
Oefening verplichte bijdragen

• Werknemer (staat hier voor zowel arbeider als bediende)

• Werkgever

• Zelfstandigen (staat hier voor handelaars/nieuwe zelfstandigen)

De 3 grootste groepen belastingplichtigen zijn voor deze oefening geselecteerd. 

Voor andere groepen (ambtenaren, landbouwers, mijnwerkers, 
spoorwegarbeiders, ...) gelden in veel gevallen dezelfde heffingen. Een 
beschouwing van deze groepen valt echter buiten het bestek van deze oefening.
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Bijdragegrondslag
Als heffingsgrondslag geldt:

• voor werknemers, het brutoloon
• voor werkgevers, het brutosalaris van de werknemers
• voor zelfstandigen, de jaarlijkse winst 
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Wat allen verbindt
Alle 3 groepen betalen mee aan de volgende verzekeringen:

In België beheerd door één nationale dienst: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. 

- Ziektekostenverzekering
- Pensioenverzekering
- ….
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RSZ – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, afgekort RSZ (voor het 
Franstalige landsgedeelte: Office national de securité sociale (ONSS), 
voor het Duitstalige landsgedeelte: Landesamt für Soziale
Sicherheit (LSS), officiële Engelse benaming: National Social Security 
Office (NSSO)

is een Belgische federale openbare instelling die de sociale bijdragen 
bij de werkgevers int en beheert. Deze bijdragen omvatten enerzijds de 
werkgeversbijdragen en anderzijds de werknemersbijdragen die de 
werkgever bij elke loonbetaling inhoudt.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB


RSZ = koepelorganisatie boven de federale 
instellingen van sociale zekerheid.
• Zij verdeelt de sociale bijdragen voor de volgende instellingen, die ze 

dan op hun beurt uitkeren aan de sociaal verzekerden (de 
werknemers).

• Dit wordt “ Globaal Beheer” genoemd, en bestaat uit:

• het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering of RIZIV

• de Federale Pensioendienst of FPD

• de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers of RKW

• de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening of RVA

• het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s of Fedris. 5

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksinstituut_voor_Ziekte-_en_Invaliditeitsverzekering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Federale_Pensioendienst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksdienst_voor_Kinderbijslag_voor_Werknemers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksdienst_voor_Arbeidsvoorziening
https://nl.wikipedia.org/wiki/Federaal_agentschap_voor_beroepsrisico%E2%80%99s


Ziekteverzekering
De wettelijke ziekteverzekering biedt uitgebreide bescherming in geval van 
ziekte. De medische behandeling moet toereikend en passend zijn en in 
overeenstemming met de wettelijke voorschriften .
De begroting van de Belgische ziekteverzekering bedraagt 36 miljard euro in 
2022 voor een bevolking van 11,5 miljoen inwoners. 
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De Belgische ziekteverzekering

• Elke Belgische burger is bij wet verplicht zich aan te sluiten bij een 
ziekteverzekeringsfonds van zodra hij/zij ouder is dan 25 of – 25 en 
werkt.

Dat fonds heet : “ziekenfonds” of “mutualiteit”: je kan aansluiten    
waar je wil want alle ziekenfondsen staan open voor iedereen.

• Bij de Belgische sociale zekerheid hoort de verzekering voor ziektekosten. 
Iedereen moet die “ziekteverzekering” hebben en is daarom bij wet 
verplicht zich aan te sluiten bij een erkend ziekenfonds naar keuze. Wilt u 
geen lid worden van een erkend ziekenfonds, dan kunt u zich gratis 
aansluiten bij de 'Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering'.
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Wat doen ziekenfondsen voor u?
• De ziekenfondsen of mutualiteiten betalen

• tussenkomsten voor medische verzorging (op de website van het RIZIV vind je 
een een overzicht van alle kosten die je ziekenfonds terugbetaalt. 

• uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid. Dan hebt u mogelijk recht op een 
uitkering. Uw ziekenfonds betaalt die uitkering en berekent ze volgens bepaalde 
regels. Er zijn minimum- en maximumbedragen.

• uitkeringen tijdens zwangerschapsverlof.

• Zij organiseren vaak ook een aantal andere diensten zoals:
• thuiszorgdiensten (poetshulp, gezins- en bejaardenhulp)
• uitlening van materiaal voor de verzorging van zieken aan huis.

• Zij doen voor diegenen die hiervoor bij hen aangesloten zijn:
• de inning van de verplichte zorgverzekering (Vlaamse Sociale Bescherming)
• de aanvraag voor uitkeringen uit de zorgverzekering voor mantelzorgers en 

rusthuisbewoners.
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https://www.vlaanderen.be/vlaamse-sociale-bescherming


De voorwaarden om als zelfstandige medische 
kosten terugbetaald te krijgen?
• Je moet aangesloten zijn bij een ziekenfonds én bij een sociaal verzekeringsfonds.

• Je ziekenfonds controleert of je je sociale bijdragen van twee jaar geleden hebt betaald. Wie in 
2022 ziek wordt, moet zijn voorlopige sociale bijdragen in 2020 volledig betaald hebben om op 
een terugbetaling te kunnen rekenen. 

• Dankzij je sociaal statuut als zelfstandige kan je via je ziekenfonds rekenen op financiële 
steun wanneer je gezondheidszorgen nodig hebt. Welke kosten je kan recupereren, is wettelijk 
bepaald. raadplegingen bij je huisarts of specialist;

• behandelingen bij je kinesitherapeut;

• verzorging door verpleegkundigen, in het ziekenhuis of via thuisverpleging;

• raadplegingen bij je tandarts;

• ziekenhuiskosten verbonden aan een bevalling;

• revalidatie na een ongeval;

• voorgeschreven geneesmiddelen.

• en andere…
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Pensioenverzekering

- Werknemer: zijn/haar totale jaarlijkse pensioen is de som van de pensioenbedragen van elk loopbaanjaar. Elk 
kalenderjaar uit de loopbaan geeft een bepaald pensioenaandeel volgens de formule: totaal geherwaardeerd 
loon / 45 x 60% (alleenstaande) of 75% (gezin).

- Voor een gewone werknemer bestaat een volledige loopbaan uit 45 jaren, vandaar de noemer 1/45ste.
- Wie zijn partner verliest, kan rekenen op een overlevingspensioen,  “weduwe- of weduwnaarspensioen” 

genoemd. Het bedrag dat je ontvangt, hangt af van de loopbaan van de overleden partner.
- Voor zelfstandigen:Tijdens zijn loopbaan als zelfstandige bouwt hij een wettelijk pensioen op via de sociale 
bijdragen betaald aan het sociaal verzekeringsfonds . Na de beroepsloopbaan kan hij dan rekenen op een maandelijks 
pensioenbedrag.

De wettelijke pensioenverzekering dient om de levensstandaard op peil te 
houden door een pensioen uit te keren (bij bereiken van de pensioenleeftijd, 
bij invaliditeit, voor nabestaanden). 
Het wettelijk pensioen van Belgische werknemers ligt laag. Iemand die 40 jaar gewerkt heeft en een gemiddeld loon heeft 
verdiend, krijgt een pensioen van 1.195 euro per maand (bruto). Het wettelijk pensioen voor werknemers in België is laag 
in vergelijking met de buurlanden.
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https://liantis.be/nl/zelfstandig-worden/sociale-bijdragen


de Federale Pensioendienst of FPD

• is een Belgische federale openbare instelling van sociale zekerheid (OISZ)

• de Pensioendienst stelt pensioendossiers op voor elke werknemer,

• bewaart de gegevens van de geleverde sociale bijdragen, 

• biedt aan de werknemer vooraf een simulatie van het pensioen en een loopbaanoverzicht en 
berekent bij de pensioenleeftijd het pensioen. 

• Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de correcte en tijdige uitbetaling van de pensioenen. De 
dienst levert ook beleids- en beheersinformatie aan de overheid en de sociale partners.

• De wettelijke pensioenleeftijd ligt vandaag op 65 jaar en schuift de komende jaren op: vanaf 
2025 is de wettelijke pensioenleeftijd 66 jaar, vanaf 2030 wordt het 67 jaar.
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Federale_Pensioendienst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Federaal_administratief_openbaar_ambtOpenbare_instelling_van_sociale_zekerheid_(OISZ)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pensioen


Ongevallenverzekering

• Werknemers hoeven niets te betalen. De wet verplicht werkgevers om zich als 'goede werkgever' te 
gedragen door een behoorlijke verzekering af te sluiten voor hun werknemers. Steeds meer CAO's
stellen werkgevers ook verplicht om een ongevallenverzekering aan te bieden aan hun werknemers. 
De werkgever betaalt de kosten hiervan.

• Wanneer een zelfstandige het slachtoffer van een ongeval wordt, heeft dit vaak verstrekkende 
gevolgen. De verzekering Lichamelijke Ongevallen beschermt zijn inkomsten tijdens  een toestand 
van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.

De wettelijke ongevallenverzekering dient ter bescherming tegen het 
ontstaan (preventieve maatregelen) en de gevolgen van 
arbeidsongevallen en beroepsziekten. (Ziektebehandeling, 
revalidatie, pensioen, ...)
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Werkloosheidsvergoeding
• Zelfstandigen kunnen vrijwillig aan de werkloosheidsverzekering bijdragen. Zij kunnen 

kiezen tussen 3 vaste bedragen. In geval van werkloosheid is er een vaste 
werkloosheidsuitkering.

• Om recht te hebben op “stempelgeld” moet je als werkzoekende werknemer voldoen aan: 
- Je bent ingeschreven als werkzoekende bij een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling in het 
Gewest waar je effectief verblijft. 
- Je hebt een controlekaart. 
- Je bent onvrijwillig werkloos. 
- Je hebt al voldoende dagen gewerkt. 
- Je hebt geen werk of loon en 
- je bent beschikbaar voor de arbeidsmarkt.
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Belastingen

• Voor werknemers wordt het loonbelasting 
genoemd. Ze wordt onmiddellijk van het 
loon afgetrokken.

• Zelfstandigen betalen inkomstenbelasting. 
• Zij betalen voorschotten in dit verband. 
• De werkelijke belastingdruk wordt pas 
• berekend na overlegging van de jaarwinst.

Zowel werknemers als zelfstandigen zijn in dezelfde mate  belasting 
verschuldigd. Het bedrag is afhankelijk van het inkomen

Wordt berekend op
basis van 4 
inkomensschijven

Inkomensniveaus/€ belastingtarief

Schijf 1:0 tot 13.540€ 25 %

Schijf 2: 13540,01 tot      
23.900 €

40 %

Schijf 3: 23.900,01 tot 
41.360 €      

Schijf 4: 41.360,01 € en 
hoger

45 %

50 % 14



FIBIC: belastingen in België 15



Verdere uitvoering van de oefening
• Vakbondscontributie Dit is een vrijwillige lidmaatschapsbijdrage die door de 

werknemers wordt betaald aan de vakbond die voor hen verantwoordelijkheid 
draagt. Ze is aftrekbaar van de belastingen.

• Grondbelasting is een belasting op grondbezit en wordt betaald aan de 
Belgische staat.

• Daarnaast zijn er nog andere vormen van belasting: 
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Verdere resultaten van de oefening
• België kent ook gewest- en gemeentebelastingen:
Allerlei plaatsgebonden milieuheffingen worden meestal geïnd door de gewesten. 
Gemeenten ontvangen z.g. opcentiemen, een percentage bovenop de 
inkomstenbelastingen. Het staat iedere gemeente vrij om dit percentage zelf te 
bepalen. Bepaalde gemeenten met voldoende andere inkomsten zetten deze 
gemeentetaks op nul.
Er bestaat geen kerkbelasting in België. De federale overheid betaalt de lonen van 
de priesters, de lokale overheden staan in voor het onderhoud van de 
kerkgebouwen, via de kerkraad.

17

https://nl.wikipedia.org/wiki/Milieuheffing
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_provincies
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkbelasting
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerkfabriek


Een complex land met een hoge belastingsdruk op elk inkomen…

In België vormen de belastingen de voornaamste inkomstenbron van de overheid. Andere inkomsten zijn erg 
beperkt. Alle Belgische (deel)regeringen hebben hun minister van Financiën. Het federale ministerie van Financiën 
heeft de uitvoering van de belastingdienst toegewezen aan de Federale Overheidsdienst Financiën. Deze int ook 
belastingen voor andere overheden.
De federale staat deelt een aantal bevoegdheden met de gewesten en gemeenschappen. 
De drie gewesten, Vlaanderen, Wallonië en Brussel heffen hun eigen belastingen. De Vlaamse, Franse en Duitstalige 
gemeenschappen heffen geen eigen belastingen maar ontvangen wel toegewezen belastingen, dat zijn belastingen 
die door de federale staat geheven worden, maar dan toegewezen worden aan de gemeenschappen. Het kijk- en 
luistergeld is daar een voorbeeld van.
De belastingdruk in België in 2007 was 44,0% van het bruto binnenlands product. Er zijn evenwel een groot aantal 
vrijgestelde inkomsten. In 2019 was dit iets gezakt tot 42,9%, maar dit was nog altijd het op twee na hoogste 
percentage onder de OESO-landen. België blijft één van de landen met de hoogste belastingdruk in Europa en ter 
wereld. Wereldwijd ligt de belastingdruk gemiddeld op 40,5%, in de EU en EVA ligt het gemiddelde op 38,9%.
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_federale_regering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Federale_Overheidsdienst_Financi%C3%ABn
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Walloni%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brussels_Hoofdstedelijk_Gewest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kijk-_en_luistergeld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belastingdruk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bruto_binnenlands_product
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fiscale_en_parafiscale_vrijstellingen_in_Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Organisatie_voor_Economische_Samenwerking_en_Ontwikkeling
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