
Wijzigingen aangifte personenbelasting 2022 

De aangifte van de personenbelasting voor aanslagjaar 2022 is op 28 maart jongstleden 
verschenen in het Belgisch Staatsblad. De aangifte telt dit jaar 10 codes meer dan vorig jaar. 
Er zijn in totaal 48 nieuwe codes, er werden ook 34 codes geschrapt. De ‘Vlaamse’ aangifte 
telt 839 codes, de ‘Brusselse’ en ‘Waalse’ aangifte dikken aan tot 826 en 845 codes. In 
tegenstelling tot vorig jaar (aanslagjaar 2021) zijn de nieuwe codes niet uitsluitend te wijten 
aan de vele (federale) steunmaatregelen genomen in het kader van de COVID-19-
pandemie. Van de 48 nieuwe codes hebben ‘slechts’ 30 codes betrekking op ‘tijdelijke’ 
corona-steunmaatregelen. De 16 andere nieuwe codes betreffen federale en gewestelijke 
fiscale (al dan niet structurele) maatregelen. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste 
wijzigingen met een summiere toelichting.  

• Zorgbehoevende ouders, broers en zussen ten laste   

In vak II – Persoonlijke gegevens en gezinslasten wordt de rubriek B. 4 ‘Aantal ouders, 
grootouders, overgrootouders, broers en zussen van 65 jaar of ouder die fiscaal te uwen 
laste zijn’ aangepast. Met ingang van aanslagjaar 2022 komen enkel nog (groot)ouders, 
broers en zussen van minstens 65 jaar die daadwerkelijk ‘zorgbehoevend’ zijn in 
aanmerking voor de verhoogde toeslag op de belastingvrije som. ‘Zorgbehoevend’ betekent 
dat er een verminderde zelfredzaamheid van ten minste 9 punten is vastgesteld. Er is echter 
een overgangsregeling van toepassing voor de personen die reeds vóór 2021 ten laste 
waren en niet als ‘zorgbehoevend’ kunnen worden aangemerkt. Er worden 2 nieuwe codes 
(1027-40 en 1029-38) voorzien om het onderscheid te maken.  

•  Aangifte van onroerende goederen gelegen in het buitenland 

Sinds 1 januari 2021 wordt ook aan onroerende goederen gelegen in het buitenland een 
kadastraal inkomen toegekend. Tot en met aanslagjaar 2021 moesten de inkomsten van in 
het buitenland gelegen onroerende goederen worden aangegeven aan de hand van de 
brutohuur (indien verhuurd) of brutohuurwaarde (indien niet verhuurd). Vanaf aanslagjaar 
2022 wordt er geen onderscheid gemaakt in het vaststellen van het belastbaar onroerend 
inkomen naargelang het onroerend goed gelegen is in België of in het buitenland. Hierdoor 
worden in vak III – Inkomsten van onroerende goederen 12 codes geschrapt. Om het 
correcte belastingregime (vrijstelling met progressievoorbehoud aan 50% of 100%) toe te 
passen, moeten (naar analogie met buitenlandse beroepsinkomsten) de aangegeven 
buitenlandse inkomsten nog verder gedetailleerd worden (nieuwe rubriek B). 

Ook in vak IX m.b.t. de ‘oude’ voordelen voor uitgaven van leningen voor de eigen woning 
wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen de in België of in het buitenland gelegen 
eigen woning. Ook voor de ‘buitenlandse’ eigen woning moet voortaan het kadastraal 
inkomen worden vermeld (i.p.v. de brutohuur/waarde).   

• Vrijgestelde corona-overuren en relance-uren 

Bepaalde vrijwillige overuren gepresteerd van 1 januari tot 30 juni 2021 bij werkgevers in de 
cruciale sectoren in de strijd tegen de COVID-19-pandemie (de zgn. corona-overuren) en 
bepaalde vrijwillige overuren gepresteerd van 1 juli tot 31 december 2021 in het kader van 
de relance (de zgn. relance-uren) zijn van belasting vrijgesteld. In vak IV (bezoldigingen van 
werknemers), rubriek A. 11 ‘Voor vrijstelling in aanmerking komende bezoldiging voor 
vrijwillige overuren’  en vak XVI (bezoldigingen van bedrijfsleiders), rubriek 6 ‘Voor vrijstelling 
in aanmerking komende bezoldiging voor vrijwillige overuren’ zijn telkens 4 nieuwe codes 
(1310-48/2310-18, 1311-47/2310-17, 1413-42/2413-12 en 1414-41/2414-11) opgenomen. 
Voor dergelijke vrijwillige corona-overuren gepresteerd in 2020 maar pas uitbetaald in 2021 
blijven dezelfde codes als vorig jaar van toepassing.  

• Eénmalige coronapremie voor zelfstandigen 



Zelfstandigen van wie de zelfstandige activiteit zwaar getroffen is door de COVID-19-
pandemie, m.n. de zelfstandigen die in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 april 
2021 minstens zes maanden rechtmatig genoten hebben van het overbruggingsrecht, 
konden aanspraak maken op een éénmalige premie van bruto € 598,81. Deze premie is, 
ongeacht de inkomstencategorie waartoe de zelfstandige behoort, afzonderlijk belastbaar 
aan 16,5% (wat neerkomt op een premie van netto € 500) . In vak IV, rubriek D. 
Vervangingsinkomsten, 4. ‘Eenmalige premie voor bepaalde begunstigden van een COVID-
19-overbruggingsrecht wordt in een afzonderlijke code voorzien (1309-49/2309-19).  

• Overuren die recht geven op belastingvermindering 

De grens voor overuren die recht geven op een overwerktoeslag en in aanmerking komen 
voor belastingvermindering, is vanaf 1 juli 2021 (opnieuw) verhoogd van 130 naar 180 
overuren. In vak IV, rubriek G ‘Overuren die recht geven op een overwerktoeslag’ worden 
nieuwe codes voorzien om het onderscheid te kunnen maken tussen overuren gepresteerd 
tot en met 30 juni 2021 en vanaf 1 juli 2021 (1312-46/2312-16 en 1313-45/2313-15). 

• Liquidatieboni (overgangsregeling) 

In vak VII – Inkomsten van kapitalen en roerende goederen worden 4 codes geschrapt. In 
het kader van de overgangsregeling m.b.t. liquidatieboni kan het afzonderlijk tarief van 10% 
niet langer van toepassing zijn. Dit tarief kon nog van toepassing zijn in 2020 (aanslagjaar 
2021) voor dividenden uitgekeerd in het zesde jaar na dat van de inbreng in kapitaal (uiterlijk 
in 2014). 

Als gevolg worden in vak XV – Diverse inkomsten van roerende aard eveneens de 
vergoedingen (en de bijhorende 4 codes) in rubriek A. 1 b en A. 2 e die belastbaar zijn aan 
10 % geschrapt.  

• Federale belastingverminderingen 

Ook in 2021 kon de belastingvermindering voor uitgaven voor het verwerven van nieuwe 
aandelen van ondernemingen die hun omzet sterk hebben zien dalen (- 30%) door de 
COVID-19-pandemie, nog worden genoten. In vak X, II Federaal, rubriek I worden nieuwe 
codes voorzien voor de betalingen gedaan in 2021 (1346-12/2346-79). De overgedragen 
belastingvermindering voor betalingen gedaan in 2020 moeten worden opgenomen in de 
bestaande codes. Er zijn ook nieuwe codes voorzien voor de eventuele terugname van de in 
2020 werkelijk verkregen belastingvermindering wanneer in 2021 niet langer aan de 
gestelde voorwaarden (o.a. wat betreft de houdplicht van de aandelen) is voldaan (1377-
78/2377-48). 

In 2021 kon voor de maanden maart tot en met mei 2021 (1e periode) en de maanden juni 
tot en met september 2021 (2e periode) een belastingvermindering worden genoten voor 
kwijtgescholden huur. Het betreft kwijtgescholden huur van ondernemingen die hun activiteit 
verplicht (tijdelijk) moesten stopzetten in het kader van de COVID-19-pandemie. In vak X, II 
Federaal, rubriek M moet het bedrag van de kwijtgescholden huur voor de 1e en 2e periode 
afzonderlijk worden vermeld in de nieuwe codes (1363-92/2363-62 en 1364-91/2364-61). 

Sinds 1 september 2021 is een nieuwe belastingvermindering van toepassing voor uitgaven 
voor de plaatsing van een vast laadstation voor elektrische wagens in of bij de woning. Deze 
uitgaven (max. € 1500 per laadpaal en per belastingplichtige) moeten worden vermeld in vak 
X, II Federaal, rubriek K (1365-90/2365-60) en komen in aanmerking voor een 
belastingvermindering van 45%.   

• Gewestelijke belastingkredieten 

Het Vlaams gewest heeft in 2021 een belastingkrediet ingevoerd voor Vriendenaandelen (of 
winwinkapitaal). Een particulier, woonachtig in het Vlaams gewest, die aandelen verwerft 
van een onderneming, gevestigd in het Vlaams gewest, kan aanspraak maken op een 
belastingkrediet berekend op de gedane investering. Het belastingvoordeel wordt toegekend 



op dagbasis. U moet het bedrag van de investering beperken volgens het aantal dagen in 
2021 dat u de aandelen in uw bezit had. In vak XI, naast de nieuwe rubriek 1. b) 
Vriendenaandelen moet het bedrag van de ‘beperkte’ investering worden vermeld (3376-
19/4376-86).     

Omdat de Brusselse proxi-lening pas vanaf 2020 operationeel was, moet voor aanslagjaar 
2022 voor het eerst het uitstaand saldo van de uitgeleende bedragen op 1 januari van het 
aanslagjaar 2021 worden vermeld. Hiervoor zijn in vak XI, rubriek 1 nieuwe codes voorzien 
(3391-04/4391-71). 

Het uitgeleende bedrag in het kader van Waalse ‘coup de pouce’-leningen gesloten vanaf 
2021, die geheel of gedeeltelijk in 2021 definitief verloren is gegaan, komt in aanmerking 
voor een éénmalig belastingkrediet. Hiervoor worden in vak XI, rubriek 2 nieuwe codes 
voorzien (3389-06/4389-73).  

• Voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2022 

Als corona-steunmaatregel voor zelfstandigen werd het voordeel van de gedane 
voorafbetalingen die betrekking hadden op het 3e en 4e kwartaal van 2020 verhoogd. Deze 
maatregel was echter enkel bedoeld voor zelfstandigen die geen rechtstreekse deelneming 
hadden aangehouden in een vennootschap gevestigd in een belastingparadijs. Was dat wel 
het geval, dan moest dit in de aangifte (aanslagjaar 2021) worden vermeld. Gezien deze 
maatregel in 2021 niet meer van kracht was, worden deze 4 codes geschrapt.     

• Deeleconomie en verenigingswerk 

De regeling rond het ‘onbelast bijverdienen’ werd met ingang van 1 januari 2021 afgeschaft. 
Deze regeling was van toepassing voor winsten en baten uit diensten verleend in het kader 
van (1) de deeleconomie, (2) occasionele diensten tussen burgers en (3) vergoedingen voor 
verenigingswerk.  

Voor de inkomsten uit de deeleconomie (1) kon in 2021 worden teruggegrepen naar het 
fiscaal regime zoals van toepassing voor aanslagjaar 2018. Deze inkomsten worden ‘laag’ 
belast aan 10 % (in principe aan 20 %, maar met een kostenforfait van 50 %). De erkende 
elektronische platformen hebben (sinds 1 februari 2021) 10,7 % bedrijfsvoorheffing 
ingehouden op het bruto bedrag. In de aangifte moeten zowel het bruto bedrag als het 
bedrag van de ingehouden bedrijfsvoorheffing worden vermeld. Hiervoor zijn in vak XV, 
rubriek B. 1 a nieuwe codes voorzien (1461-91/2461-61).  

Voor de inkomsten uit het verenigingswerk (2) werd voor 2021 voorzien in een nieuwe 
regeling (voor slechts één jaar). Het betreft het verenigingswerk in de sport- en socio-
culturele sector. De netto-vergoeding (bruto verminderd met een kostenforfait van 50 %) 
betaalt voor het verenigingswerk is afzonderlijk belastbaar aan 20 %. Dit komt neer op een 
afzonderlijke belasting van 10 %. Ook de vereniging is een solidariteitsbijdrage verschuldigd 
van 10 %. In de aangifte moet het ontvangen brutobedrag worden vermeld. Hiervoor zijn in 
vak XV, rubriek B. 1 b nieuwe codes voorzien (1461-91/2461-61).  

Als de inkomsten uit de deeleconomie samen met de inkomsten uit het verenigingswerk een 
grensbedrag overschrijden (€ 6390 – bedrag voor aanslagjaar 2022), kwalificeren deze 
inkomsten als beroepsinkomsten.  

• Premies voor sportieve prestaties 

De premies ontvangen door Belgische sporters voor hun sportieve prestaties op de 
Olympische of Paralympische Spelen, wereldkampioenschappen of Europese of andere 
continentale kampioenschappen worden voortaan afzonderlijk belast aan 16,5%. Dit fiscaal 
gunstregime is van toepassing voor zover de premies niet meer bedragen dan € 50 040 
(bedrag voor aanslagjaar 2022). In vak XV, rubriek B. 4 moet het brutobedrag van de premie 
en de ingehouden bedrijfsvoorheffing worden vermeld. Hiervoor zijn 4 nieuwe codes 
voorzien (1463-89/2463-59 en 1464-88/2464-58). 



• Uitkeringen in het kader van het COVID-19-overbruggingsrecht 

De uitkeringen in het kader van het COVID-19-overbruggingsrecht verkregen door 
zelfstandigen met winsten (vak XVII) en vrije beroepers (vak XVIII) worden niet als 
vervangingsinkomsten (zie vak IV) belast, maar zijn als winsten en baten afzonderlijk 
belastbaar aan 16,5 % (voor zover voldaan is aan de 4x4-regel). In de mate dat niet voldaan 
is aan de 4x4-regel, worden deze uitkeringen gezamenlijk belast aan de gewone 
progressieve tarieven. Omdat deze inkomsten, die vermeld worden op een fiche 281.50, 
geen deel uitmaken van de berekeningsgrondslag voor de sociale bijdragen, worden zowel 
in vak XVII als XVIII nieuwe codes voorzien (1636-13/2636-80, 1637-12/2637-79, 1682-
64/2681-34 en 1683-63/2683-33). Zo wordt een onderscheid gemaakt tussen inkomsten of 
vergoedingen die wel of niet moeten worden opgenomen worden in de 
berekeningsgrondslag voor de sociale bijdragen.  

• Andere wijzigingen 

Omdat het erkennen door de gewesten van een ‘landbouwramp’ soms lang kan aanslepen, 
heeft de wetgever beslist dat vanaf aanslagjaar 2022 de toepassing van de carry back-
regeling niet meer via de aangifte in de personenbelasting moeten worden gevraagd, maar 
via een afzonderlijk formulier. De rubriek m.b.t. schade aan landbouwteelten door 
ongunstige weersomstandigheden en de betreffende 2 codes in vak XVII worden dan ook 
geschrapt.  

De corona-steunmaatregel in het kader van de achterwaartse verliesaftrek of carry-back 
regeling voor corona-verliezen was voor 2021 niet mogelijk. De betreffende 4 codes in de 
vakken XVII en XVIII zijn geschrapt.  
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