
 1

Versie 04-03-2011 

DEEL X – Titel I – De bijzondere bijdrage sociale zekerheid 

 
 
1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 
2. Algemeen 
3. Bedrag van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid dat maandelijks op het loon 

dient te worden ingehouden 
3.1 Berekening van de inhouding 
3.2 Samenvatting 
3.3 Ponderatiemechanisme 
 

 



 2

1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 
 
Wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, B.S. 31 maart 1994. 
 

2. Algemeen 
 

Door de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen (B.S. van 31 maart 1994) werd vanaf 1 
april 1994 een "bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid" (afgekort BBSZ) ingesteld. Deze 
bijdrage valt ten laste van het personeelslid en is afhankelijk van de grootte van het inkomen en de 
burgerlijke staat van het betrokken personeelslid. 

Maandelijks wordt er een inhouding verricht op het loon van de personeelsleden. Deze inhouding 
wordt beschouwd als een voorschot op het definitieve bedrag van de "bijzondere bijdrage voor de 
sociale zekerheid".  

De opbrengst ervan moet driemaandelijks aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden gestort.  

De uiteindelijke afrekening van de bijdrage gebeurt echter door de fiscale administratie op basis van 
de belastingaangifte van de betrokkene. 
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3. Bedrag van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid dat maandelijks 
op het loon dient te worden ingehouden 

  

3.1 Berekening van de inhouding 
Als voorschot op de definitief verschuldigde bijzondere bijdrage dient een inhouding op het loon te 
worden verricht. Deze maandelijkse inhouding gebeurt na aftrek van de werknemersbijdragen voor 
sociale zekerheid en na aftrek van de bedrijfsvoorheffing, m.a.w. de inhouding wordt verricht op het 
nettoloon. 

 

De grootte van de inhouding varieert in functie van het totale bedrag van het brutoloon dat voor het 
personeelslid voor het desbetreffende kwartaal bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wordt 
aangegeven. Met andere woorden, voor de berekening van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid 
wordt er rekening gehouden met alle bezoldigingselementen waarop sociale zekerheidsbijdragen 
worden berekend. 

 

De maandelijkse inhouding bedraagt: 

 

1. Indien het loon dat per werknemer driemaandelijks wordt aangegeven begrepen is in de schijf van 
€ 5836,14 tot € 6570,54: 7,6 pct. van het maandloon dat meer bedraagt dan € 1945,38, 
wanneer dit maandloon begrepen is in de schijf van € 1945,38 tot € 2190,18, met een 
minimum van € 9,30 per maand voor personen wier echtgenoot eveneens 
beroepsinkomsten heeft. 
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Voor personen wier echtgenoot eveneens beroepsinkomsten heeft en waarvan het 
driemaandelijks aan te geven loon begrepen is in de schijf van € 3285,29 tot € 5836,13  
wordt de inhouding forfaitair bepaald op € 9,30 per maand; 

 

2. Indien het loon dat per werknemer driemaandelijks wordt aangegeven begrepen is in de schijf van 
€ 6570,55 tot € 18.116,46: € 18,60, verhoogd met 1,1 pct. van het gedeelte van het 
maandloon dat meer bedraagt dan € 2190,18, wanneer dit maandloon begrepen is in de 
schijf van € 2190,19 tot € 6038,82, zonder dat deze inhouding meer dan € 51,64 per maand 
kan bedragen voor de personen wier echtgenoot eveneens beroepsinkomsten heeft; 

 

3. Indien het loon dat per werknemer driemaandelijks wordt aangegeven hoger is dan € 18.116,46: 
o € 51,64 per maand voor de personen wier echtgenoot eveneens beroepsinkomsten heeft; 
o € 60,94 per maand voor de personen die alleenstaand zijn of wier echtgenoot geen 

beroepsinkomsten heeft. 



 5

 

3.2 Samenvatting 
 

Bedrag van de maandelijkse inhouding Kwartaalloon dat 
aan de 

R.S.Z. wordt 
aangegeven 

Alleenstaanden of personen van 
wie de echtgeno(o)t(e) geen 

beroepsinkomsten heeft. 

Personen van wie de echtgeno(o)t(e) 
wel beroepsinkomsten heeft. 

€ 0,00 EUR tot       
€ 3285,28 - - 

€ 3285,29 tot       
€ 5836,13 - € 9,30 

€ 5836,14 tot       
€ 6570,54 

7,6 % van het maandloon dat meer 
bedraagt dan € 1945,38, wanneer 
dit maandloon begrepen is in de 

schijf van € 1945,39 tot € 2190,18 

7,6 % van het maandloon dat meer 
bedraagt dan € 1945,38, wanneer dit 

maandloon begrepen is in de schijf van 
€ 1945,38 tot € 2190,18, met een 

minimum van € 9,30 voor personen wier 
echtgenoot eveneens 

beroepsinkomsten heeft 

€ 6570,55 tot       
€ 18.116,46 

€ 18,60 + 1,1 % van het gedeelte 
van het maandloon dat meer 

bedraagt dan € 2190,18, wanneer 
dit maandloon begrepen is in de 

€ 18,60 + 1,1 % van het gedeelte van 
het maandloon dat meer bedraagt dan 

€ 2190,18, wanneer dit maandloon 
begrepen is in de schijf van € 2190,19 
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schijf van € 2190,19 tot € 6038,82 tot € 6038,18, maar met een maximum 
van € 51,64 

€ 18.116,47 of meer € 60,94 € 51,64 

 

3.3 Ponderatiemechanisme 
 

De grootte van de BBSZ-inhouding varieert in functie van het totale bedrag van het brutoloon dat voor 
het personeelslid voor het desbetreffende kwartaal bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wordt 
aangegeven.  

 

Een correcte berekening van het in te houden bedrag kan dus slechts gebeuren op het einde van elk 
kwartaal, rekening houdend met de bedragen die het personeelslid tijdens de drie maanden van het 
kwartaal in kwestie heeft ontvangen.  

 

Hierna volgt een overzicht van het ponderatiemechanisme dat ter zake door de loonmotor Themis 
wordt toegepast: 

 

- in de eerste betaling van het kwartaal wordt niet gepondereerd: 

De inhouding BBSZ gebeurt in functie van de "maand-grensbedragen" ("maand-grensbedrag" = 1/3 
van het "kwartaal-grensbedrag"); 

- in de tweede betaling van het kwartaal wordt wel gepondereerd: 
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De brutowedden van de eerste twee maanden samen worden vergeleken met de verdubbelde 
"maandgrensbedragen". Op die manier wordt vastgesteld hoe groot de maandelijkse inhoudingen 
eigenlijk moeten zijn. Indien aldus de oorspronkelijke inhouding voor de eerste maand verschillend is 
van het bedrag dat voor diezelfde maand resulteert uit de ponderatie, wordt het bedrag dat 
oorspronkelijk voor de eerste maand ingehouden werd terugbetaald en wordt het bedrag dat 
resulteert uit de ponderatie ingehouden.  

Het saldo van deze bewerking kan uiteraard zowel positief als negatief zijn.  

Voor de inhouding die betrekking heeft op de tweede maand van het kwartaal wordt uiteraard het 
exacte bedrag ingehouden op basis van de op dat tijdstip beschikbare gegevens. 

 

- bij de betaling voor de derde maand van het kwartaal wordt opnieuw 
gepondereerd: 

 

De bruto-wedden van de drie maanden worden samengeteld (= de som voor het hele kwartaal) en 
vergeleken met de "maandgrensbedragen" x 3 (dit zijn m.a.w. de "kwartaalgrensbedragen"). Indien de 
resultaten van de ponderatie niet overeenstemmen met de reeds ingehouden bedragen, gebeurt er 
automatisch een regularisatie. 

 

- er worden geen ponderaties verricht over de kwartalen heen. Indien na afloop van 
een kwartaal, ingevolge een rechtzetting, zou blijken dat de ingehouden BBSZ 
niet in overeenstemming is met de nieuwe situatie, wordt de BBSZ niet meer 
geregulariseerd door de loonmotor. De uiteindelijke afrekening gebeurt immers 
door de fiscus. 
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