350 - € 2280 = € 70).

• Intresten: federale intrestaftrek
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Federale fiscale korf: opportuniteit 

 Combinatie/cumulatie van Vlaamse en federale voordelen

• In 2022 wordt een hypothecaire lening (HL) aangegaan om een 
opbrengsteigendom te kopen. Welke voordelen (aj. 2022-2024) gelden, in 
combinatie met bestaande HL voor de eigen woning aangegaan in 2015?  

• KA: federaal langetermijnsparen (max. € 2350 - € 1520 = € 830)

• Intresten: federale intrestaftrek
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Federale fiscale korf: opportuniteit 

 Combinatie/cumulatie van Vlaamse en federale voordelen

• In 2022 wordt een hypothecaire lening (HL) aangegaan om een 
opbrengsteigendom te kopen. Welke voordelen (aj. 2022-2024) gelden, in 
combinatie met bestaande HL voor de eigen woning aangegaan in 2016 (t.e.m. 
2019)?  

• KA: federaal langetermijnsparen (max. € 2350 - € 0 = € 2350)

• Intresten: federale intrestaftrek
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FAQ – Einde van de woonbonus
 Programmadecreet bij de begroting 2020 van 20/12/19 - Uitdoven van de 
(geïntegreerde) woonbonus voor hypothecaire leningen gesloten vanaf 1/1/2020 
voor de eigen woning.  

• Taxshift: het hebben van een woning → het verwerven van een woning.
 Nadeel (koppel, HL op 25 jaar): (€ 2280 x 10 x 2) + (€ 1520 x 15 x 2) x 40% x 

1,08 = € 39.398,40 
• De datum van de authentieke hypothecaire leningsakte is bepalend.
• Voor bestaande leningen (akte verleden vóór 2020) wijzigt NIETS.
• Veel vragen? FAQ Wijzigingen Vlaamse woonfiscaliteit vanaf 2020 (zie Bericht 

Belastingportaal Vlaanderen van 11/10/19) + circulaire 2021/C/77 van 3/8/21 
(FAQ) 
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FAQ – Einde van de woonbonus

1. De datum van de notariële leningsakte is bepalend, ongeacht …
 … de datum van de eerste opname van het kapitaal (bv. nieuwbouwlening, 

aankoop grond + bouw van de woning in één hypothecaire lening).
• → Ev. via een vervroegde terugbetaling fiscale ruimte woonbonus volledig 
benutten.

 … de datum van het betrekken van de woning waarvoor de lening werd 
aangegaan.

 Een wederopname = nieuwe lening waarbij de datum van de aanvaarding 
van het kredietaanbod geldt als datum van de lening. 
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FAQ – Einde van de woonbonus

2. Looptijdwijzigingen van hypothecaire leningen worden vanaf 1/1/2020 
geneutraliseerd (art. 145/46/1 WIB92). 

 Quid voor leningen met ‘accordeon formules’ ? 
• ‘Accordeon’ formule = lening met variabele rentevoet, waarbij de maandlast 

behouden blijft en de looptijd wijzigt i.f.v. rentewijzigingen.  

• ‘Ontwikkelingen waar de belastingplichtige zelf geen vat (meer) op heeft, 
worden niet beoogd door deze specifieke maatregel (bv. automatische 
aanpassingen in de looptijd bij accordeonleningen)’ – Programmadecreet, 
DOC nr. 152 (2019-2020) van 15/11/19, MvT, p. 31 en FAQ van 3/8/21.

 Quid betalingsuitstel toegekend in het kader van de ‘coronamaatregelen’?  

p. 663
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FAQ – Einde van de woonbonus

2. Looptijdwijzigingen van hypothecaire leningen worden vanaf 1/1/2020 
geneutraliseerd (art. 145/46/1 WIB92). 

 Individueel uitstel van betalingen van uitgaven van hypothecaire kredieten 
van particulieren.
• Geen aflossing van kapitaal en betaling van intresten tot 30/6/21 (max. 9 

maanden). De intresten tijdens de periode van uitstel worden nadien verrekend 
(uitz. indien inkomen < netto € 1700 per maand).  

• Geen dossier- of administratiekosten.
• Hypothecair krediet m.b.t. tot de enige en eigen gezinswoning gevestigd in België.
• Voorwaarden: inkomen gedaald door tijdelijke werkloosheid, ziekte, sluiting van de 

zaak … ten gevolge van corona + totaal roerend inkomen < € 25.000 + (sinds 1/2/20) 
geen betalingsachterstand.
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FAQ – Einde van de woonbonus

2. Looptijdwijzigingen van hypothecaire leningen worden vanaf 1/1/2020 
geneutraliseerd (art. 145/46/1 WIB92). 

 Individueel uitstel van betalingen van uitgaven van hypothecaire kredieten 
van particulieren.

• Geen impact op fiscaal voordeel (Vlaams Programmadecreet van 30/12/20).
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FAQ – Einde van de woonbonus

2. Looptijdwijzigingen van hypothecaire leningen worden vanaf 1/1/2020 
geneutraliseerd (art. 145/46/1 WIB92). 

 In het kader van de elektronische uitwisseling van gegevens m.b.t. de 
hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen (art. 323/1 
WIB92) (KB 16/9/21) wordt het betalingsattest aangevuld met een rubriek: 
‘het aantal maanden duurtijdverlenging van de lening als gevolg van het 
betalingsuitstel in het kader van de coronacrisis, toegekend ingevolge de 
uitvoering van gewestelijke maatregelen’. 

p. 672
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FAQ – Einde van de woonbonus
3. Voor de bestaande fictie van de hypotheekoverdracht of pandwissel 

verandert er niets (art. 14538/1 4e lid WIB92) – Circulaires 2018/C/51 van 
26/4/18, 2020/C/70 (FAQ) van 18/5/20 en 2021/C/77 van 3/8/21. 
 De (geïntegreerde) woonbonus kan verder blijven bestaan (ook in geval 

van een interne of externe herfinanciering) of er kan geopteerd 
worden voor de federale voordelen (LTSP) → Optimalisatie!

• Voorwaarden toepassing van de ‘fictiebepaling’: de ‘oude’ eigen woning 
wordt (vanaf 2016) verkocht om een ‘nieuwe’ eigen woning te kopen 
(oorzakelijk verband), de HL wordt behouden (ook met externe 
herfinanciering!) met pandwissel.

• Keuze voor ‘federale’ voordelen is definitief, onherroepelijk en bindend. 

p. 659
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FAQ – Einde van de woonbonus

3. Voor de bestaande fictie van de hypotheekoverdracht of pandwissel verandert 
er niets. 

• De volgorde van de verrichtingen heeft in principe geen belang.
 AK ‘nieuwe’ eigen woning > VK ‘oude’ eigen woning: pandwissel n.a.v. de 

aankoop of verkoop (ev. via overbruggingskrediet)   
 VK ‘oude’ eigen woning > AK ‘nieuwe’ eigen woning: 

o Probleem van ‘zwevende’ hypotheek - tijdelijke geen OG als onderpand -
geen ‘continuïteit van de hypothecaire inschrijving

o Oplossing: (1) opbrengst van verkoop blokkeren bij notaris en schrapping 
van de hypotheek n.a.v. de AK nieuwe woning (problematisch bij externe 
herfinanciering), of (2) (tijdelijk) hypotheek vestigen op ander OG van BP 
of derde (bv. ouders). 
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FAQ – Einde van de woonbonus
4. Quid omzetting van een hypothecaire volmacht/mandaat in een hypothecaire 

inschrijving vanaf 2020? 

• Komen de leningsuitgaven die betrekking hebben op het ‘extra’ gedeelte, 
gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving, in aanmerking voor de 
woonbonus? 

• Antwoord: NEE, want ‘omzetting mandaat naar inschrijving’ = ‘nieuwe’ 
lening waarbij aan alle basisvoorwaarden moet zijn voldaan (Com. IB, nr. 
145/5/17).
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FAQ – Einde van de woonbonus
5. Nieuw samengestelde gezinnen (administratieve tolerantie): de woning wordt 

in de gemeenschap/in onverdeeldheid gebracht en de partner wordt mede-
ontlener vanaf 2020 …

 Wordt n.a.v. het huwelijk (of de wettelijke samenwoning) de ‘eigen’ 
woning in de huwgemeenschap (of in onverdeeldheid) gebracht en de 
partner als mede-ontlener opgenomen in het krediet: de oorspronkelijke 
datum van het krediet is bepalend en de bestaande voordelen blijven 
gelden (FAQ van 3/8/21 nr. 1.1.3).

 Quid hypotheekoverdracht of pandwissel in combinatie met 
‘instappende’ partner? Standpunt Vlabel: voor de toepassing van de 
fictiebepaling moet de ‘instappende’ partner eigenaar zijn van de ‘te 
verkopen’ eigen woning. 

p. 669
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FAQ – Einde van de woonbonus
6. Komt de schuldsaldoverzekering gesloten in 2021 om de hypothecaire 

lening m.b.t. de eigen woning te waarborgen of weder samen te stellen in 
aanmerking voor fiscaal voordeel (‘federaal’ langetermijnsparen) ? 

 NEE: als de ssv op het moment van de betaling van de premie wordt 
aangewend als waarborg van een lening aangegaan voor het 
behouden of verwerven van de eigen woning. 

 JA: als de ssv op het moment van de betaling van de premie niet
wordt aangewend als waarborg van een lening aangegaan voor het 
behouden of verwerven van de eigen woning (maar nadien wel …) 
(PV, nr. 1106 van 8/7/16).  

p. 674
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Deel 3: Update 2de en 3de

pensioenpijler

Aanvullende pensioenen – 2e pijler 

• Versterken van het aanvullend pensioenkarakter 

 Algemeen principe (sinds 2016) = ‘Pension driven uitkering uit 2e pijler’: 
pensioeninstelling keert (verplicht) uit bij effectieve wettelijke (al dan niet 
vervroegde) pensionering (Wet van 18/12/15).

 ‘Opnameplicht’ (niet gekoppeld aan wettelijke pensioenleeftijd, noch aan de 
einddatum van het contract) – Sigedis ‘informeert’ pensioeninstelling.

 Van toepassing op:

• Collectieve en individuele pensioentoezeggingen voor werknemers en 
zelfstandigen

• VAPZ-pensioenregelingen (incl. RIZIV-overeenkomsten) + POZ en VAPW

p. 533
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 Hervorming van fiscale en sociale voordelen voor sportbeoefenaars en 
sportclubs – de gevolgen voor de sportbeoefenaar (Programmawet van 
27/12/21):

• De mogelijkheid om op de leeftijd van 35 jaar met wettelijk pensioen te 
gaan wordt opgeheven. 

 O.a. van belang voor de regeling van aanvullende pensioenen (art. 27 
WAP en art. 171 3°bis WIB92). 

Aanvullende pensioenen – 2e pijler p. 557

171

Laatste loon

Wettelijk

Pensioen

= 80%-grens

Andere tweede 
pijlerkapitalen

Nog verzekerbaar 
kapitaal 

IPT- de 80%-regel
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IPT - de 80%-regel: berekening

 Raming wettelijk pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders gewijzigd 
(Wet van 15/6/21 en circulaire 2022/C/33 van 31/3/22):

• Wettelijk pensioen wordt forfaitair geraamd op:
 voor werknemers: 50% van de huidige jaarbezoldiging met een 

maximum van € 31.972,37 (2022) en met een minimumpensioen 
van € 17.332,35 (2022)

 Voor zelfstandige bedrijfsleiders: 25% van de huidige 
jaarbezoldiging met een maximum van € 18.363,64 (2022) en met 
een minimumpensioen van € 17.332,35 (2022)

p. 545
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IPT - de 80%-regel: berekening
 Raming wettelijk pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders gewijzigd (Wet 

van 15 juni 2021 en circulaire 2022/C/33 van 31 maart 2022):
• Voor de jaren vanaf 2021 wordt het wettelijk pensioen voor 

zelfstandige bedrijfsleiders ook forfaitair geraamd op 50% van de 
huidige jaar bezoldigingen met een maximum van € 31.972,37 (2022) 
en met een minimumpensioen van € 17.332,35 (2022). 
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IPT - de 80%-regel: berekening
 Raming wettelijk pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders gewijzigd (Wet 

van 15/6/21 en circulaire 2022/C/33 van 31/3/22:
• Voorbeeld: een bedrijfsleider die op 28/2/80 is geboren, heeft als werknemer gewerkt 

van 1/12/04 tot 31/12/09 (61 maanden). Op 1/1/10 wordt hij zelfstandige bedrijfsleider 
van vennootschap A. De wettelijke pensioenleeftijd is vastgesteld op 67 jaar (in dit geval 
heeft hij een loopbaan van 507 maanden). Zijn bezoldiging bedraagt € 50.000. Het 
bedrag van het wettelijke pensioen dat in aanmerking moet worden genomen voor de 
berekening van de 80 %-grens wordt als volgt vastgesteld:
• Voor de jaren als zelfstandige vóór 2021: € 50.000 x 25 % = € 12.500 verhoogd tot 

het minimumpensioen van € 17.332,35 x 132/507 = € 4512,56
• Voor de jaren vanaf 2021: € 50.000 x 50 % x 375/507 = € 18.491,12.
• Totaal bedrag van het wettelijke pensioen voor de berekening van de

80 %-grens: € 4512,56 + € 18.491,12 = € 23.003,68.
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IPT - de 80%-regel: berekening
 Loopbaanbreuk (T/40): backservice

• Effectief gepresteerde aantal jaren buiten het bedrijf (maximaal 10 jaar) of 
binnen het bedrijf vóór de inrichting van het tweede pijlercontract kunnen 
in overweging worden genomen.

• Hierbij moet slechts rekening worden gehouden met de reeds opgebouwde 
pensioenen voor loopbaanjaren waarvoor ook backservice gebeurt (COM. 
IB., nr. 59/59). 
↔ Probleemstelling n.a.v. een aantal controles: er wordt toch rekening 
gehouden met eerder opgebouwde aanvullende pensioenen (bij een vorige 
werkgever), ook als er geen sprake is van een backservice-premie ?? De 
Gentse rechtbank heeft een vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof of 
het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden (Gent, 24/11/2021). Wordt 
vervolgd … 

p. 542
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POZ – de 80%-regel

 Aangepaste 80%-regel: APK < {{[(80% X Ref) – GWP] x T/40} – AAPr} x coëf. 
• Referentie-inkomen (Ref) = ‘gecorrigeerd’ gemiddeld belastbaar beroepsinkomen 

over de drie vorige belastbare tijdperken.
 Winst/baten/bezoldiging (excl. meerwaarden) verminderd met de ‘fiscaal aanvaarde’ 

beroepskosten zonder rekening te houden met ‘economische vrijstellingen’ (uitvoer, 
integrale kwaliteitszorg, stage in de onderneming, bijkomend personeel, 
investeringsaftrek, beroepsverliezen …).

 ‘Gecorrigeerd’: verhoogd met de sociale bijdragen (RSVZ) en VAPZ-bijdrage. 
 Concreet gaat het om de inkomsten aangegeven in: Vak XVII – Winst (codes: 1600/2600 – 1635/2635 –

1601/2601 – 1602/2602 – 1615/2615 – 1607/2607 – 1605/2605 – 1618/2618 – 1610/2610), in Vak XVIII –
Baten (codes: 1650/2650 – 1658/2658 – 1659/2659 – 1652/2652 – 1660/2660 – 1651/2651 – 1674/2674 –
1655/2655 – 1667/2667 – 1661/2661), in Vak XX – Meewerkende echtgenoten (codes: 1450/2450) + Vak IV 
- vervangingsinkomsten (codes: 1266/2266 – 1303/2303 – 1268/2268 – 1269/2269 – 1271/2271 –
1302/2302 – 1272/2272) – Bericht FOD Financiën van 3/8/21

p. 588
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POZ – de 80%-regel
 Aangepaste 80%-regel: APK < {{[(80% X Ref) – GWP] x T/40} – AAPr} x coëf. 

• GWP = Geraamd wettelijk pensioen van de zelfstandige.  
• Aantal gepresteerde jaren (T > 2018): maximum 10 effectief gepresteerde jaren 

(vanaf 2018) van beroepswerkzaamheid (ongeacht type) voorafgaand aan het 
kwartaal waarin de pensioenovereenkomst werd gesloten, worden in aanmerking 
genomen.
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POZ – de 80%-regel
 Aangepaste 80%-regel: APK < {{[(80% X Ref) – GWP] x T/40} – AAPr} x coëf. 

• Andere aanvullende 2e pijlerpensioenen (VAPZ- en/of Rizivcontracten) in rekening 
brengen ten belope van het deel gevormd met premies betaald voor de jaren in de 
teller van de loopbaanbreuk (AAPr T > 2018). 
 Hoe toekomstige VAPZ-pensioen berekenen? Op basis van een exacte actuariële 

berekening (in de praktijk vrij moeilijk) of pragmatisch (= een looptijdevenredige 
berekening)? 
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POZ – de 80%-regel
 Aangepaste 80%-regel: APK < {{[(80% X Ref) – GWP] x T/40} – AAPr} x coëf. 

• Andere aanvullende 2e pijlerpensioenen (VAPZ- en/of Rizivcontracten) in rekening 
brengen ten belope van het deel gevormd met premies betaald voor de jaren in de 
teller van de loopbaanbreuk (AAPr T > 2018). 
• Vb. De gevaloriseerde POZ-loopbaanjaren in de teller van de loopbaanbreuk bedraagt 

15 jaar (= periode gelegen tussen 1/1/21 en 1/1/36, zijnde de pensioenleeftijd voorzien 
in de POZ-overeenkomst). In 2011 heeft de zelfstandige een VAPZ-overeenkomst 
afgesloten met dezelfde pensioenleeftijd (looptijd = 25 jaar). Het verwachte VAPZ-
kapitaal (op 1/1/36) bedraagt € 75.000. Het bedrag van het in rekening te brengen 
VAPZ-kapitaal = 15/25 x € 75.000 = € 45.000 omgezet naar een rente* (€ 
45.000/16,1004) = € 2794,96. 

(*) coëfficiënt voor het omzetten van een kapitaal in een rente
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Vrij aanvullend pensioen voor werknemers

 Maximumbijdrage (art. 145/3 4e lid WIB92) = 3% van het jaarlijkse brutoloon (= 
RSZ-plichtig loon) in referentieperiode (N-2).
→ VAPW 2022 op basis van loon 2020 (zie MyPension)

 Absolute minimumbijdrage: € 1630/jaar (aj. 2022) - € 1670/jaar (aj. 2023) indien 
referentiebezoldiging < € 54.333 - € 55.667 (geen proratering)

 In combinatie met bestaand pensioenplan: bijdrage VAPW wordt verminderd met 
‘rendementsgezuiverde WAP-reserveaangroei tijdens referentiejaar’. 
→ ‘Rendementsgezuiverd’: op basis van gem. 10j OLO-intrestvoet 
laatste 6 jaar voorafgaand aan jaar N-1
→ De WAP-reserveaangroei is terug te vinden op MyPension.

p. 592
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Vrij aanvullend pensioen voor werknemers
Voorbeeld VAPW 2022 (aj. 2023)
• Bruto jaarbezoldiging 2020 = € 60.000

• WAP-reserve (reeds opgebouwde pensioenreserve in tweede pijler bij vorige en/of 
huidige WG) = € 20.000 (1.1.2020) en € 21.500 (1.1.2021) (terug te vinden op 
MyPension)

 rendement gezuiverde aangroei: € 21.500 – (€ 20.000 x 1,0049) = € 1402

 gem. 10j OLO-intrestvoet 2015-2020: 0,49%

• Maximumbijdrage VAPW: € 1800 (60.000 x 3%) (> min. € 1670) te verminderen 
met € 1402 = € 398 (of € 33 per maand)

182
182

181

182



Vrij aanvullend pensioen voor werknemers
Voorbeeld VAPW 2022 (aj. 2023)
• Bruto jaarbezoldiging 2020 = € 75.000

• WAP-reserve (reeds opgebouwde pensioenreserve in tweede pijler bij vorige en/of 
huidige WG) = € 120.000 (1.1.2020) en € 124.500 (1.1.2021) (terug te vinden op 
MyPension)

 rendement gezuiverde aangroei: € 124.500 – (€ 120.000 x 1,0049) = € 3912

• Maximumbijdrage VAPW: € 2250 (75.000 x 3%) - € 3912 = NIHIL
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Vrij aanvullend pensioen voor werknemers
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Corona-impact op ‘aanvullende’ pensioenen
 Wat is de impact van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen voor 

zelfstandigen (WN, BL, éénmanszaak of vrijeberoeper)?
• Premies van een IPT-verzekering zijn niet of slechts gedeeltelijk aftrekbaar 

wegens een daling van de ‘regelmatige en maandelijkse’ bezoldiging. 
 Het gedeelte van de premie dat door de tijdelijke schrapping of de vermindering 

van de jaarbezoldiging van de bedrijfsleider, de 80 %-grens overschrijdt, kan 
worden beschouwd als een voorschot op de premie die tijdens het volgende 
boekjaar (2021-2022) moet worden betaald (Circulaire 2021/C/55 van 10 juni 
2021). 
 Het gedeelte van de premie dat de 80%-grens overschrijdt, kan naar het volgende jaar 

worden overgeboekt (49 ‘Over te dragen kosten’). 
 Het overgedragen gedeelte kan worden beschouwd als een voor het volgend jaar 

verschuldigde premie.  

p. 544
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Corona-impact op ‘aanvullende’ pensioenen

 Wat is de impact van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen voor 
zelfstandigen (BL, éénmanszaak of vrijeberoeper)?

• Bij POZ wordt de 80%-regel beoordeeld op basis van het gemiddeld 
inkomen van de voorbije drie jaar. 

 Er werden geen specifieke steunmaatregelen genomen. 
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Corona-impact op ‘aanvullende’ pensioenen

 Wat is de impact van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen voor 
zelfstandigen (BL, éénmanszaak of vrijeberoeper)?

• VAPZ-premies zijn aftrekbaar voor zover tijdens het betreffende jaar 
effectief en volledig de sociale bijdragen zijn betaald. Wat indien de 
zelfstandige ‘corona-betalingsuitstel’ heeft bekomen voor sociale 
bijdragen? 

• Idem voor de toepassing van het belastingkrediet voor zelfstandigen (art. 
289bis WIB92).

→ Geen impact voor 2020 en 2021 – Circulaires 2020/C/126 van 
19/10/20, 2021/C/50 van 31/5/21 en 2021/C/90 van 8/10/21.
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Langetermijnsparen (aj. 2020-2024)

 Bedrag van de belastingvermindering (art. 145/6 WIB92) – federale fiscale 
korf = maximumbedrag dat recht geeft op een belastingvermindering is 
gebaseerd op het nettobelastbaar beroepsinkomen (NBI). 
• Aanslagjaar 2020 (t.e.m. 2024): 
15% van de inkomsten tot € 1960 + 6% van het saldo van net NBI
 Alternatieve berekening: 6% NBI + € 176,40
 Absoluut plafond: € 2350

p. 494
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Langetermijnsparen (aj. 2020-2024)
 Absoluut plafond = € 2350 (aj. 2020 - aj. 2024)

 Per echtgenoot/wettelijke samenwonende
 Plafond wordt bereikt bij een netto belastbaar beroepsinkomen = € 

36 227 (aj. 2020 - 2024)
 Incl. vastgoedfiscaliteit (behalve eigen woning)

 Cumulatie mogelijk met het 
 Pensioensparen, VAPZ en POZ, groepsverzekering, RIZIV, IPT en 

VAPW, 
 Uitgaven hypothecaire lening ‘eigen woning’: (geïntegreerde) 

woonbonus en chèque habitat.
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Langetermijnsparen (aj. 2020-2024)

 Maximumbedrag van de storting vanaf 65 jaar. 
• Ofwel bedrag van de premie gestort voorafgaand aan die 65e verjaardag, of (bij 

wijze van administratieve tolerantie) het gemiddelde van de premies gestort in 
de 5 voorafgaande jaren

• Is net voor de 65e verjaardag een contract afgesloten met streefbedrag van ‘€ 
2350’, maar er is in de praktijk minder gestort, dan is dat ‘werkelijk gestorte 
bedrag’ ook het maximum dat na de 65e verjaardag kan worden gestort.

p. 491
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 Fiscaal addertje voor 55-plussers? 

• De verhoging vanaf de leeftijd van 55 jaar moet niet met een ‘nieuw’ 
contract worden gelijkgesteld voor zover de verhoging voortvloeit uit de 
verhoging van het maximumbedrag: van € 980 (aj. 2020) naar € 1270 (aj. 
2021-2024) of een verhoging met 28% (van € 625 naar € 800).

 € 980 → € 1270 = GEEN verhoging

 € 800 → € 1270 = verhoging

 € 800 → € 1024 (+ 28%) = GEEN verhoging

 € 600 → € 768 (+ 28%) = verhoging

(Duaal) Pensioensparen
p. 523
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 Afkopen vóór de leeftijd van 60 jaar:

• Het tarief in de personenbelasting van 8%/16,5%* is van toepassing indien 
uitkering gebeurt n.a.v. de pensionering op ‘normale’ datum (= wettelijke 
of statutaire pensioenleeftijd) of de pensionering in één van de 5 jaren die 
aan die datum voorafgaan. 

+ er gedurende ten minste 5 belastbare tijdperken stortingen zijn gebeurd 
(niet voor contracten van vóór 4/8/92) en iedere storting ten minste 5 jaar 
wordt aangehouden (art. 174 WIB92).

* 6,5% op reserve opgebouwd vóór 1/1/1993 vervroegd ingehouden in 2012.

(Duaal) Pensioensparen
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