
van de normale bruto pensioenen of -renten die onmiddellijk vóór het jaar waarop de achterstallen betrekking hebben
aan de verkrijger zijn betaald of, bij gebreke daarvan, volgens het jaarbedrag van de normale bruto bezoldigingen,
verhoogd met de eventuele pensioen- of rentevoorschotten, die de verkrijger tijdens zijn laatste jaar van normale
activiteit heeft ontvangen.

4.7 Vakantiegeld

De bedrijfsvoorheffing op vakantiegeld toegekend aan personen die een rust- of overlevingspensioen verkrijgen
ten laste van het pensioenstelsel voor loontrekkers, wordt vastgesteld volgens het in de tabellen hierna vermelde tarief,
gelet op het totaal van het belastbare maandbedrag van de pensioenen van de verkrijger van de inkomsten.

a) De verkrijger van de inkomsten is een alleenstaande OF de echtgenoot van de verkrijger van de inkomsten heeft
eveneens beroepsinkomsten

BELASTBARE MAANDBEDRAG VAN HET PENSIOEN
PERCENT ALS BEDRIJFSVOORHEFFING VERSCHULDIGD

OP HET BEDRAG VAN HET VAKANTIEGELD

tot 1.099,99 EUR 0

van 1.100,00 EUR tot 1.199,99 EUR 2

van 1.200,00 EUR tot 1.349,99 EUR 5

van 1.350,00 EUR tot 1.599,99 EUR 10

van 1.600,00 EUR tot 1.849,99 EUR 15

van 1.850,00 EUR tot 2.199,99 EUR 20

van 2.200,00 EUR tot 2.649,99 EUR 25

van 2.650,00 EUR tot 3.199,99 EUR 30

van 3.200,00 EUR tot 3.499,99 EUR 35

van 3.500,00 EUR tot 3.749,99 EUR 37

van 3.750,00 EUR tot 3.999,99 EUR 38

boven 4.000,00 EUR 39

b) De echtgenoot van de verkrijger van de inkomsten heeft geen beroepsinkomsten

BELASTBARE MAANDBEDRAG VAN HET PENSIOEN
PERCENT ALS BEDRIJFSVOORHEFFING VERSCHULDIGD

OP HET BEDRAG VAN HET VAKANTIEGELD

tot 1.599,99 EUR 0

van 1.600,00 EUR tot 1.649,99 EUR 1

van 1.650,00 EUR tot 1.799,99 EUR 2

van 1.800,00 EUR tot 2.249,99 EUR 5

van 2.250,00 EUR tot 2.699,99 EUR 10

van 2.700,00 EUR tot 3.099,99 EUR 15

van 3.100,00 EUR tot 3.549,99 EUR 20

van 3.550,00 EUR tot 4.149,99 EUR 25

van 4.150,00 EUR tot 5.249,99 EUR 30

van 5.250,00 EUR tot 5.849,99 EUR 35

van 5.850,00 EUR tot 6.249,99 EUR 37

van 6.250,00 EUR tot 6.699,99 EUR 38

boven 6.700,00 EUR 39

4.8 Pensioenen en renten niet verleend in het kader van het pensioensparen, noch ter uitvoering van een wettelijk
of reglementair statuut
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A. Rust- en overlevingspensioenen of -renten die niet worden verleend in het kader van het pensioensparen, noch
ter uitvoering van de sociale wetgeving of van een wettelijk of reglementair statuut dat de betrokkenen uit het
toepassingsgebied van de sociale wetgeving sluit, eensdeels, en ouderdoms- en weduwrenten die verzekeringsinstel-
lingen verlenen als tegenwaarde van stortingen die vrij zijn verricht in het kader van de wetgeving betreffende het
bediendepensioen, anderdeels, zijn volgens het onderstaande tarief (zonder vermindering) aan de bedrijfsvoorheffing
onderworpen :

JAARBEDRAG VAN HET PENSIOEN OF DE RENTE
PERCENT ALS BEDRIJFSVOORHEFFING VERSCHULDIGD OP HET TOTAALBE-

DRAG VAN HET PENSIOEN OF DE RENTE

tot 1.790,00 EUR 0

van 1.790,01 EUR tot 2.990,00 EUR 11,11

van 2.990,01 EUR tot 8.900,00 EUR 16,15

van 8.900,01 EUR tot 14.820,00 EUR 21,20

van 14.820,01 EUR tot 29.640,00 EUR 27,25

van 29.640,01 EUR tot 44.460,00 EUR 32,30

boven 44.460,00 EUR 37,35

B. In afwijking van punt A moet geen bedrijfsvoorheffing worden ingehouden :

a) op de pensioenen en renten indien en in zoverre die pensioenen of renten zijn verleend ter uitvoering van
contracten die het voorwerp zijn geweest van een taks op het lange termijnsparen als bepaald in Boek II, titel VIII van
het Wetboek diverse rechten en taksen;

b) wanneer de verkrijger van de pensioenen of renten aantoont dat het twaalfde van het totale jaarbedrag van zijn
wettelijk en zijn aanvullend pensioen volgens de nrs. 4.1 tot 4.4 geen aanleiding geeft tot bedrijfsvoorheffing.

4.9 Toelagen of renten verleend naar aanleiding van een ongeval, een ziekte of een invaliditeit

Toelagen of renten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een in artikel 23, § 1, 1°, 2° en 4°, van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde beroepswerkzaamheid of die het herstel van een bestendige
derving van bezoldigingen, winst of baten uitmaken en die worden verleend naar aanleiding van een ongeval, een
ziekte, een invaliditeit of andere soortgelijke gebeurtenissen, zijn aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen naar het
volgende onderscheid :

1° wanneer die toelagen of renten door de werkgever of door diens tussenkomst aan de verkrijger worden betaald :
volgens de regels van nr. 2.9, A, met dien verstande dat het toe te passen tarief bepaald wordt volgens het jaarbedrag
van de normale bruto bezoldigingen die tot grondslag dienden voor het berekenen van die toelagen of renten;

2° wanneer die toelagen of renten zonder tussenkomst van de werkgever, door een verzekeringsinstelling of door
een andere instelling of een tussenpersoon aan de verkrijger worden betaald : tegen het tarief van 11,11 pct. of van
22,20 pct. (zonder vermindering) naargelang het gaat om wettelijke of extrawettelijke toelagen of renten. In dit geval
moet echter geen bedrijfsvoorheffing worden ingehouden wanneer de verkrijger van de renten of toelagen aantoont dat
het twaalfde van de jaarbezoldiging die tot grondslag diende voor de berekening van de schadeloosstelling volgens de
regels van de nrs. 4.1 tot 4.4 geen aanleiding geeft tot bedrijfsvoorheffing.

4.10 Kapitalen en afkoopwaarden niet verleend in het kader van het pensioensparen

A. Kapitalen en afkoopwaarden, of de schijven daarvan, die krachtens artikel 169, § 1, of 515bis, vierde en
zevende lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 volgens het omzettingsstelsel in de personenbelasting
worden belast, worden voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing slechts in aanmerking genomen tot het bedrag
van de lijfrente die voortvloeit uit hun omzetting volgens de in artikel 73 van dit besluit bepaalde coëfficiënten.

De rente wordt tegen 11,11 pct. (zonder vermindering) aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen.

B. Op kapitalen en afkoopwaarden die krachtens artikel 171, 2°, b en d, of 515quater, § 1, b, van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992 afzonderlijk in de personenbelasting worden belast, is een bedrijfsvoorheffing
verschuldigd van 10,09 pct. (zonder vermindering).

C. Op kapitalen en afkoopwaarden, op kapitalen geldend als renten of pensioenen en op de afkoop van de
gekapitaliseerde waarde van een deel van het wettelijk rust- of overlevingspensioen die krachtens artikel 171, 4°, f
tot h; 515bis, 5e lid; 515quater, § 1, c, of 515octies, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 of krachtens
artikel 104, 2e lid, van de wet van 28 december 1992 houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen afzonderlijk in
de personenbelasting worden belast, is een bedrijfsvoorheffing verschuldigd van 16,66 pct. (zonder vermindering).

D. Een bedrijfsvoorheffing van 33,31 pct. (zonder vermindering) is verschuldigd op :

1° kapitalen en afkoopwaarden die krachtens artikel 171, 1°, d, f, of h of 515quater, § 1, a, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 afzonderlijk in de personenbelasting worden belast;

2° kapitalen, afkoopwaarden en op kapitalen geldend als renten of pensioenen, of op de schijven daarvan, die niet
worden bedoeld onder de punten A tot D, 1°, hiervoor.

E. In afwijking van de punten B tot D hiervoor moet geen bedrijfsvoorheffing worden ingehouden indien en in
zoverre de kapitalen, afkoopwaarden en de kapitalen geldend als renten of pensioenen zijn verleend ter uitvoering van
contracten die het voorwerp zijn geweest van een taks op het lange termijnsparen als bepaald in Boek II, titel VIII van
het Wetboek diverse rechten en taksen of in artikel 119, 1°, van de wet van 28 december 1992 houdende fiscale,
financiële en diverse bepalingen.
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4.11 Pensioensparen
A. Pensioenen en renten van een spaarverzekering worden volgens het onderstaande tarief (zonder vermindering)

aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen :

JAARBEDRAG VAN HET PENSIOEN OF DE RENTE
PERCENT ALS BEDRIJFSVOORHEFFING VERSCHULDIGD OP HET TOTAALBE-

DRAG VAN HET PENSIOEN OF DE RENTE

tot 1.500,00 EUR 11,11

van 1.500,01 EUR tot 2.500,00 EUR 16,15

boven 2.500,00 EUR 21,20

B. Spaartegoeden van spaarrekeningen en kapitalen en afkoopwaarden van spaarverzekeringen die krachtens de
artikelen 171, 2°, e, 174 en 515ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en krachtens artikel 105 van de
wet van 28 december 1992 houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen afzonderlijk in de personenbelasting
worden belast, worden aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen tegen het tarief van 10,09 pct. (zonder vermindering),
met dien verstande dat voor spaartegoeden het belastbare bedrag moet worden bepaald overeenkomstig de
artikelen 34, § 3, en 515bis, derde lid, van hetzelfde Wetboek.

C. Spaartegoeden van spaarrekeningen en kapitalen en afkoopwaarden van spaarverzekeringen die krachtens de
artikelen 515bis, vijfde lid, en 515ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en krachtens artikel 104,
tweede lid, van de wet van 28 december 1992 houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen afzonderlijk in de
personenbelasting worden belast, worden aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen tegen het tarief van 16,66 pct.
(zonder vermindering), met dien verstande dat voor spaartegoeden het belastbare bedrag moet worden bepaald
overeenkomstig de artikelen 34, § 3, en 515bis, derde lid, van hetzelfde Wetboek.

Het vorige lid is eveneens van toepassing op spaartegoeden, kapitalen en afkoopwaarden als vermeld in artikel 9,
§ 4, van het koninklijk besluit van 22 december 1986 tot invoering van een stelsel van derdeleeftijds- of pensioensparen.

D. Een bedrijfsvoorheffing van 33,31 pct. (zonder vermindering) is verschuldigd op :
1° spaartegoeden van spaarrekeningen en op kapitalen en afkoopwaarden van spaarverzekeringen die krachtens

artikel 171, 1°, g, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 afzonderlijk in de personenbelasting worden
belast, met dien verstande dat voor spaartegoeden het belastbare bedrag moet worden bepaald overeenkomstig de
artikelen 34, § 3, en 515bis, derde lid, van hetzelfde Wetboek;

2° spaartegoeden van spaarrekeningen en op kapitalen en afkoopwaarden van spaarverzekeringen die niet
bedoeld zijn onder de punten B tot D, 1°, hiervoor. Bovendien moet voor spaartegoeden het belastbare bedrag worden
bepaald overeenkomstig artikel 515bis, derde lid, van hetzelfde Wetboek.

Het vorige lid is eveneens van toepassing op de overdrachten als vermeld in artikel 34, § 2, 3°, van hetzelfde
Wetboek.

E. In afwijking van de punten B tot D hiervoor moet geen bedrijfsvoorheffing worden ingehouden indien en in
zoverre de spaartegoeden van spaarrekeningen en de kapitalen en afkoopwaarden van spaarverzekeringen zijn
verleend ter uitvoering van contracten die het voorwerp zijn geweest van een taks op het lange termijnsparen als
bepaald in Boek II, titel VIII van het Wetboek diverse rechten en taksen of in artikel 119 van de wet van
28 december 1992 houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen.

5. HOOFDSTUK V. - Inkomsten van andere niet-inwoners dan diegenen vermeld
in de nrs. 2.1, B en C en 3.1, B en C

Afdeling 1. - Bezoldigingen van werknemers en ermede gelijkgestelde inkomsten
5.1 In afwijking van de nrs. 2.2 tot 2.11 en 2.19 wordt de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen van werknemers

betaald of toegekend aan andere niet-inwoners dan diegenen vermeld in de nrs. 2.1, B en C, vastgesteld overeenkomstig
de hierna volgende regels.

Onderafdeling 1. - Maandelijkse bruto bezoldigingen tot 7.500 EUR
5.2 Wanneer de maandelijkse bruto bezoldigingen niet hoger zijn dan 7.500 EUR wordt de bedrijfsvoorheffing

vastgesteld volgens schaal III.
5.3 Van de bedrijfsvoorheffing vastgesteld volgens die schaal mogen vervolgens de volgende verminderingen

worden afgetrokken :
a) Vermindering voor groepsverzekering en voor extrawettelijke verzekering tegen ouderdom of vroegtijdige dood
De bedrijfsvoorheffing wordt verminderd met 30 pct. van :
— de verplichte inhoudingen ter uitvoering van een groepsverzekeringscontract;
— de verplichte inhoudingen ter uitvoering van een extrawettelijke voorzorgsregeling van verzekering tegen

ouderdom en vroegtijdige dood;
— de inhoudingen die betrekking hebben op de individuele voortzetting van een pensioentoezegging

overeenkomstig artikel 1453, 3de lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
b) Vermindering voor bezoldigingen ingevolge het presteren van overwerk dat recht geeft op een overwerktoeslag
Er wordt een vermindering verleend aan de werknemers die gedurende het belastbare tijdperk overwerk hebben

gepresteerd dat, overeenkomstig artikel 29 van de arbeidswet van 16 maart 1971 of artikel 7 van het koninklijk besluit
nr. 213 van 26 september 1983 betreffende de arbeidsduur in de ondernemingen die onder het paritair comité voor het
bouwbedrijf ressorteren, recht geeft op een overwerktoeslag en die:

1° hetzij onderworpen zijn aan de arbeidswet van 16 maart 1971 en tewerkgesteld door een werkgever
onderworpen aan de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire
comités;

2° hetzij als contractuele of statutaire werknemers tewerkgesteld zijn door één van de volgende autonome
overheidsbedrijven : de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom, de naamloze vennootschap van publiek
recht De Post, de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS-Holding, de naamloze vennootschap van publiek
recht NMBS en de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel.

Deze vermindering is slechts van toepassing op de berekeningsgrondslag voor de overwerktoeslag betreffende de
eerste 130 uren die de werknemer als overwerk heeft gepresteerd.

De vermindering wordt toegepast na de onder sub a vermelde vermindering en bedraagt :
- voor een gepresteerd uur waarop een wettelijke overwerktoeslag van 50 of 100 pct. van toepassing is : 57,75 pct.;
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