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Bank & verzekering 

Praktische Belastingservice 

voor 
Bank –  Verzekering – Accountancy 

Lieven Van Belleghem 

Indexering fiscale bedragen aj. 2021 –  aj. 2022 (*) 

• Indexcoëfficiënt “belastingvrije som” en “bestaansmiddelen” = aj.2021 = 1,8778 / aj.2022 = 1,8918.

• Indexcoëfficiënt “andere” bedragen = aj.2021 = 1,6556 / aj.2022 = 1,6679.

• Indexcoëfficiënt voor de bedragen die voor de aj.2015 t.e.m. 2018 niet werden geïndexeerd en die

sinds het aj.2019 opnieuw worden geïndexeerd = aj.2021 = 1,5914 / aj.2022 = 1,6032.

• Een aantal (maximale) bedragen met recht op belastingvermindering of vrijstelling worden voor de

aj.2021 t.e.m. 2024 behouden op het niveau van het aanslagjaar 2020 (= indexcoëfficiënt 1,5688).

Voor meer informatie: zie hieronder, voetnoot nr. 6.

Basisbedragen met coëfficiënt vermenigvuldigen en (meestal) afronden op hogere of lagere tiental.

• Indexcoëfficiënt Kadastraal inkomen (KI) = aj.2021 = 1,8492 / aj.2022 = 1,8630.

Basis KI met coëfficiënt vermenigvuldigen en afronden op hogere of lagere euro, naargelang “centen”

al dan niet 50 bereiken.

Basis (= AJ. 1990) AJ.2021 AJ.2022

Belastingschijven (in Euro) 

25 %  0 - 8.120 0 - 13.440 0 - 13.540 

40 % 8.120 - 14.330 13.440 - 23.720 13.540 - 23.900 

45 % 14.330 - 24.800 23.720 - 41.060 23.900 - 41.360 

50 % boven 24.800 boven 41.060 boven 41.360 

Belastingschijven (in Euro),  van toepassing voor berekening belastingvermindering “belastingvrije sommen” 

25 %  0 - 5.705 0 - 9.450 0 - 9.520 

30 %  5.705 - 8.120 9.450 - 13.440 9.520 - 13.540 

40 % 8.120 - 13.530 13.440 - 22.400 13.540 - 22.570 

45 % 13.530 - 24.800 22.400 - 41.060 22.570 - 41.360 

50 % boven 24.800 boven 41.060 boven 41.360 

Forfaitaire beroepskosten (in Euro) 

▪ voor ‘bezoldigingen van werknemers’  en ‘winst’

Basisbedrag = 2.950,00 30 %, maximaal 4.880 30 %, maximaal 4.920 

▪ voor ‘baten’

28,7 % 0 - 3.750 0 - 6.210 0 - 6.250 

10 % 3.750 - 7.450 6.210 - 12.330 6.250 - 12.430 

5 % 7.450 - 12.400 12.330 - 20.530 12.430 - 20.680 

3 % boven 12.400 boven 20.530 boven 20.680 

Maximum 2.592,50 4.290 4.320 

▪ voor ‘bezoldigingen van bedrijfsleiders’

Basisbedrag = 1.555,50 3 %, maximaal 2.580 3 %, maximaal 2.590 

▪ voor ‘bezoldigingen van meewerkende echtgenoten’

Basisbedrag = 2.592,50 5 %, maximaal 4.290 5 %, maximaal 4.320 
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ANDERE BEDRAGEN 

Rubriek 
Basis 

(= AJ.1990) AJ.2021 AJ.2022 

EURO EURO EURO 

Belastingvrije som (basisbedrag) per belastingplichtige 4.785 8.990 9.050 

Bijkomende belastingvrije sommen 

- Verhoging kinderen ten laste 
(1)

- 1 kind 870 1.630 1.650 

- 2 kinderen 2.240 4.210 4.240 

- 3 kinderen 5.020 9.430 9.500 

- 4 kinderen 8.120 15.250 15.360 

- Per kind boven 4
e

+ 3.100 + 5.820 + 5.860

- Alleenstaande ouder met kind(eren) ten laste 870 1.630 1.650 

- Alleenstaande ouder met laag inkomen, met kind(eren) ten laste 
(2)

:

- maximale bijkomende belastingvrije som

- maximaal inkomstenbedrag met recht op volledige som

- maximaal inkomstenbedrag met recht op gedeeltelijke som

- minimumbedrag netto belastbare beroepsinkomsten

565 

8.445 

10.700 

1.800 

1.060 

15.860 

20.090 

3.380 

1.070 

15.980 

20.240 

3.410 

- Verhoging  per kind < 3 j. indien geen aangifte

kinderoppaskosten
325 610 610 

- Belastingkrediet voor kinderen, indien belastbaar inkomen

< totale belastingvrije som
250 470 470 

- Belastingvrije som “andere” personen ten laste 
(1)

870 1.630 1.650 

- (Groot)ouder, broer of zuster > 65 j. ten laste 
(1)(3)

1.740 3.270 3.290 

- Zorgbehoevende (groot)ouder, broer of zuster > 65 j. ten laste 
(3)

2.610 -- 4.940 

- Gehandicapte belastingplichtige 870 1.630 1.650 

- Inkomstenjaar huwelijk

én echtgenoot met netto 
(4)

 bestaansmiddelen niet hoger dan…

870 

1.800 

1.630 

3.380 

1.650 

3.410 

Personen ten laste (toegelaten netto 
(4)

 bestaansmiddelen) 

- Maximale netto bestaansmiddelen 1.800 3.380 3.410 

- Kinderen ten laste van een alleenstaande 2.600 4.880 4.920 

- Gehandicapt kind ten laste van een alleenstaande 3.300 6.200 6.240 

- Vrijgestelde bezoldigingen jobstudent (sinds aj.2018:  ook voor

bezoldigingen en winst of baten van student-zelfstandige, en voor

bezoldigingen genoten in het kader van alternerend leren)

1.500 2.820 2.840 

- Vrijgestelde onderhoudsuitkeringen (enkel kinderen) of wezenrente 1.800 3.380 3.410 

- Vrijgesteld pensioen (ouders, broer of zuster, ten laste > 65 j.) 
(3)

 14.500  27.230  27.430 

Huwelijksquotiënt ... 30 %, met als maximum 6.700  11.090  11.170 

Toekenning meewerkende echtgenoot van een zelfstandige 
Maximum  netto ‘eigen’ beroepsinkomen van de  

meewerkende echtgenoot 
8.700 14.400 14.510 

Maximum premies individuele levensverzekeringen én kapitaalaf-
lossingen (Bouw- en langetermijnsparen) – FEDERAAL 

(5) (6)

- Beperking volgens het beroepsinkomen

15 % op de eerste … + 6 % op het saldo

- Absoluut maximum

1.250 

1.500 

1.960 

2.350 

1.960 

2.350 

Maximum premies individuele levensverzekeringen én kapitaalaflos-
singen (Bouw- en langetermijnsparen) – VLAANDEREN 

(5)

- Beperking volgens het beroepsinkomen

15 % op de eerste … + 6 % op het saldo

- Absoluut maximum

1.250 

1.500 

1.900 

2.280 

1.900 

2.280 

Maximum premies individuele levensverzekeringen én kapitaalaf-
lossingen (Bouw- en langetermijnsparen) – BRUSSEL 

(5)

- Beperking volgens het beroepsinkomen

15 % op de eerste … + 6 % op het saldo

- Absoluut maximum

1.250 

1.500 

2.070 

2.480 

2.080 

2.500 

TCR
Markering
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Rubriek 
Basis 

(= AJ.1990) AJ.2021 AJ.2022 

Maximum premies individuele levensverzekeringen én kapitaalaf-
lossingen (Bouw- en langetermijnsparen) – WALLONIË 

(5)

- Beperking volgens het beroepsinkomen

15 % op de eerste … + 6 % op het saldo

- Absoluut maximum

1.250 

1.500 

1.910 

2.290 

1.910 

2.290 

Kapitaalaflossing hypothecair woonkrediet niet-eigen woning  
(= federaal langetermijnsparen) – Maximum schijf van de lening 

(5) (6)
 

50.000 78.440 78.440 

Woonbonus “eigen/enige” woning – FEDERAAL (= vanaf aj.2015, in-

dien woning ten laatste in 2015 niet langer “eigen” woning) 
(5) (6)

- Basiswoonbonus

- Extrawoonbonus (eerste 10 jaar)

- Verhoging 3 of meer kinderen ten laste (idem)

1.500 

500 

50 

2.350 

780 

80 

2.350 

780 

80 

Woonbonus “eigen/enige” woning – VLAANDEREN 
(leningen t.e.m. 2014)

 (5)

- Basiswoonbonus

- Extrawoonbonus (eerste 10 jaar)

- Verhoging 3 of meer kinderen ten laste (idem)

1.500 

500 

50 

2.280 

760 

80 

2.280 

760 

80 

Woonbonus “eigen/(enige)” woning – VLAANDEREN 
(leningen vanaf 2015 t.e.m. 2019) 

(7)

- Basiswoonbonus

- Extrawoonbonus (eerste 10 jaar) (indien tijdig “enige” woning)

- Verhoging 3 of meer kinderen ten laste (idem)

1.520 

760 

80 

1.520 

760 

80 

Woonbonus “eigen/enige” woning – BRUSSEL 
(leningen t.e.m. 2016)

  
(8) (9)

 
- Basiswoonbonus

- Extrawoonbonus (eerste 10 jaar)

- Verhoging 3 of meer kinderen ten laste (idem)

1.500 

500 

50 

2.480 

830 

80 

2.500 

830 

80 

Woonbonus “eigen/enige” woning – WALLONIË 
(leningen t.e.m. 2015)

  
(8)

 
- Basiswoonbonus

- Extrawoonbonus (eerste 10 jaar)

- Verhoging 3 of meer kinderen ten laste (idem)

1.500 

500 

50 

2.290 

760 

80 

2.290 

760 

80 

Chèque habitat “eigen/enige” woning – WALLONIË 
(leningen vanaf 2016)

 
 
(10)

 
- Maximale belastingvermindering of -krediet

- Extra belastingvermindering of -krediet (per kind ten laste)

- Inkomstengrens met recht op maximale ‘chèque habitat’

- Maximaal belastbaar inkomen met recht op ‘chèque habitat’

1.520 

125 

21.000 

81.000 

1.520 

125 

22.380 

86.322 

1.520 

125 

22.567 

87.043 

Pensioensparen (met 30 % belastingvermindering) 
(11)(6)

 625 990 990 

Pensioensparen (met 25 % belastingvermindering) 
(11)(6)

 800 1.270 1.270 

Werkgeversaandelen 
(11) (6)

 500 780 780 

VAPZ – “gewoon” – premie = 8,17 % van het beroepsinkomen, max. --- 3.291,30 3.302,77 

VAPZ – “sociaal”  – premie = 9,40 % van het beroepsinkomen, max. --- 3.786,81 3.800,01 

Vrij Aanvullend Pensioen Werknemers (VAPW)   
max. premie = 3 % van de refertebezoldiging, maar minimaal 

(12)
: 

980 1.620 1.630 

Maximale werkgeversstorting “individuele pensioentoezegging 
werknemer” 

1.525 2.520 2.540 

Individuele Voortzetting Aanvullende Pensioenopbouw 
(12)

 1.500 2.480 2.500 

Maximum bedrag - taxatie groepsverzekering via fictieve omzet-
tingsrente, indien lening of voorschot i.v.m. ‘eigen/enige’ woning 

50.000 82.780 83.400 

Afzonderlijk belastbare inkomsten 

- Sportbeoefenaars - tegen 16,5 % of 33 % afzonderlijk belastbare

bezoldigingen - maximum bedrag
12.300 20.360 20.520 

- Deeleconomie en sportmedewerkers: 20 % op een nettobedrag =

50 % van een brutobedrag = maximaal.. 
(19) 3.830 --- 6.390 

- Auteursrechten (maximaal als roerend inkomen belastbaar) 37.500 62.090 62.550 

TCR
Markering

TCR
Markering

TCR
Markering

TCR
Markering

TCR
Markering
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Rubriek 
Basis 

(= AJ.1990) AJ.2021 AJ.2022 

Belastingverminderingen (andere dan levensverzekering, enz.) 

- Giften (= 45 % belastingvermindering; aj.2021 = 60 %): minimaal

bedrag =
25 40 40 

- PWA en/of Dienstencheques: maximaal bedrag met recht op

vermindering =
920 1.520 1.530 

- Dakisolatiewerken (Wallonië) 
(13) 

: maximaal bedrag van de

belastingvermindering =
2.000 3.310 3.340 

- Passiefhuis (vermindering gedurende 10 jaar = € ../jaar) 
(14) (6)

600 940 940 

- Lage energiewoning (vermindering gedurende 10 jaar = € ../jaar) 
(14) (6)

300 470 470 

- Nul energiewoning (vermindering gedurende 10 jaar = € ../jaar) 
(14) (6)

1.200 1.880 1.880 

- Vernieuwing woning verhuurd via sociaal verhuurkantoor 
(15)

- Minimum bedrag der werken :

- Belastingvermindering (per jaar) = 9 jaar x 5 %, max./jaar =

7.500 

750 

12.420 

1.240 

12.510 

1.250 

- Uitgaven voor een “ontwikkelingsfonds” 
(16) (6)

(vermindering = 5 % van de uitgave) : - Minimum uitgave

- Maximum vermindering

250 

210 

390 

330 

390 

330 

- Adoptiekosten (vermindering = 20 % van de uitgaven) 
(6) 

: maximaal

bedrag van de belastingvermindering =
4.000 6.280 6.280 

- Rechtsbijstandsverzekering 
(6) 

: maximale premie met recht op

40 % belastingvermindering =
195 310 310 

Vrijgestelde inkomsten 

- Intrest spaarrekening 
(6)

 625 980 980 

- Intrest van erkende vennootschappen met een sociaal oogmerk 
(17) (6)

125 200 200 

- Dividenden 
(18) (6)

510 800 800 

- Vrijgesteld bedrag inkomsten “verenigingswerk/diensten
tussen burgers/deeleconomie” 

(19) 3.830 6.340  opgeheven 

- Vrijgestelde werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer 250 410 420 

- Fietsvergoeding  (rijwiel- of speed pedelec-vergoeding)  0,145/km 0,24/km 0,24/km 

- Vrijgestelde werkgeverstussenkomst pc-privé
- enkel indien brutojaarbezoldiging niet hoger dan:

550 

21.600 

910 

35.760 

920 

36.030 

- Bezoldigingen vrijwilligers: brandweer, ambulanciers en civiele
bescherming

3.750 6.210 6.250 

Opmerkingen : 

(1)
Een gehandicapte persoon ten laste (al dan niet “kind”) telt dubbel (i.f.v. hypothecaire kredieten: enkel

“kinderen” ten laste).  Vanaf het aj.2022 geldt dat echter niet langer voor de “zorgbehoevende” persoon ten

laste > 65 j. die in aanmerking komt voor de nieuwe in rubriek ‘3’ besproken regeling.
(2)

Sinds het aj.2018 heeft een alleenstaande ouder met een laag inkomen en met een kind of kinderen ten

laste, bovenop de reeds bestaande bijkomende belastingvrije som voor alleenstaande ouder (= € 1.630 –

aj.2021), recht op een ‘extra’ bijkomende belastingvrije som = maximaal € 1.060 (aj.2021).  Om de volledige

som te kunnen genieten mag het belastbaar inkomen niet hoger zijn dan € 15.860 (aj.2021); is het inkomen

hoger, dan wordt de ‘extra’ bijkomende som afgebouwd tot € 0 bij een inkomen = € 20.090 (aj.2021).  Om

in aanmerking te komen voor deze ‘extra’ bijkomende belastingvrije som moet er wel een nettobelastbaar

beroepsinkomen zijn = minimaal € 3.380 (aj.2021).
(3)

De hier vermelde toeslag geldt voor de aj.2022 t.e.m. 2025 nog enkel indien de betreffende persoon ten laste

reeds voor het aj.2021 voor de betreffende toeslag in aanmerking kwam.  Is dat niet het geval dan zal hij vanaf

het aj.2022 slechts in aanmerking komen voor de (lagere) toeslag voor “andere personen ten laste” (= € 1.650),

tenzij hij of zij “zorgbehoevend” is.  In dat geval geldt vanaf het aj.2022 de nieuwe regeling voor de “zorgbe-

hoevende (groot)ouder, broer of zuster ten laste > 65 j.”.  Opmerking: voor een “gehandicapte” 65-plusser is de

“oude” regeling voordeliger dan de nieuwe (vermits hij als gehandicapte in de “oude” regeling dubbel telt, wat

in de nieuwe regeling niet langer het geval is).  Gesteld dat hij voor het aj.2021 voor de “hogere” toeslag in

aanmerking kwam, dan mag hij ook voor de aj.2022 t.e.m. 2025 blijven opteren voor de “oude” regeling.  Nog

dit: komt de 65-plusser vanaf het aj.2022 louter in aanmerking voor de (lagere) toeslag voor “andere personen

ten laste”, dan zal er inzake toegelaten bestaansmiddelen niet langer een vrijstelling gelden voor wettelijke

pensioenen (wat nog wel het geval zal zijn voor de zorgbehoevende 65-plusser).
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(4)
“Netto” = bruto – 20 % (met een minimum van € 470 – aj.2021 en 2022, in het geval van bezoldigingen van

werknemers of in het geval van baten).
(5)

Inzake de maximale premie (en/of kapitaalaflossing) met recht op de belastingvermindering “langetermijn- of

bouwsparen” (en ook wat betreft de “maximale schijf” van de lening met recht op vermindering) én de woon-

bonus”, was er op federaal vlak, voor de aj.2015 t.e.m. 2018, een desindexering toegepast naar het niveau

aj.2014; voor de aj.2019 en 2020 werden de “federale” bedragen opnieuw geïndexeerd; vanaf het aj.2021

(t.e.m. aj.2024) is dat echter opnieuw niet langer het geval  (zie hieronder, voetnoot nr. ‘6’).  Vlaanderen past

sinds het aj.2016 de bedragen toe = aj.2015, terwijl Brussel en Wallonië voor het aj.2016 verder de gewone

indexatieregels toepasten; sinds het aj.2017 is dat evenwel nog enkel het geval in Brussel.

Bovendien is het zo dat voor leningen “eigen”, maar “niet-enige” woning, aangegaan sinds 2016 (en voor de

gekoppelde levensverzekering) in Vlaanderen en Wallonië het “langetermijnsparen” is afgeschaft.  In

Vlaanderen is voor dergelijke leningen sindsdien (enkel) de (basis)-woonbonus van toepassing; in Wallonië

wordt er voor dergelijke leningen (en de premie van de gekoppelde levensverzekering) geen enkele belas-

tingvermindering meer toegekend.  Brussel heeft vervolgens voor hypothecaire leningen “eigen” woning

(en de gekoppelde levensverzekering), aangegaan vanaf 2017, iedere belastingvermindering afgeschaft (zie

ook hieronder, rubriek ‘9’), wat ook Vlaanderen deed voor leningen “eigen” woning aangegaan vanaf 2020.

(6)
Om budgettaire reden is beslist om voor een aantal belastingverminderingen of vrijstellingen de bedragen met

recht op vermindering vanaf het aj.2021 t.e.m. het aj.2024 te behouden op het niveau van het aj.2020.  Inzake

pensioensparen zijn dat evenwel de maxima, zoals geïndexeerd voor het aj.2021 (= resp. € 990 en € 1.270).

Concreet geldt de regeling voor de volgende verminderingen of vrijstellingen: intresten op een gewone spaar-

rekening, intrest van een vennootschap met sociaal oogmerk, vrijgestelde dividenden, premies van een indivi-

duele levensverzekering en kapitaalaflossingen van hypothecaire kredieten,  schijf van de hypothecaire lening

met recht op de federale vermindering langetermijnsparen, pensioensparen en werkgeversaandelen, passief-

woning, lage energiewoning of nul energiewoning, elektrische voertuigen, ontwikkelingsfondsen, giften, be-

zoldiging van een huisbediende, adoptiekosten en de rechtsbijstandsverzekering.
(7)

Vlaanderen kent sinds 2015 (aj.2016) voor “nieuwe” leningen “eigen” woning nog slechts een “basiswoon-

bonus” toe = maximaal € 1.520 (en een extrawoonbonus = resp. € 760 en € 80); de bedragen worden niet

geïndexeerd en bovendien wordt de vermindering nog slechts berekend tegen 40 %.  Zoals hierboven ver-

meld in rubriek ‘5’, 2
e
 alinea, geldt de woonbonus in Vlaanderen voor leningen 2016 t.e.m. 2019 ook voor

een lening “eigen/niet-enige” woning, terwijl voor leningen “eigen” woning aangegaan vanaf 2020 iedere

belastingvermindering is afgeschaft.
(8)

Voor de aj.2017 e.v. wordt op gewestelijk vlak enkel nog in Brussel de “woonbonus” geïndexeerd (op fede-

raal vlak was er geen indexatie voor de aj.2015 t.e.m. 2018; sinds het aj.2019 is er opnieuw indexatie – zie

echter ook hierboven, rubriek ‘6’).  Voor leningen aangegaan in 2015 en 2016 is in Brussel de belastingver-

mindering = 45 %, terwijl in Wallonië de vermindering voor een lening aangegaan in 2015 = 40 %.
(9)

Voor leningen “eigen” woning, aangegaan vanaf 2017, is in Brussel de “woonbonus” afgeschaft (zoals dat ove-

rigens ook het geval is voor de belastingvermindering langetermijnsparen, voorheen van toepassing voor een

lening “eigen/niet-enige” woning) ; hij is vervangen door een vrijstelling van registratierecht (abattement) op

een eerste schijf van € 175.000, bij de aankoop in het Brusselse gewest van een “eigen/enige” woning of ap-

partement met een waarde ≤ € 500.000.  Sinds 1/1/2018 is de regeling overigens uitgebreid tot de aankoop

van een bouwgrond met een waarde ≤ € 250.000; in dat geval is er vrijstelling van registratierecht op een eer-

ste schijf van € 87.500.  Voor meer uitleg over de vrijstellingsregeling: zie Deel II, hfdst.7, par.VIII.
(10)

Voor hypothecaire leningen “eigen” woning, aangegaan vanaf 2016, is in Wallonië de woonbonus vervangen

door de ‘chèque habitat’.  Dit is een inkomensafhankelijke belastingvermindering of belastingkrediet =

maximaal € 1.520 per jaar, te verhogen met € 125 per kind ten laste.  De maximale ‘chèque habitat’ wordt

toegekend bij een nettobelastbaar inkomen ≤ € 21.000 (niet-geïndexeerd), of geïndexeerd = € 22.380

(aj.2021); bij een hoger inkomen wordt hij afgebouwd; zodra het inkomen > € 81.000 (niet geïndexeerd), of

geïndexeerd = € 86.322 (aj.2021), wordt hij herleid tot “nul”.  Het bedrag van de ‘chèque habitat’ wordt niet

geïndexeerd, de inkomstengrenzen wel.
(11)

Zoals voor het “langetermijn- of bouwsparen” was er ook voor het “pensioensparen” en voor de “werkge-

versaandelen”, voor de aj.2015 t.e.m. 2018, een desindexering toegepast naar het niveau aj.2014 (= res-

pectievelijk € 940 en € 750).  Sinds het aj.2019 worden de bedragen opnieuw geïndexeerd.  Bovendien gel-

den er sinds het aj.2019, inzake pensioensparen 2 maxima: € 990, met recht op een belastingvermindering

= 30 %, en € 1.270, met recht op een belastingvermindering = 25 % (= bedragen aj.2021, die ook gelden

t.e.m. het aj.2024 – voor meer uitleg hierover: zie hierboven rubriek ‘6’).
(12)

Werknemers kunnen sinds 2019 op eigen initiatief (maar wel via een inhouding door de werkgever) in een

“vrij aanvullend pensioencontract voor werknemers” (VAPW) een premie storten voor een bedrag = maxi-

maal 3 % van de brutobezoldiging van het referentiejaar, maar met een minimum van (indexaangepast voor
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het aj.2021) € 1.620 (aj.2022 = € 1.630). Het referentiejaar is het 2
e
 jaar voorafgaand aan het jaar van de

premiebetaling.  Worden er evenwel reserves opgebouwd via een groeps- of IPT-verzekering (of via een 

pensioenfonds) dan moet het maximaal te storten bedrag worden verminderd met de  “rendementsgezui-

verde WAP-reserveaangroei”.  Voor de storting 2021 is dat het verschil tussen de WAP-reserves per 

1/1/2020 en deze per 1/1/2019.  Voor meer uitleg over de nieuwe WAPW: zie Praktische Belastingservice, 

Deel II, hfdst.4, par.VIII en Life & Benefits, 2018, nr.7, p.1 en Fiscale Actualiteit, 2018, nr.32, p.1. 

Opmerking: ingevolge de invoering van het VAPW is sinds 2019 een “nieuw” contract “individuele voortzet-

ting aanvullende pensioenopbouw” niet meer mogelijk.   

(13)
Sinds het aj.2019 is er nog enkel belastingvermindering voor dakisolatiewerken in Wallonië.

(14)
Nog slechts van toepassing indien ten laatste op 31 december 2011 een aannemingsovereenkomst was getekend

met het oog op het bouwen van een in aanmerking komende woning. Let op: de (vaste) bedragen van de belas-

tingvermindering waren sinds het aj.2015 (en t.e.m. het aj.2018) gedesindexeerd naar het niveau aj.2014; sinds

het aj.2019 worden zij opnieuw geïndexeerd (zie ook de rubrieken ‘5’ en ‘6’, hierboven)!
(15)

Voor uitgaven 2016 en 2017, nog enkel van toepassing in Vlaanderen en Wallonië. Voor uitgaven vanaf

2018, nog enkel van toepassing in Wallonië.
(16)

Ook voor deze rubrieken geldt dat de bedragen sinds het aj.2015 (t.e.m. het aj.2018) werden gedesin-

dexeerd naar het niveau aj.2014 (cfr. rubriek ‘5’, hierboven – zie ook rubriek ‘6’)!
(17)

Sinds het aj.2019 geldt de vrijstelling nog enkel voor intresten; voor dividenden van deze vennootschappen

geldt sindsdien de nieuwe algemene regeling inzake vrijstelling van dividenden (zie hieronder, rubriek ‘18’).
(18)

Sinds het aj.2019 is er een ‘nieuwe’ vrijstelling voor dividenden (basisbedrag = € 416,50, of geïndexeerd =

€ 640 – aj.2019).  Vanaf het aj.2020 is reeds een hoger ‘basisbedrag’ voorzien = € 510;  geïndexeerd betekent

dat voor het aj.2020 een vrijgesteld bedrag = € 800 (en dat bedrag zal ook gelden voor de aj.2021 t.e.m.

aj.2024 – voor meer informatie hierover: zie hierboven rubriek ‘6’).
(19)

Inkomsten uit ‘verenigingswerk – diensten tussen burgers – deeleconomie’ zijn voor de aj.2019 en 2020 vrij-

gesteld van belasting, indien het bruto verworven inkomen uit deze activiteiten op jaarbasis niet hoger is

dan (nog te indexeren) € 6.000.  Concreet was het geïndexeerde maximum voor het aj.2020 = € 6.250 en

voor het aj.2021 = € 6.340. Ingevolge een arrest van het Grondwettelijk Hof is de regeling met ingang vanaf

1 januari 2021 (aj.2022) afgeschaft.  Ingevolge dit arrest is de regeling inzake ‘deeleconomie’ zoals wij die

kenden t.e.m. het aj.2018 terug in werking getreden.  Concreet betekent dit dat voor het aj.2022 dergelijke

inkomsten (opnieuw), indien niet hoger dan € 6.390 bruto, zullen worden belast 20 % op een nettobedrag =

50 % van het brutobedrag (of dus 10 % op het brutobedrag).  Voor de sportmedewerkers geldt alvast voor

het aj.2022 een soortgelijke regeling; sportclubs zullen op het brutobedrag een sociale solidariteitsbijdrage

verschuldigd zijn = 10 %.

(*) Deze tabel en de opmerkingen betreffen een overdruk uit het handboek “Praktische Belastingservice 2021 voor 

bank – verzekering en accountancy” van Lieven Van Belleghem, dat op 18 april 2021 verschijnt. Voor wie inschrijft 

op de door ‘NCOI Learning – Fiscaal Informatief’ georganiseerde opleidingen “Update Fiscaliteit 2021”, of “Levens-

verzekering-Woonkredieten”, of “Aanvullende Pensioenen”, is het handboek inbegrepen in de deelnameprijs (voor 

meer informatie over deze opleidingen: www.fiscaalinformatief.be – opleidingen voor ‘bank en verzekering’). Voor 

wie niet deelneemt aan een van deze opleidingen kan het handboek afzonderlijk worden besteld, maar wel nog uit-

sluitend bij de auteur, tevens uitgever: Lieven Van Belleghem, e-mailadres:  

info@lievenvb.be, tel. 03/766.29.12 




