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ENKELE AANDACHTSPUNTEN 
VOOR ECHTGENOTEN, WETTELIJK 
SAMENWONENDEN EN GESCHEIDEN 
OUDERS.  
ONDERWORPEN AAN DE PERSONENBELASTING IN BELGIË.

•    U bent gescheiden of bent momenteel verwikkeld in een 
echtscheiding en u vraagt zich af hoe u wordt belast 
en wie kan genieten van de belastingvrije som voor 
kinderen ten laste? 

•     U heeft gehoord over fiscaal co-ouderschap en vraagt 
zich af wat dit inhoudt en wat de voor- en nadelen zijn? 

•    U ontvangt onderhoudsbijdragen van uw ex-echtgeno(o)
t(e) en vraagt zich af hoe dit inkomen wordt belast, of 
betaalt u onderhoudsbijdragen en vraagt zich af of deze 
betalingen fiscaal aftrekbaar zijn? 

•    Uw kind ontvangt onderhoudsbijdragen en u vraagt zich 
af of hij of zij fiscaal nog steeds als ten laste beschouwd 
kan worden en of dat hij of zij een belastingaangifte 
moet indienen? 

•    U bent gescheiden en u vraagt zich af of u aangesproken 
kan worden voor de belastingschulden van uw ex-
echtgeno(o)t(e) of voormalige wettelijk samenwonende 
partner?

Hieronder vindt u een eerste antwoord op al deze vragen, en op 
andere vragen die veel ouders, ex-partners of ex-echtgenoten 
zich stellen.

De vermelde bedragen hebben betrekking op het aanslagjaar 
2021 (inkomsten van 2020) en 2022 (inkomsten van 2021).

De aandacht van de lezer wordt gevestigd op het feit dat dit 
artikel een algemeen overzicht is van bepaalde fiscale regels die 
van toepassing zijn op (ex-)partners en gescheiden ouders. Het 
onderwerp wordt niet exhaustief behandeld en dit artikel kan 
dan ook niet worden beschouwd als juridisch advies. Bovendien 
wordt het standpunt van de auteur uiteengezet zonder garantie 
dat de belastingadministratie het in alle opzichten zal volgen in 
geval van een geschil.
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1. HOE WORDT U BELAST: 
 ALS ALLEENSTAANDE OF GEZAMENLIJK?

1.1. Het jaar voorafgaand aan het sluiten van het huwelijk 
 of de verklaring van wettelijke samenwoning

1.2. Het jaar van het sluiten van het huwelijk of de verklaring 
 van wettelijke samenwoning

1.3. Het eerste volledige jaar onder de status van “gehuwd” 
 of  “wettelijk samenwonend”

1.4. Het jaar waarin de feitelijke scheiding plaatsvindt

1.5. Het eerste volledige jaar van de feitelijke scheiding

1.6. Het jaar van de overschrijving van de echtscheiding in het 
 bevolkingsregister / verklaring van het einde van de wettelijke 
 samenwoning, en de daaropvolgende jaren
 
1.7. Conclusie

2. WIE GENIET VAN DE BELASTINGVRIJE 
 SOMMEN  VOOR PERSONEN TEN LASTE?

2.1. Basisvrijstelling (art. 131 WIB92)

2.2. Verhoogde belastingvrije som voor personen ten laste 
 (art. 132 WIB92)

2.3. Verhoogde belastingvrije som voor een alleenstaande  
 met een kind ten laste (art. 133 WIB92):

2.3.1. De verhoogde belastingvrije som voor een alleenstaande met een kind ten laste
2.3.2. De alleenstaande met een kind ten laste met een laag inkomen

2.4. Welke ouder geniet de belastingvrije som voor kinderen 
 ten laste wanneer de ouders gescheiden zijn en niet langer deel 
 uitmaken  van hetzelfde gezin? (Art. 132bis WIB92) - 
 Het fiscaal co- ouderschap

2.5. Hoe wordt de verschuldigde belasting en de belastingvrije som 
 berekend?

2.6. Conclusie

3. MOETEN UW KINDEREN EEN 
 BELASTINGAANGIFTE INDIENEN?

4. HOE WORDEN (ONTVANGEN EN BETAALDE) 
 ONDERHOUDSBIJDRAGEN FISCAAL  
 BEHANDELD?

4.1. Kunt u de onderhoudsbijdragen die u betaalt aftrekken van uw 
 belastbaar inkomen?

4.2. Worden de onderhoudsgelden die u ontvangt belast? 
 Moet u deze aangeven?

5. KAN IK AANGESPROKEN WORDEN VOOR EEN 
 BELASTINGSCHULD VAN MIJN EX-PARTNER?

5.1. Regels die van toepassing zijn op inkomsten die vóór 
 1 januari 2020 zijn ontvangen 
 
5.2. Regels die van toepassing zijn op inkomsten die na 
 1 januari 2020 zijn ontvangen

INHOUD 
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U wordt verschillend belast naargelang u alleenstaande bent, 
feitelijk samenwoont, wettelijk samenwoont of gehuwd bent. 
Ook in geval van echtscheiding zijn de regels verschillend. 

Hieronder vindt u een overzicht vanaf het jaar voorafgaand 
aan het sluiten van het huwelijk of de verklaring van wettelijke 
samenwoning tot het jaar na de echtscheiding, na het einde van 
wettelijke samenwoning of na feitelijke scheiding. 

1.1 Het jaar voorafgaand aan het sluiten van het huwelijk of 
 de verklaring van wettelijke samenwoning 

•   Wanneer twee personen samenwonen in hetzelfde huishouden zonder 

gehuwd te zijn of gebonden te zijn door een verklaring van wettelijke 

samenwoning, met andere woorden, wanneer zij feitelijk samenwonen, 

dient elk van hen zijn eigen aangifte in de personenbelasting in en 

worden zij afzonderlijk belast (art. 126 WIB92). 

•   U bent feitelijk samenwonend en u heeft een gemeenschappelijk kind: 

welke ouder kan dit kind fiscaal ten laste nemen?  

De ouder/partner die het gezinshoofd is, kan het kind fiscaal ten laste 

nemen. Hij of zij dient hiertoe de codes 1030-37/1031-36 en 1038/1039 

(vak II.B) van de aangifte in te vullen. Het begrip “gezinshoofd” wordt 

hieronder in punt 2.2 verduidelijkt. 

1.2  Het jaar van het sluiten van het huwelijk of de verklaring van 
 wettelijke samenwoning 

•  Wettelijk samenwonenden worden inzake inkomstenbelasting 

gelijkgesteld met gehuwden. De regels die van toepassing zijn op 

echtgenoten zijn dus ook op wettelijk samenwonende partners van 

toepassing. 

De status van ‘wettelijk samenwonenden’ krijgt men door een verklaring 

van wettelijk samenwonen af te leggen bij de gemeente van de 

gemeenschappelijke woonplaats.  

•   In principe blijft elk van de partners voor het jaar waarin het huwelijk 

wordt gesloten of waarin de verklaring van wettelijke samenwoning 

wordt afgelegd, afzonderlijk belast (art. 126, § 2, lid 1, 1° WIB92). 

•   Er is echter een uitzondering voor wettelijk samenwonenden die 
trouwen. In het jaar van hun huwelijk worden zij gezamenlijk belast, 

tenzij de verklaring van wettelijke samenwoning in hetzelfde jaar als het 

huwelijk is afgelegd (art. 126, §2, lid 2, WIB92). 

In dit specifieke geval worden zij gezamenlijk belast, ook al zijn zij 

niet gedurende een volledig kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 

december) gehuwd geweest en waren zij voordien niet gedurende een 

volledig kalenderjaar wettelijk samenwonend.

1 HOE WORDT 
U BELAST: ALS 
ALLEENSTAANDE  
OF GEZAMENLIJK? 
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! Partners die dit wensen kunnen op deze wijze sneller - zonder een volledig 

jaar te wachten - profiteren van het huwelijksquotiënt (zie punt 1.3.). 

•   Hebben u en uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner een 

gemeenschappelijk kind?  

De persoon die het gezinshoofd is, kan het kind fiscaal ten laste nemen. 

Hij of zij moet hiertoe code 1030-37/1031-36 en 1038/1039 vak II.B 

invullen in zijn of haar belastingaangifte. Het begrip “gezinshoofd” wordt 

hieronder in punt 2.2 verduidelijkt.

1.3  Het eerste volledige jaar onder de status van “gehuwd” of 
 “wettelijk samenwonend” 

•   Wettelijk samenwonenden en echtgenoten dienen een gezamenlijke 

belastingaangifte in waarin het inkomen van elk van hen in de respectieve 

codes wordt vermeld. Er wordt een gezamenlijke aanslag gevestigd op 

naam van beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden (art. 126, § 2 

WIB92).  Er wordt slechts één aanslagbiljet verzonden op naam van beide 

echtgenoten of wettelijk samenwonende partners. 

•   Hoewel er een gezamenlijke aanslag gevestigd wordt, wordt de 

belasting voor elke echtgeno(o)t(e) of samenwonende afzonderlijk 
berekend. De belastingadministratie berekent voor elke echtgeno(o)

t(e) of samenwonende afzonderlijk de belastbare basis, de eventuele 

vrijstellingen en de verschuldigde belasting. Dit is het principe van het 

decumul van de inkomsten (art. 126, § 1 en 127 WIB92). 

•   Hierop bestaat een uitzondering wanneer het huwelijksquotiënt van 

toepassing is. Het huwelijksquotiënt heeft als gevolg dat een deel van 

het inkomen van de echtgeno(o)t(e) met het hoogste inkomen wordt 

overgedragen naar de echtgeno(o)t(e) met het laagste inkomen.  

 

Er zijn twee mogelijke scenario’s: 

-    Slechts één van de echtgenoten geniet een beroepsinkomen 

(art. 87 WIB92). 

In dit geval wordt een deel van zijn of haar beroepsinkomsten 

toegekend aan de echtgeno(o)t(e) zonder beroepsinkomsten, 

tenzij het niet toepassen van het huwelijksquotiënt voor beide 

echtgenoten samen voordeliger is.  

Het aandeel dat wordt overgedragen bedraagt 30% van de 

beroepsinkomsten, met een maximum van 11.090 EUR (voor 

het aanslagjaar 2021, inkomsten 2020) en 11.170 EUR (voor 

het aanslagjaar 2022, inkomsten 2021). 

-    Beide echtgenoten hebben een beroepsinkomen, maar het 

inkomen van één echtgeno(o)t(e) bedraagt minder dan 30% 

van het totale beroepsinkomen van beide echtgenoten (art. 88 

WIB92). 

In dit geval wordt een deel van de beroepsinkomsten van de 

echtgeno(o)t(e) die het meeste verdient, toegerekend aan de 

andere echtgeno(o)t(e). Met name 30% van de inkomsten van 

de meestverdienende echtgeno(o)t(e) wordt overgedragen 

aan de andere andere echtgeno(o)t(e), zonder dat het 

overgedragen bedrag meer mag bedragen dan 11.090 euro 

(voor het aanslagjaar 2021, 2020) of 11.170 euro (voor het 

aanslagjaar 2022, 2021). Ook hier geldt dat dit mechanisme 

niet wordt toegepast als dit voor beide echtgenoten samen 

voordeliger is.

! Door het huwelijksquotiënt wordt een deel van de beroepsinkomsten 

van de meest verdienende partner tegen een lager tarief belast. Dit kan 

resulteren in een maximaal voordeel van ongeveer 5.300 EUR op jaarbasis, 

of 440 EUR op maandbasis.

1.4  Het jaar waarin de feitelijke scheiding plaatsvindt

•   Voor toepassing van de personenbelasting wordt gekeken naar de situatie 

op 1 januari van het aanslagjaar. 

Concreet betekent dit dat als de scheiding op 30 mei 2020 plaatsvindt, 

de echtgenoten voor het aanslagjaar 2021 - inkomstenjaar 2020  niet als 

feitelijk gescheiden zullen worden beschouwd. 

Als hun scheiding echter gedurende 2021 voortduurt, zullen zij voor het 

aanslagjaar 2022 – inkomstenjaar 2021 als feitelijk gescheiden worden 

beschouwd. 

•   In het jaar van de feitelijke scheiding blijft het fiscaal regime ongewijzigd. 

Hun inkomsten worden gezamenlijk belast. 

In principe moeten de feitelijk gescheiden echtgenoten een gezamenlijke 

aangifte indienen, wat niet altijd eenvoudig is wanneer de echtgenoten 

op slechte voet staan. Het wordt daarom aanvaard dat zij elk hun eigen 
aangifte indienen, maar in dit geval zal de belastingadministratie de 

inkomsten in principe samenvoegen en de belasting gezamenlijk berekenen.  

! Het is niet mogelijk om tijdens het jaar van de feitelijke scheiding twee 

afzonderlijke aangiften in te dienen via Tax-on-Web. In dit geval moet u 

dus rekening houden met de aangiftetermijn voor papieren aangiftes (eind 

juni in plaats van midden juli). 

 

De aangifteformulieren moeten naar het belastingkantoor van de 

gemeente van de gemeenschappelijke woonplaats worden gestuurd 

indien beide echtgenoten op 1 januari van het aanslagjaar nog in 

dezelfde gemeente wonen. Als de echtgenoten niet meer in dezelfde 

gemeente wonen, moet de belastingaangifte worden ingediend bij het 

belastingkantoor van de gemeente van de laatste gemeenschappelijke 

verblijfplaats.
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•   Wat wordt bedoeld met ‘feitelijke scheiding’? 
Onder “feitelijke scheiding” wordt verstaan de situatie waarin de 

partners, echtgenoten of wettelijk samenwonenden niet meer 

samenwonen, zonder dat zij gescheiden zijn.

 

Deze feitelijke scheiding vereist twee elementen (Com. IB., nr. 128/17): 

-    Een materieel element: de echtgenoten wonen niet meer op 

hetzelfde adres; 

-    Een intentioneel element: ten minste één van de echtgenoten 

wilt niet langer samenwonen. 

Er is dus geen sprake van een ‘feitelijke scheiding’ wanneer het 

apart wonen niet door minstens één van de partners gewild 

wordt, maar bijvoorbeeld te wijten is aan professionele, sociale 

of medische redenen (ziekenhuisopname, internering). 

De feitelijke scheiding kan vrijwillig worden doorgevoerd of opgelegd 

worden door een rechter op verzoek van een van de echtgenoten. 

•   Hoe kan de werkelijkheid van de feitelijke scheiding aan de 
belastingadministratie worden aangetoond? 
De belastingplichtige kan het bewijs van de feitelijke scheiding, de datum 

van ingang van de feitelijke scheiding en het duurzame karakter ervan, 

leveren met alle bewijsmiddelen (behalve de eed), bijvoorbeeld door 

middel van een huurovereenkomst of energierekeningen. 

De inschrijving in bevolkingsregisters op verschillende adressen vormt 

een (weerlegbaar) vermoeden van feitelijk scheiding (Com.IB 128/17). 

•   Wat indien de echtscheiding of de verklaring van het einde van de 

wettelijke samenwoning plaatsvindt in het jaar waarin de feitelijke 

scheiding plaatsvindt? 

In dat geval worden de voormalige partners afzonderlijk belast, zoals 

aangegeven in punt 1.6.

1.5  Het eerste volledige jaar van de feitelijke scheiding

•   Wanneer de niet-gescheiden echtgenoten van 1 januari tot en met 31 

december gescheiden wonen, worden zij vanaf dat eerste volledige jaar 

van de feitelijke scheiding afzonderlijk belast, zoals hierboven in punt 1.1 

is uiteengezet. (art. 126, § 2, lid 1, 2° WIB92). 

1.6  Het jaar van de overschrijving van de echtscheiding in het 
 bevolkingsregister / verklaring van het einde van de wettelijke 
 samenwoning, en de daaropvolgende jaren 

•   Een echtscheiding heeft pas gevolgen voor toepassing van de 

personenbelasting op het ogenblik dat zij is overgeschreven in de 

bevolkingsregisters. 

•   De regels van punt 1.1 zijn van toepassing. 

Elke partner dient zijn eigen aangifte in de personenbelasting in en wordt 

afzonderlijk belast.

1.7  Conclusie 

•   Partners worden gezamenlijk belast: 

-    Het eerste volledige jaar van het huwelijk of wettelijke 

samenwoning; 

-    Het eerste jaar van het huwelijk, ook al is het niet volledig,  

indien ze het jaar voor het huwelijk al wettelijk 

samenwoonden; 

-    Alle volgende jaren onder de status van “gehuwd” of “wettelijk 

samenwonend”, zolang ze niet feitelijk gescheiden zijn; 

-    Het jaar waarin de feitelijke scheiding plaatsvindt.
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•   De netto-inkomsten - na aftrek van aftrekbare kosten - zijn onderworpen 

aan personenbelasting (art. 6 WIB92). 

 

De toepasselijke belastingtarieven zijn:

-    25% voor de inkomensschijf van 0,01 EUR tot 13.440 EUR 

voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) en van 0,01 EUR 

tot 13.540 EUR voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021);

-    40% voor de inkomensschijf van 13.440 EUR tot 23.720 EUR 

voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) en van 13.540 

EUR tot 23.900 EUR voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 

2021);

-    45% voor de inkomensschijf van 23.720 EUR tot 41.060 EUR 

voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) en van 23.900 

EUR tot 41.360 EUR voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 

2021);

-    50% voor de inkomensschijf boven 41.060 EUR voor het 

aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) en 41.360 EUR voor het 

aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021).

Deze belastingtarieven worden toegepast op het inkomen van elke 

gehuwde of wettelijk samenwonende partner afzonderlijk, zelfs als zij 

gezamenlijk worden belast (artikel 130, lid 2, WIB92). 

 

Een concreet voorbeeld:  een belastingplichtige ontvangt in 2021 

(aanslagjaar 2022) een netto inkomen van 45.000 euro op jaarbasis. 

De verschuldigde belasting op deze totale inkomsten - vóór toepassing  

van eventuele belastingvrijstellingen en verminderingen -  

bedraagt 17.206 euro, berekend als volgt: 

-    25% voor de inkomensschijf van 0,01 EUR tot 13.540 EUR:  

3.385 EUR;

-    40% voor de inkomensschijf van 13.540 EUR tot 23.900 EUR:  

4.144 EUR; 

-    45% voor de inkomensschijf van 23.900 EUR tot 41.360 EUR:  

7.857 EUR;

-   50% voor de inkomensschijf boven 41.360 EUR: 1.820 EUR. 

•   Een deel van de inkomsten die onderworpen zijn aan de personen-

belasting is echter vrijgesteld van belasting. 

Het bedrag dat vrij is van belasting is niet gelijk aan het bedrag van de 

belastingvrije som. De berekeningswijze is complexer. Onder punt 2.5. 

wordt de berekeningswijze verder toegelicht. 

•   De toepasselijke belastingvrije som verschilt naargelang uw familiale 

situatie:

-   Het basisbedrag van de belastingvrije som; 

-   De verhoogde belastingvrije som voor personen ten laste; 

-    De verhoogde belastingvrije som voor alleenstaanden met een 

kind ten laste; 

-   Andere varianten die buiten het bestek van dit artikel vallen.

 WIE GENIET VAN  
 DE BELASTINGVRIJE 
 SOMMEN VOOR 
 PERSONEN TEN LASTE? 

2
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•   Naargelang het geval komt de belastingvrije som ten goede aan beide 

ouders, in voorkomend geval voor de helft aan iedere ouder, of aan één 

van beide ouders.

2.1  Basisvrijstelling (art. 131 WIB92) 

•   Elke belastingplichtige geniet van de basisvrijstelling in de 

personenbelasting. Deze bedraagt:

-    Voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020),  

een bedrag van 8.990 EUR
-    Voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021),  

een bedrag van 9.050 EUR
De methode voor de berekening van deze vrijstelling wordt hieronder in 

punt 2.5 toegelicht.

•   Bovendien wordt, indien de belastingplichtige een zware handicap 

heeft, het basisbedrag van de belastingvrije som verhoogd met:

-   1.630 EUR voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) 

-   1.650 EUR voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021)

2.2  Verhoogde belastingvrije som voor personen ten laste 
 (art. 132 WIB92) 

•   Wanneer de belastingplichtige een of meer personen ten laste heeft, 

geniet deze een verhoogde belastingvrije som. 

•   In het geval van echtgenoten of wettelijk samenwonenden die 

gezamenlijk worden belast, wordt dit bedrag in principe bij voorrang 

aangerekend op het inkomen van de echtgeno(o)t(e) met het hoogste 

belastbare inkomen (art. 134, § 4, eerste lid, 2° WIB92), tenzij het fiscaal 

gunstiger is dat dit op het inkomen van de andere echtgeno(o)t(e) wordt 

aangerekend (art. 134, § 4, derde lid WIB92).  

Aangezien deze berekening niet wordt uitgevoerd in het laatste stadium 

van de belastingberekening, maar in een tussenstap van de berekening 

(bij de berekening van de belastingstaat), kan deze berekeningsmethode 

nadelig zijn. De minister van Financiën heeft echter aangekondigd dat in 

dit geval de nodige correcties zullen worden aangebracht. 

In het geval van feitelijk samenwonende, afzonderlijk belaste partners, 

geniet de partner die het gezinshoofd is van de verhoogde belastingvrije 

som voor kinderen ten laste (art. 140 WIB92). In praktijk kunnen de 

partners via hun belastingaangifte aanduiden wie het gezinshoofd is. 

•   De volgende personen kunnen worden beschouwd als personen ten laste 
van een belastingplichtige (art. 136 WIB92): 

-   Zijn of haar kinderen ;

-   Zijn of haar ouders of grootouders;

-    Zijn of haar bloedverwanten tot en met de tweede graad  

(broers, zussen);

-    Personen die vroeger de zorg voor de belastingplichtige hebben 

opgenomen (bijv. de tante of oom-pleegouder).

!  De wettelijk samenwonende of de feitelijk samenwonende persoon kan 

dus niet als fiscaal ten laste worden beschouwd. 

•   De volgende drie voorwaarden moeten voldaan zijn om als ten laste te 

kunnen worden beschouwd: 

1.  De persoon ten laste moet deel uitmaken van het gezin van de 
belastingplichtige op 1 januari van het aanslagjaar; 

2.  De persoon ten laste mag geen nettobestaansmiddelen hebben die 

hoger zijn dan:

Wanneer de belastingplichtige gezamenlijk wordt belast: 

- 3.380 EUR voor het aanslagjaar 2021 – inkomsten 2020  

- 3.410 EUR voor het aanslagjaar 2022 - inkomsten 2021

Wanneer de belastingplichtige als alleenstaande wordt belast: 

- 4.880 EUR (art. 141 WIB92) voor het aanslagjaar 2021 -   

 inkomsten 2020

- 4.920 EUR voor het aanslagjaar 2022 - inkomsten 2021

! Aandachtspunt bij scheiding: (ex-)echtgenoten worden in het 

jaar waarin de scheiding plaatsvindt nog niet als “alleenstaande” 

belast, zelfs niet als ze gescheiden wonen. Voor dat jaar mogen 

de nettobestaansmiddelen van elk ten laste komend kind in 

voorkomend geval niet meer bedragen dan 3.380/3.410 euro. 

3.   Deze personen mogen geen bezoldiging ontvangen die voor de 

belastingplichtige een beroepskost vormt (art. 145, 1° WIB92).  

 

! Deze regel is echter niet van toepassing als de ouder zijn of haar 

beroep uitoefent in een vennootschap en het kind een vergoeding 

ontvangt van de vennootschap. 

•   Wat wordt bedoeld met “deel uitmaken van het gezin”? 

Dit betekent dat men op hetzelfde adres woont en een huishouden vormt, 

oftewel: “een gemeenschap van huiselijk leven en van verblijf, evenwel 

zonder tijdelijke onderbrekingen uit te sluiten”, zoals afstand omwille van 

(buitenlandse) studies, gezondheidsredenen of beroepsredenen. 

Het gaat om een feitelijke beoordeling aan de hand van verschillende 

elementen zoals de officiële woonplaats van het kind, een gerechtelijke 

beslissing over de hoofdverblijfplaats van het kind, de werkelijke 

verblijfplaats van het kind, welke ouder de gezinstoelagen voor het kind 

ontvangt, welke ouder de hoofdverantwoordelijkheden van het kind 

draagt, enz. 

Het officiële adres van de woonplaats is dus een belangrijke, maar geen 

doorslaggevende factor. Als de werkelijke verblijfplaats van het kind 

niet samenvalt met zijn of haar domicilieadres verhoogt dit betwisting 

vanwege de fiscus.
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Een concreet voorbeeld: neem het geval van een student die een studio 

huurt in de buurt van zijn universiteit, waarin hij samenwoont met 

vrienden, dat hij zich daar inschrijft in het bevolkingsregister en in zijn 

naam energiecontracten afsluit, waarbij hij zelf de rekeningen betaalt met 

onder andere de onderhoudsbijdragen die hij ontvangt van zijn ouders en 

de inkomsten uit een studentenjob. Deze student kan niet langer worden 

beschouwd als een deel van het gezin van zijn ouders. Dit heeft ook 

voordelen. Wanneer de student geen deel meer uitmaakt van het gezin 

van zijn ouders, kunnen de ouders de onderhoudsbijdragen die zij betalen 

fiscaal aftrekken op grond van artikel 104 WIB92 (zie punt 4.1 voor meer 

informatie). 

•   Wat wordt bedoeld met “het gezinshoofd”? 

Wanneer de ouders feitelijk samenwonen of feitelijk gescheiden zijn, 

geniet de persoon die het gezinshoofd is van de belastingvrije som voor 

het kind ten laste. 

Belastingplichtigen kunnen kiezen welke ouder als “gezinshoofd” wordt 

beschouwd. Zij geven dit aan bij het indienen van hun belastingaangifte. 

De ouder die de kinderen vermeldt in de daartoe bestemde vakken van 

zijn of haar belastingaangifte wordt beschouwd als het gezinshoofd. Als 

er echter onenigheid bestaat tussen de ouders over deze kwestie, kan de 

belastingadministratie bepalen welke ouder als gezinshoofd moet worden 

beschouwd. Dit zal gewoonlijk de partner met het hoogste inkomen zijn.

•   Wat wordt bedoeld met “nettobestaansmiddelen”? 

Een persoon kan slechts als fiscaal ten laste worden beschouwd wanneer 

zijn of haar nettobestaansmiddelen onder een bepaald platfond blijven. 

De nettobestaansmiddelen bekomt men door het brutobedrag van zijn of 

haar inkomen te verminderen met de volgende bedragen: 

-    Bedragen die niet in aanmerking worden genomen (art. 143 

WIB92), zoals:

•   De onderhoudsbijdragen die het kind ontvangt in het jaar 

waarin ze verschuldigd zijn, tot een maximum van 3.380 EUR 

(inkomsten 2020) en 3.410 euro (inkomsten 2021); 

 

!  Concreet betekent dit dat een kind fiscaal ten laste blijft 

wanneer de onderhoudsbijdragen die het ontvangt voor: 

- Voor het aanslagjaar 2021 niet meer bedragen dan: 

4.225 EUR (d.w.z. het maximum van de toegestane 

bestaansmiddelen plus 20% van de aftrekbare 

kosten) + 3.380 EUR (het bedrag van de belastingvrije 

onderhoudsbijdrage), d.w.z. 7.605 EUR

- Voor het aanslagjaar 2022 niet meer bedragen dan:  

4.262 EUR + 3.410 EUR, d.w.z. 7.672 EUR.

Als de ouder als alleenstaande wordt belast: 

-  Voor het aanslagjaar 2021: 6.100 EUR (d.w.z. het maximum 

van de toegestane bestaansmiddel van 4.880 EUR plus 20% 

van de aftrekbare kosten) + 3.380 EUR, d.w.z. 9.480 EUR;

 -  Voor het aanslagjaar 2022: 6.150 EUR + 3.410 EUR, d.w.z. 

9.560 EUR.

•     Onderhoudsgeld waarvan het bedrag door een rechterlijke 

beslissing met terugwerkende kracht wordt vastgesteld of 

verhoogd voor het voorgaande jaar; 

•     Vergoedingen ontvangen door studenten, onder bepaalde 

voorwaarden, tot een maximum van 2.820 euro (inkomen 

2020) en 2.840 euro (inkomen 2021);

•     Pensioenen die de ouders ontvangen tot een maximum van 

27.230 euro (inkomen 2020) en 27.430 euro (inkomen 2021);

•      Gezinstoelagen, geboorte- en andere uitkeringen; 

•     Giften die bijvoorbeeld door een kind van zijn grootouders 

worden ontvangen. 

-    De werkelijke kosten of forfaitaire kosten, vastgesteld op 20% 

(met een minimum van 470 EUR voor het inkomen in 2020 en 

2021) overeenkomstig art. 142 WIB92; 

-    Eventuele sociale zekerheidsbijdragen in het geval van 

werknemers.

!  Kinderen die uitsluitend inkomsten ontvangen waarop hun 

ouders een wettelijk genotsrecht hebben, dat samengevoegd 

wordt met het inkomen van hun ouders (punt 3. hieronder), 

worden steeds beschouwd als ten laste van hun ouders, 

ongeacht de omvang van hun inkomen (art. 137 WIB92). 

•   Het bedrag van de belastingvrije som is afhankelijk van het aantal 

kinderen ten laste en bedraagt:

-    1 kind: 

*   1.630 EUR voor het aanslagjaar 2021 - inkomsten 2020 

*   1.650 EUR voor het aanslagjaar 2022 - inkomsten 2021

-    Twee kinderen: 

*   4.210 EUR voor het aanslagjaar 2021 - inkomsten 2020

*   4.240 EUR voor het aanslagjaar 2022 - inkomsten 2021

-    3 kinderen: 

*   9.430 EUR voor het aanslagjaar 2021 - inkomsten 2020

*   9.500 EUR voor het aanslagjaar 2022 - inkomsten 2021

-    4 kinderen: 

*   15.250 EUR voor het aanslagjaar 2021 - inkomsten 2020

*   15.360 EUR voor het aanslagjaar 2022 - inkomsten 2021

-    Meer dan 4 kinderen: 

*    15.250 EUR verhoogd met 5.820 EUR per kind vanaf het 5e 

kind voor het aanslagjaar 2021 - inkomsten 2020.

*    15.360 EUR verhoogd met 5.860 EUR per kind vanaf het 5e 

kind voor het aanslagjaar 2022 - inkomen 2021.
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•   Bovendien wordt, indien een aantal van de ten laste komende kinderen 
jonger is dan 3 jaar, een extra bedrag vrijgesteld (op voorwaarde dat de 

belastingplichtige de kosten voor kinderopvang niet in mindering brengt 

op grond van artikel 145/35 WIB92) : 

-    Vanaf 610 EUR voor het aanslagjaar 2021 - inkomsten 2020

-    Vanaf 610 EUR voor het aanslagjaar 2022 - inkomsten 2021

•   Wanneer de belastingplichtige een in artikel 136, 2° of 3° bedoelde 

persoon ten laste heeft (voorouders, helpers tot en met de tweede graad) 

die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, geniet hij van een bijkomende 

vrijstelling van: 

-    Vanaf 3.270 EUR voor het aanslagjaar 2021 - inkomsten 2020

-    Vanaf 3.290 EUR voor het aanslagjaar 2022 - inkomsten 2021

•   Wanneer de belastingplichtige een andere persoon dan de hierboven 

genoemde personen ten laste heeft, zoals een oom of een broer (die 

de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt), wordt een aanvullende 

vrijstelling verleend van:

-    Vanaf 1.630 EUR voor het aanslagjaar 2021 - inkomsten 2020

-    Vanaf 1.650 EUR voor het aanslagjaar 2022 - inkomsten 2021

•   Een voorbeeld van een concrete berekening wordt gegeven in punt 2.5 

hieronder.

2.3  Verhoogde belastingvrije som voor een alleenstaande 
 met een kind ten laste (art. 133 WIB92): 

2.3.1. De verhoogde belastingvrije som voor een alleenstaande met een kind ten laste 

•   Een alleenstaande ouder met kind ten laste heeft onder bepaalde 

voorwaarden recht op een bijkomende verhoging van de belastingvrije 

som.

•   Wanneer kwalificeert men als “alleenstaande” persoon? 

Een belastingplichtige die op 1 januari van het aanslagjaar niet 

samenwoont met andere personen dan: 

-    Zijn of haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, 

pleegkinderen; 

-    Zijn of haar ascendenten (ouders, grootouders, overgrootouders);

-    Zijn of haar bloedverwanten tot en met de tweede graad (broers, 

zussen);

-    De personen die de zorg voor de belastingbetaler op zich hebben 

genomen tijdens zijn of haar kindertijd. 

Deze vrijstelling komt ook ten goede aan gehuwde en wettelijk 

samenwonende belastingplichtigen voor het jaar van hun huwelijk of voor 

het jaar waarin zij de verklaring van wettelijke samenwoning aflegden, 

op voorwaarde dat zij als alleenstaande worden belast en dat zij niet elk 

een nettobedrag van meer dan 3.380 EUR (voor het aanslagjaar 2021, 

inkomsten 2020) of 3.410 EUR (voor het aanslagjaar 2022, 

inkomsten 2021), hebben genoten (art. 133, § 1, 2° WIB92).

! Gehuwde partners en wettelijk samenwonende partners kunnen niet 

langer als alleenstaande worden beschouwd vanaf het jaar volgend op het 

jaar van hun huwelijk of van hun wettelijke samenwoning. 

•   De alleenstaande ouder met kind ten laste geniet een bijkomende 

verhoging van de belastingvrije som van:

-    1.630 EUR voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) 

-    1.650 EUR voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021)

•   Deze vrijstelling voor “alleenstaande met kind ten laste” komt ten goede 

aan elk van de ouders wanneer zij als alleenstaanden worden belast. Dit 

voordeel wordt niet voor 50% opgesplitst tussen de ouders. 

•   De belastingplichtige moet in zijn belastingaangifte onder code 1101-63 

(vak II. A) aanduiden dat er op 1 januari van het aanslagjaar geen andere 

persoon dan de bovengenoemde personen deel uitmaken van zijn of haar 

gezin. 

2.3.2. De alleenstaande met een kind ten laste met een laag inkomen 

•   Een alleenstaande met een kind ten laste met een laag inkomen geniet 

van een extra verhoging van het belastingvrije bedrag. 

•   Hiertoe gelden de volgende voorwaarden:

-    Zijn of haar belastbaar inkomen bedraagt minder dan 20.090 EUR 

voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten van 2020) of minder dan 

20.240 EUR voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten van 2021); 

-    Zijn of haar nettoberoepsinkomsten bedragen ten minste 

3.380 EUR voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) of 

3.410 EUR voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021). 

Werkloosheidsuitkeringen, pensioenen en afzonderlijk belastbaar 

inkomen worden niet in aanmerking genomen voor de bepaling 

van dit inkomen. 

•   Het extra vrijgestelde bedrag is : 

-    1.060 EUR voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020)

-    1.070 EUR voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021)

•   Als het bedrag van het belastbaar inkomen hoger is dan 5.860 EUR voor 

het aanslagjaar 2021 of 5.980 EUR voor het aanslagjaar 2022, wordt de 

bijkomende vrijstelling proportioneel verminderd.

•   Alleenstaanden met een kind ten laste met laag inkomen genieten 

bovendien ook een groter belastingvoordeel voor de uitgaven voor 

kinderopvang, namelijk een belastingvermindering van 75 % in plaats 

van 45 %. 
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2.4  Welke ouder geniet de belastingvrije som voor kinderen 
 ten laste wanneer de ouders gescheiden zijn en niet langer 
 deel uitmakenvan hetzelfde gezin? (Art. 132bis WIB92) –
 Het fiscaal co-ouderschap 

•   Wanneer de ouders niet langer deel uitmaken van hetzelfde gezin, 

wordt de belastingvrije som voor kinderen ten laste (punt 2.3.) in principe 

volledig toegekend aan de ouder bij wie het kind gedomicilieerd is. 

•   Wanneer de ouders kiezen voor het regime van fiscaal co-ouderschap, 

wordt dit voordeel gelijk verdeeld over beide ouders. Bovendien kan 

elke ouder 100% genieten van de verhogingen voor “alleenstaande met 

kind ten laste” en “alleenstaande met kind ten laste met laag inkomen”, 

indien hij of zij aan de daarvoor vereiste voorwaarden voldoet (zie de 

punten 2.3.1. en 2.3.2.).

Merk op dat deze situatie zich niet kan voordoen in de volgende jaren: 

-    Het jaar van het huwelijk of van het wettelijk samenwonen (tenzij 

men voorafgaandelijk aan het huwelijk wettelijk samenwoonde);

-    Het eerste volledige jaar onder de status van “gehuwd” of 

“wettelijk samenwonend”;

-    Alle volgende jaren onder de status van “gehuwd” of “wettelijk 

samenwonend”;

-    Het jaar waarin de feitelijke scheiding plaatsvindt.

Gedurende deze jaren maken de ouders immers deel uit van hetzelfde gezin 

voor de toepassing van de personenbelasting. 

•   Om in aanmerking te komen voor het fiscaal co-ouderschap moet aan  

4 voorwaarden voldaan zijn: 

1.  De ouders maken op 1 januari van het aanslagjaar geen deel uit 
van hetzelfde gezin; 

2.  De ouders komen zijn of haar onderhoudsverplichting na 

ten aanzien van het kind, zoals bepaald in artikel 203 § 1 van 

het Burgerlijk Wetboek (of een gelijkaardige bepaling naar 

buitenlands recht);

3.  De huisvesting voor dit kind is gelijk verdeeld tussen de twee 

ouders: 

a.   Hetzij ter uitvoering van een rechterlijke beslissing die een 

gelijkmatig verdeelde huisvesting oplegt. In dit geval werd 

algemeen aanvaard dat dit regime automatisch van toepassing 

is. Uit een recent arrest van het Hof van Cassatie blijkt echter 

dat dit fiscaal co-ouderschapsregime geen automatische 

verplichting is, maar een mogelijkheid voor de ouders. 

In het licht van deze uitspraak kunnen de ouders onderling 

overeenkomen over de toepassing of niet-toepassing van dit 

fiscaal co-ouderschapsregime, of, in geval van onenigheid, zich 

tot de rechter wenden.  

 

!  Een aandachtspunt in geval van echtscheiding: in geval 

van onenigheid is het aan te raden om de rechter die de 

echtscheiding uitspreekt ook te laten bepalen wie de 

belastingvrije som zal genieten.

b.   Of wanneer de ouders bij echtscheiding door onderlinge 

toestemming uitdrukkelijk voorzien in een gelijkmatig 

verdeelde huisvesting van het kind en dat zij de belastingvrije 

som voor kinderen ten laste gelijk onder hen verdelen.  

 

!  Deze overeenkomst moet uiterlijk op 1 januari van 

het aanslagjaar door de rechter zijn geregistreerd of 

gehomologeerd. Concreet betekent dit dat wanneer 

de overeenkomst in de loop van het jaar 2020 wordt 

geregistreerd, de fiscale regeling toepassing vindt vanaf het 

inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022). 

4.  De ouders trekken geen onderhoudsbijdragen voor  
deze kinderen af

 

!  Een ouder die de door hem of haar aan het kind betaalde 

onderhoudsbijdragen fiscaal in aftrek neemt, komt niet in 

aanmerking voor het regime van fiscaal co-ouderschap en kan niet 

genieten van de helft van de belastingvrije som voor kinderen ten 

laste.  

Als één van beide ouders kiest voor de aftrek van de 

onderhoudsbijdragen voor het kind, verliest de andere ouder zijn 

of haar recht op de helft van de belastingvrije som niet. 

 

!  Het is aan te raden dat de ouder die een onderhoudsbijdrage 

betaalt voor kinderen waarvoor de gelijkmatig verdeelde 

huisvestiging is voorzien, nagaat wat fiscaal het voordeligst is: 

-    De helft van de belastingvrije som voor een kind ten laste;

-    De aftrek van 80% van de aan het kind betaalde 

onderhoudsbijdragen. 

Een concreet voorbeeld: 

-    Gescheiden ouders met drie kinderen ten laste verwikkeld in 

een echtscheiding door onderlinge toestemming;

-    De ouders kiezen voor een gelijkmatig verdeelde huisvestiging 

voor hun kind; 

-    De vader heeft een hoger inkomen dan de moeder en de 

ouders zijn het eens over het bedrag aan onderhoudsbijdragen 

dat de vader zal betalen voor de drie kinderen, namelijk 50 

EUR per maand per kind, ofwel 1.800 EUR per jaar in totaal; 

-    We hebben gezien dat voor het aanslagjaar 2021 (2020 

inkomsten) de belastingvrije som voor 3 kinderen ten laste 

9.430 euro bedraagt;

-    Het concrete belastingvoordeel bedraagt dus 2.354,5 EUR 

(artikel 134, § 2, WIB92 - punt 2.5.)
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-    Als de ouders kiezen voor het fiscaal co-ouderschap, bedraagt 

het voordeel voor de vader per kind 1.177,25 EUR. Wanneer 

hij kiest voor de aftrek van de onderhoudsbijdragen voor 

deze drie kinderen (aftrek van 80% van de betaalde bijdragen 

van zijn overige inkomsten) betekent dit dat 1.440 EUR niet 

onderworpen is aan de progressieve tarieven (25% tot 50%) 

en gemeentebelasting. 

-    In dit specifieke geval (als alleen deze elementen in 

aanmerking worden genomen) is het voor de vader voordeliger 

om te kiezen voor de aftrek van onderhoudsbijdragen dan voor 

fiscaal co-ouderschap. 

•   Wanneer een van de ouders ervoor kiest om de onderhoudsbijdragen 

die hij of zij betaalt af te trekken, en dus het recht op de helft van de 

belastingvrije som verliest, zal de andere ouder niet automatisch genieten 

van 100% van de belastingvrije som. Hij of zij moet daartoe binnen de 

daarvoor voorziene termijnen een verzoek indienen. 

•   Een ouder kan tegelijkertijd genieten van het fiscaal co-ouderschap (art. 

132bis WIB92) en van de in artikel 145/35 bedoelde vermindering voor 

kinderopvangkosten (art. 132, lid 1, 6° WIB92). 

•   Wanneer niet aan de bovengenoemde voorwaarden voor fiscaal co-

ouderschap voldaan is, geniet de ouder bij wie het kind gedomicilieerd is 

van het volledige bedrag van de belastingvrije som.  

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer: 

-    De ouders zijn nooit getrouwd of gescheiden en er is geen 

rechterlijke uitspraak over de gelijkmatig verdeelde huisvesting 

van het kind;

-    De ouders zijn gescheiden met onderlinge toestemming, maar 

hebben niet voor het fiscaal co-ouderschap gekozen.

•   Hoe moet de belastingaangifte worden ingevuld in geval van fiscaal  

co-ouderschap?  

De ouders moeten hiertoe de codes 1034-33, 1035-32, 1054-13 en 

1055-12 of de codes 1036-31, 1037-30, 1058-09 en 1059-08 van vak II.B 

van de aangifte invullen.

-    De ouder die het kind fiscaal ten laste heeft, maar voor wie de 

helft van het belastingvoordeel moet worden toegekend aan de 

andere ouder, vult rubriek B2, codes 1034-33, 1035-32, 1054-13 

en 1055-12 in.

-    De andere ouder, die recht heeft op de helft van het 

belastingvoordeel, vult rubriek B2, codes 1036-31, 1037-30, 

1058-09 en 1059-08 in.

2.5  Hoe wordt de verschuldigde belasting en de belastingvrije 
 som berekend? 

•    Zoals hierboven uiteengezet, is een deel van het belastbaar inkomen 

vrijgesteld van belasting. De berekeningswijze wordt hieronder 

toegelicht. 

Laten we als voorbeeld het geval nemen van een gescheiden moeder, 

die een jaarlijkse nettobezoldiging van 45.000 euro ontvangt, met twee 

kinderen ten laste, waarvan één minder dan drie jaar oud is, en wiens 

kinderen onderhoudsbijdragen ontvangen die niet meer bedragen dan het 

plafond van de toegelaten nettobestaansmiddelen (zie punt 2). 

•   In de eerste stap wordt bepaald wat de verschuldigde belasting is op het 
totale inkomen van 45.000 euro.  

Zoals hierboven vermeld, bedraagt de verschuldigde belasting op 

jaarinkomsten van 45.000 EUR voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten 

2021) 17.206 EUR. 

•   In de tweede stap wordt nagegaan op welke belastingvrije som de 

belastingplichtige recht heeft (art. 134, § 1 WIB92). 

De belastingvrije sommen waar deze gescheiden moeder van geniet zijn 

de volgende (voor het aanslagjaar 2022, inkomsten voor het jaar 2021): 

-    Het basisbedrag (art. 131 WIB92) = 9,050 EUR;

-    De verhoogde belastingvrije som voor een alleenstaande met 

kind ten laste (art. 133 WIB92) = 1.650 EUR;

-    De belastingvrije som voor twee kinderen ten laste (art. 132 

WIB92) = 4.240 EUR;

-    De verhoogde belastingvrije som voor een kind ten laste jonger 

dan 3 jaar (x1) (art. 132, lid 1, 6° WIB92) = 610 EUR;  

In totaal = 15,550 EUR.

•   In de derde stap wordt het bedrag van de belastingvrijstelling bepaald 

door de volgende progressieve tarieven toe te passen op de belastingvrije 

som (artikel 134, § 2, lid 2, WIB92).

Voor het aanslagjaar 2022, inkomstenjaar 2021: 

-    25% op de belastingvrije inkomensschijf van 0,01 EUR tot 9.520 EUR;

-    30% op de inkomensschijf van 9.520 EUR tot 13.540 EUR;

-    40% op de inkomensschijf van 13.540 EUR tot 22.570 EUR;

-    45% op de inkomensschijf van 22.570 EUR tot 41.360 EUR;

-    50% op de inkomensschijf boven 41.360 EUR.

 

In ons voorbeeld bedraagt het vrijgestelde bedrag voor het aanslagjaar 

2021 dus: 

-    25% op de inkomensschijf van 0,01 EUR tot 9.520 EUR,  

d.w.z. 2.380 EUR;

-    30% op de inkomensschijf van 9.520 EUR tot 13.540 EUR,  

d.w.z. 1.206 EUR;

-    40% op de inkomensschijf van 13.540 EUR tot 15.550 EUR,  

d.w.z. 804 EUR;

-    In totaal = 4.390 EUR.
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•   In de vierde en laatste stap wordt dit belastingvrije bedrag in mindering 

gebracht van de verschuldigde belasting.  

Zoals we hierboven hebben gezien, bedraagt de verschuldigde belasting 

op jaarinkomsten van 45.000 EUR 17.206 EUR. De belasting die 

uiteindelijk verschuldigd is na toepassing van de bovengenoemde 

belastingvrijstellingen bedraagt dus 12.816 EUR (vóór toepassing van de 

gemeentebelasting). 

Wanneer de belastingvrije som voor kinderen ten laste niet volledig kan 

worden verrekend met de verschuldigde belasting, wordt het verschil 

uitbetaald in de vorm van belastingkrediet, berekend overeenkomstig 

artikel 130 WIB92 (artikel 134, §§ 2 en 3 WIB92). 

2.6  Conclusie 

•   In de personenbelasting gelden progressieve belastingtarieven die 

variëren van 25% (voor inkomsten onder 13.440 EUR- aanslagjaar 2021) 

tot 50% (voor inkomsten boven 41.060 EUR - aanslagjaar 2021). 

•  Een deel van de inkomsten is echter vrijgesteld van belasting “de 

belastingvrije som”). 

•  De omvang van de belastingvrije som is afhankelijk van de gezinssituatie 

van de belastingplichtige (burgerlijke staat en kinderen).

•  In sommige gevallen genieten beide ouders van de verhoogde vrijstelling 

voor kinderen ten laste. In andere gevallen enkel de ouder waar het kind 

gedomicilieerd is. 

•  Het kan fiscaal interessanter zijn om te kiezen voor de aftrek van 

onderhoudsbijdragen dan voor het regime van fiscaal co-ouderschap. Een 

analyse per concreet geval is aangewezen. 
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•   Een kind zonder inkomsten, of een kind dat uitsluitend inkomsten 

ontvangt waarop zijn ouders een wettelijk genotsrecht hebben (bijv. 

inkomsten uit onroerend goed en divers inkomen, met uitzondering van 

onderhoudsgelden), moet geen (eigen) aangifte indienen en is fiscaal ten 

laste van zijn ouders, ongeacht de omvang van zijn of haar inkomsten (art. 

137 WIB92). 

 

 De inkomsten van de kinderen worden samengevoegd met die van hun 

ouders, zolang de ouders het wettelijk genot hebben van de inkomsten 

van hun kinderen (art. 126, lid 4 WIB92), met uitzondering van o.a. 

onderhoudsgeld ontvangen door het kind, dat nooit samengevoegd wordt 

met het inkomen van de ouders.

•   Wat wordt bedoeld met “wettelijk genot” en op welk inkomen kan dat 

wettelijk genot gelden?  

Ouders hebben het wettelijk genot van de eigendommen van hun 

kinderen tot op het ogenblik van hun meerderjarigheid of hun 

ontvoogding (art. 384 van het Burgerlijk Wetboek).  

Dit wettelijk genot geldt echter niet voor onder andere inkomsten die 

het kind door zijn of haar arbeid verwerft, noch uit inkomsten uit giften 

gedaan onder de uitdrukkelijke voorwaarde van uitsluiting van het 

wettelijk genot van de ouders (art. 387 van het Burgerlijk Wetboek).  

Daarnaast hebben de ouders ook geen wettelijk genot over de 

onderhoudsbijdragen betaald aan de kinderen.

•   Wat als het kind onderhoudsgeld ontvangt of andere inkomsten heeft?  

De inkomsten van het kind zijn onderworpen aan belasting en het 

kind moet een eigen aangifte in de personenbelasting indienen (of 

namens hem of haar laten indienen door een ouder of de wettelijke 

vertegenwoordiger): 

a.   Onderhoudsbetalingen waarvan het totale jaarlijkse bedrag 

hoger is dan het bedrag van het belastingvrije deel, namelijk: 

i. Wanneer de ouder niet alleen wordt belast

-    3.380 EUR (art. 136 WIB92) voor het aanslagjaar 2021 - 

inkomsten 2020;

-    3.410 EUR voor het aanslagjaar 2022 - inkomsten 2021.

ii.  Wanneer de ouder alleen wordt belast

-    4.880 EUR (art. 141 WIB92) voor het aanslagjaar 2021 - 

inkomsten 2020;

-    4.920 EUR voor het aanslagjaar 2022 - inkomsten 2021. 

In dit geval moet het totale bedrag worden aangegeven (100%). 

Slechts 80% van dit bedrag zal worden belast.

 MOETEN UW 
 KINDEREN EEN 
 BELASTINGSAANGIFTE 
 INDIENEN? 

3
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b.   De nettobestaansmiddelen, zoals beroepsinkomsten, waarvan 

het jaarbedrag hoger is dan het platfond van toegelaten 

nettobestaansmiddelen, d.w.z.:

i.  Wanneer de ouder niet alleen wordt belast:

-    3.380 EUR (art 136 WIB92) voor het aanslagjaar 2021 -  

inkomsten 2020;

-    3.410 EUR voor het aanslagjaar 2022 - inkomsten 2021.

ii. Wanneer de ouder alleen wordt belast:

-     4.880 EUR (art. 141 WIB92) voor het aanslagjaar 2021 -  

inkomsten 2020;

-    4.920 EUR voor het aanslagjaar 2022 - inkomsten 2021. 

We verwijzen naar punt 2.3. hierboven met betrekking tot de manier 

waarop het netto-inkomen wordt berekend. 

•   Wanneer deze gecumuleerde plafonds worden overschreden, kan het kind 

niet langer worden beschouwd als fiscaal ten laste en kunnen zijn ouders 

niet langer profiteren van de belastingvrije som voor kinderen ten laste. 

!  Concreet, zoals uiteengezet onder punt 2.2, betekent dit, zoals 

hierboven uitgelegd, dat een kind ten laste blijft van de ouder als de 

onderhoudsbijdragen die hij ontvangt:  

Als de ouder gezamenlijk wordt belast:

- Voor het aanslagjaar 2021, niet meer bedraagt dan: 4.225 EUR 

(d.w.z. het maximum van de toegestane bruto-bestaansmiddelen 

van 3.380 EUR plus 20% van de aftrekbare kosten) + 3.380 EUR, 

d.w.z. 7.605 EUR (het aanslagjaar 2021); 

- Voor het aanslagjaar 2022, niet meer bedraagt dan: 4.262 EUR 

+3.410 EUR, d.w.z. 7.672 EUR. 

Als de ouder als alleenstaande wordt belast, mogen de ontvangen 

onderhoudsbijdragen niet hoger zijn dan:

- Voor het aanslagjaar 2021, niet meer bedraagt dan:  

6.100 EUR (d.w.z. het maximum van de toegestane 

brutobestaansmiddelen van 4.880 EUR plus 20% van de 

aftrekbare kosten) + 3.380 EUR, d.w.z. 9.480 EUR; 

- Voor het aanslagjaar 2022, niet meer bedraagt dan:  

6.150 EUR + 3.410 EUR, d.w.z. 9.560 EUR. 

•  Als u geen aangifteformulier ontvangt voor uw kind, bent u 

verplicht om aan aangifteformulier aan te vragen wanneer uw kind 

onderhoudsbijdragen heeft ontvangen. In de praktijk denken ouders 

niet altijd aan het indienen van een aangifte. De belastingadministratie 

lijkt dit te tolereren wanneer de bedragen die kinderen onder de 16 jaar 

ontvangen de grenzen van de vrijgestelde bedragen niet overschrijden 

(zie hierboven). De wetgeving is echter streng; in geval van niet-aangifte 

kan de belastingadministratie in principe een boete van 50 tot 1.250 euro 

opleggen. 

! Tip: Het kan desalniettemin nuttig zijn om een aangifte in te dienen 

namens uw kind. 

Dit is bijvoorbeeld het geval voor kinderen die dividenden ontvangen op 

aandelen. Indien de ingehouden roerende voorheffing hoger is dan het 

bedrag van de verschuldigde belasting, kan de ingehouden voorheffing 

gerecupereerd worden. 

Dit is ook het geval voor een student op wiens inkomsten 

bedrijfsvoorheffing is ingehouden. Ook deze student kan de ingehouden 

bedrijfsvoorheffing terugkrijgen via de belastingaangifte in de mate dat de 

ingehouden bedrijfsvoorheffing hoger is dan de verschuldigde belasting. 

  Conclusie 
•   Wanneer kinderen uitsluitend inkomsten ontvangen waarop hun ouders 

het wettelijks genotsrecht hebben en die samengevoegd worden 

met het inkomen van hun ouders, hoeven zij geen aangifte in de 

personenbelasting in te dienen.

•   Wanneer zij daarentegen ook inkomsten ontvangen die niet 

samengevoegd worden met die van hun ouders (e.g. onderhoudsgeld), 

moet een (minderjarig) kind een eigen aangifte indienen, zelfs als het 

inkomen van het kind de belastingvrije bedragen niet overtreft.

•   De belastingadministratie lijkt evenwel te tolereren dat er geen aangifte 

wordt ingediend voor kinderen onder de 16 jaar wiens inkomen de 

belastingvrije bedragen niet overtreft. 

•   Het kan desalniettemin voordelig zijn om toch een aangifte in te dienen 

om op die manier ingehouden roerende voorheffing of bedrijfsvoorheffing 

te recupereren.

•   De aangifte van minderjarige kinderen kan door zijn of haar wettelijke 

vertegenwoordiger (in principe zijn of haar ouders) namens het kind 

worden ingediend. 
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4.1  Kunt u de onderhoudsbijdragen die u betaalt aftrekken van 
 uw belastbaar inkomen? 

•   Onderhoudsbijdragen die u aan uw voormalige echtgeno(o)t(e) en/of kind 

betaalt, zijn fiscaal aftrekbaar, tot 80% van het betaalde bedrag, mits aan 

de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan: 

a. In het geval van onderhoudsgelden die regelmatig worden betaald 

in het belastbare tijdperk bijvoorbeeld in 2020 voor het aanslagjaar 

2021: 

-    Als ze worden betaald aan personen (kind of ex-partner) 

die geen deel uitmaken van uw gezin op 1 januari van het 

aanslagjaar.

-    Ter nakoming van een wettelijke verplichting tot onderhoud.

b. In het geval van onderhoudsgelden, die voldoen aan deze voor-

waarden, die u niet betaalt in het jaar waarin ze verschuldigd waren, 

maar later, na het belastbare tijdperk waarin ze verschuldigd zijn: 

-    Indien ze worden betaald ter uitvoering van een rechterlijke 

beslissing waarbij het bedrag is vastgesteld of gewijzigd, met 

terugwerkende kracht voor een eerdere periode. 

!  Wanneer de bijdragen bij rechterlijke beslissing zijn vastgesteld en 

niet spontaan worden uitbetaald ter uitvoering van die eerdere 

beslissing, maar na een nieuwe veroordeling wegens niet-betaling, 

zijn de bijdragen niet langer aftrekbaar. 

Merk op dat bijdragen die worden betaald voor kinderen waarvoor 

artikel 132bis WIB92 (fiscaal co-ouderschap) wordt toegepast, niet 

aftrekbaar zijn (artikel 104, 2° in fine WIB92). 

c. U vermeldt in uw aangifte de identiteit van de personen aan wie 

deze onderhoudsbijdragen zijn betaald en u kunt dit bewijzen door 

middel van bewijsstukken, zoals een bankoverschrijving. 

•   Wat wordt bedoeld met “regelmatig betaald”? 

De betalingen moeten op regelmatige basis worden verricht, d.w.z. 

met een bepaalde, vaste tussenpozen, bijvoorbeeld maandelijks, 

driemaandelijks of herhaaldelijk ter gelegenheid van bepaalde 

gebeurtenissen. 

Zo kan een betaling die één keer per jaar, of twee tot drie keer per jaar, 

wordt gedaan, als regelmatig worden beschouwd. 

Uiteraard is een lichte vertraging in de betaling aanvaardbaar, 

bijvoorbeeld een betaling twee tot drie maanden na de periode waarop de 

betaling betrekking heeft. 

• Deze voorwaarde speelt bovendien niet wanneer de uitgaven niet van 

periodieke aard zijn, zoals brandstofkosten – waarvan de betaling een 

onderhoudsbijdragenbetaling in natura kan uitmaken - of buitengewone 

uitgaven in verband met kinderen (zoals gedefinieerd in artikel 203bis van 

het Burgerlijk Wetboek). 

 HOE WORDEN 
 (ONTVANGEN EN 
 BETAALDE) 
 ONDERHOUDS- 
 BIJDRAGEN FISCAAL 
 BEHANDELD? 
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Zo kan, in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld de aankoop van een 

wagen als aftrekbaar onderhoudsgeld worden aanvaard zolang deze 

kosten aan de overige voorwaarden voldoen (met name: gedaan ter 

uitvoering van een wettelijke verplichting tot onderhoud, in dit geval 

artikel 203 van het Burgerlijk Wetboek). 

• Wat wordt bedoeld met “geen deel van het gezin uitmaken”? 

Het niet-behoren tot het gezin betekent dat de ontvanger van de 

onderhoudsbetalingen niet langer op hetzelfde adres woont met 

de bedoeling om gescheiden te wonen. Dit impliceert een zekere 

psychologische, sociale en financiële autonomie. 

Als we het voorbeeld van onze student nemen (supra nr. 2.3.), zijn er 

verschillende elementen die aanwijzen dat hij niet langer deel uitmaakt 

van het gezin van zijn ouders, maar dat hij op een duurzame wijze een 

apart huishouden heeft gevormd. 

• Wat wordt bedoeld met “ter nakoming van een wettelijke verplichting 
tot onderhoud”? 

De betaling moet worden verricht ter voldoening van een bij wet 

vastgestelde en opgelegde onderhoudsverplichting. Met name de 

volgende onderhoudsverplichtingen worden bedoeld: 

- Ouders met betrekking tot hun kinderen op grond van artikel 203 

van het Burgerlijk Wetboek;

- Kinderen ten opzichte van hun ouders op grond van artikel 205 van 

het Burgerlijk Wetboek;

- Tussen ex-echtgenoten op grond van artikel 301 van het Burgerlijk 

Wetboek;

- Tussen echtgenoten die gescheiden zijn op basis van de artikelen 

221 en 223 van het Burgerlijk Wetboek; 

- Tussen wettelijk samenwonenden in sommige gevallen. 

- Of een soortgelijke wettelijke verplichting in een buitenlands recht. 

Als er een wettelijke verplichting tot onderhoud bestaat, is het niet nodig 

dat de betaling van de onderhoudsgelden werd opgelegd bij rechterlijke 

beslissing. Bijvoorbeeld de onderhoudsbijdrage die tussen gescheiden 

ouders is overeengekomen zonder gerechtelijke tussenkomst is aftrekbaar, 

op voorwaarde dat aan alle bovengenoemde voorwaarden is voldaan. 

!  Wanneer het betalen van onderhoudsgeld niet is opgelegd door een 

rechterlijke beslissing of overeengekomen in een overeenkomst van 

echtscheiding door onderlinge toestemming, verhoogt de kans op 

betwisting door de belastingadministratie. 

!  Wanneer het regime van fiscaal co-ouderschap toegepast wordt, (zie punt 

2.4.) kunnen de betaalde onderhoudsbijdragen niet afgetrokken worden. 

Omgekeerd verliest de ouder die de onderhoudsbijdragen voor een kind 

aangeeft als aftrekbare besteding, het belastingvoordeel van het fiscaal 

co-ouderschap voor dat kind. 

!  Het onderhoudsgeld moet betrekking hebben op kosten die onder de 

relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek bedoeld worden. Zo 

worden bijvoorbeeld zakgeld of geld dat op de spaarrekening van het kind 

wordt gestort of verjaardagscadeaus niet geaccepteerd als aftrekbare 

onderhoudsbijdragen. 

• De betaalde bedragen (100% van het betaalde bedrag) moeten worden 

vermeld in de aangifte in vak VIII “Vorige verliezen en aftrekbare kosten” 

in code 1390 (of code 1392 indien de onderhoudsgelden gezamenlijk 

door de echtgenoten of wettelijk samenwonenden verschuldigd zijn). 

• Hoe zit het met onderhoudsbijdragen die in natura worden betaald? 

De onderhoudsbijdragen hoeven niet noodzakelijk in geld te worden 

betaald. Onderhoudsgeld kan ook in natura worden betaald. 

- Dit is bijvoorbeeld het geval voor een ex-echtgeno(o)t(e) die 

bepaalde uitgaven van de andere echtgeno(o)t(e) overneemt om 

aan de verplichting van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek 

te voldoen, zoals het betalen van de huur van een woning of van 

elektriciteitsrekeningen. 

- Het is ook mogelijk dat de gezinswoning van beide echtgenoten, 

tijdens de echtscheidingsprocedure (bij wijze van voorlopige en 

dringende maatregel) of levenslang, gratis ter beschikking wordt 

gesteld van een van de echtgenoten. 

Merk in dit verband op dat de belastingadministratie het standpunt 

verdedigt dat de “vrije terbeschikkingstelling van een woning 

kan worden gelijkgesteld met een betaalde onderhoudsbijdrage, 

maar dat de huurwaarde van de gezinswoning die aan beide 

echtgenoten toebehoort en die tijdens de echtscheidingsprocedure 

aan een van de echtgenoten ter beschikking wordt gesteld, geen 

onderhoudsbijdragentoelage is”, met name op grond van het feit dat 

deze echtgeno(o)t(e) reeds het recht op gebruik en genot had (Com. 

IB nr. 90/20 en 104/54). 

In de rechtspraak wordt inderdaad aanvaard dat dit kan kwalificeren 

als onderhoudsgeld in natura.

Een beoordeling per geval is vereist. 

• Hoe zit het met de onderhoudsbijdragenbedragen die worden betaald 

in de vorm van een eenmalig bedrag, de zogenaamde “gekapitaliseerde 

onderhoudsbijdragen”? 

De onderhoudsbijdragen aan de ex-echtgeno(o)t(e) in geval van een 

echtscheiding kan worden gekapitaliseerd. De eenmalige betaling is dan in 

het jaar van de betaling aftrekbaar. 

De begunstigde van dit kapitaal zal jaarlijks belast worden op basis van 

een omzettingsrente (zie punt 4.2. hieronder). 

!  Kan de betaling van dit kapitaal worden gespreid, zonder dat het 

geherkwalificeerd wordt als een reguliere betaling? Dit kan voordelig zijn 

als de nettoinkomsten van de schuldenaar van dat jaar lager zijn dan het 

betaalde kapitaal en hij dus niet de volledige aftrek kan genieten. 
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De rulingcommissie lijkt dit te aanvaarden. In een eerste voorafgaande 

beslissing ging het om onderhoudsbijdrage die in het kader van 

een echtscheiding in onderlinge toestemming werd betaald. De 

rulingcommissie heeft aanvaard dat het kapitaal in vijf schijven over 

vijf jaar wordt betaald (ruling 2017.764 van 23.01.2018). In een andere 

voorafgaande beslissing werd de betaling in drie termijnen toegestaan 

(ruling 2016.773 van 17.10.2017). 

• Hoe zit het met de onderhoudsbijdragen betaald in het jaar waarin de 

feitelijke scheiding plaatsvindt? 

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen onderhoudsbijdragen 

die worden betaald voor kinderen enerzijds en dewelke worden betaald 

aan de partner anderzijds. 

- De onderhoudsbijdragen voor kinderen betaald door een van 

de ouders in het jaar van de feitelijke scheiding van de ouders, 

kunnen door die ouder afgetrokken worden wanneer de kinderen 

deel uitmaken van het gezin van de andere ouder (Circulaire 

Ci.RH.331/580.592 25 januari 2007). 

- Wat betreft de onderhoudsbijdragen die in het jaar van de 

feitelijke scheiding aan de partner zijn betaald, staat de 

belastingadministratie nu ook de aftrekbaarheid toe op voorwaarde 

dat de voorwaarden van art. 104, 1°, WIB92 vervuld zijn en 

dat de onderhoudsbijdragen als diverse inkomsten worden 

beschouwd in hoofde van de andere echtgeno(o)t(e) (Circulaire 

Ci.RH.331/580.592 25 januari 2007).

  Conclusie 
- Onderhoudsbijdragen betaald aan een voormalige echtgeno(o)t(e) 

of kind zijn aftrekbaar tot 80% van het betaalde bedrag als aan de 

volgende voorwaarden is voldaan: 

- Ze worden regelmatig betaald;

-  Aan een persoon die geen deel uitmaakt van het gezin op het 

ogenblik van betaling;

- Zij worden betaald ter nakoming van een wettelijke verplichting 

tot onderhoud. 

- Als ze niet worden betaald in het jaar waarop ze betrekking hebben, 

zijn de onderhoudsgelden aftrekbaar mits enkele bijkomende 

voorwaarden voldaan zijn. 

- Onderhoudsgeld in natura kan ook worden afgetrokken, mits de 

voorwaarden voldaan zijn.

- Gekapitaliseerde onderhoudsbijdragen zijn ook aftrekbaar. Ook een 

betaling in schijven lijkt te worden aanvaard. 

- Het is aan de belastingplichtige om het bewijs te leveren van 

betaling en de identiteit van de ontvanger. 

4.2  Worden de onderhoudsgelden die u ontvangt belast? 
 Moet u deze aangeven?

• De ontvangen onderhoudsbijdragen zijn belastbaar als diverse inkomsten 

in hoofde van de ontvanger (het kind of de voormalige partner), onder de 

volgende voorwaarden (art. 90, lid 3 en 4 WIB92): 

- Het gaat om onderhoudsgeld dat betaald wordt door een persoon 

die geen deel uitmaakt van uw gezin of dat van uw kind;

- Het onderhoudsgeld wordt betaald in het kader van het uitvoeren 

van een wettelijke verplichting tot onderhoud; 

Het gaat in het bijzonder om: 

- De verplichting tot onderhoud die elke ouder heeft ten aanzien 

zijn of haar minderjarige kind of een meerderjarig kind dat zijn of 

haar studies nog niet voltooid heeft, krachtens artikel 203 van het 

Burgerlijk Wetboek;

- De verplichting van een echtgeno(o)t(e) om hulp en bijstand 

te verlenen aan de andere echtgeno(o)t(e) tijdens een 

echtscheidingsprocedure, op basis van artikel 221-223 van het 

Burgerlijk Wetboek;

- De verplichting van een ex-echtgeno(o)t(e) om na de scheiding 

onderhoudsbijdragen te betalen aan zijn of haar ex-echtgeno(o)t(e) 

op grond van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek;

- Verplichtingen tussen wettelijk samenwonenden in bepaalde 

gevallen;

- Een gelijkaardige wettelijke verplichting onder buitenlands recht. 

• Het volledige ontvangen bedrag moet worden aangegeven in de aangifte, 

maar slechts 80% van het bedrag is belastbaar (art. 99 en 90,3° WIB92). 

Het bedrag wordt belast aan de progressieve belastingtarieven (25% tot 

50%) en gemeentebelasting (art. 130 WIB92). 

• Hetzelfde geldt voor onderhoudsgelden die worden betaald na het 

belastbare tijdperk waarop ze betrekking hebben, ter uitvoering van 

een rechterlijke beslissing die het bedrag met terugwerkende kracht 

heeft vastgesteld of verhoogd, ook hier ter uitvoering van een wettelijke 

onderhoudsplicht. 

• U moet de bijdragen aangeven in uw belastingaangifte, onder vak 

VI, onder de code die overeenstemt met uw situatie (gewoonlijke 

onderhoudsgelden, bijdragen die met terugwerkende kracht worden 

toegekend in uitvoering van een rechterlijke beslissing, bijdragen die in de 

vorm van kapitaal worden uitbetaald). Daarnaast moet u in uw aangifte 

ook de naam en het adres van de persoon die deze bijdragen heeft 

betaald, vermelden. 

• Onderhoudsgeld dat door een rechter wordt vastgesteld met 

terugwerkende kracht voor een vorig belastbaar tijdperk, wordt aan 

een afzonderlijk belastingtarief onderworpen (tegen het gemiddelde 

belastingtarief van het jaar waarin ze worden ontvangen), in plaats van 

aan de progressieve tarieven (art. 171, 6° WIB92). 



TO P I C  (EX-)PARTNERS, GESCHEIDEN OUDERS TO P I C  (EX-)PARTNERS, GESCHEIDEN OUDERS

38 39

Een concreet voorbeeld: 

- De echtscheiding wordt uitgesproken op 1 augustus 2018. 

- In januari 2019 wordt de ex-echtgeno(o)t(e) veroordeeld tot het 

betalen van een onderhoudsbijdrage van 400 euro per maand. 

- In januari 2019 betaalt de ex-echtgeno(o)t(e) het forfaitaire bedrag 

van 2.000 EUR (400 EUR × 5 maanden). 

- Vanaf dan betaalt hij de som van 400 EUR per maand. 

Hoe moet de ex-vrouw haar belastingaangifte invullen? 

- Voor de maanden augustus tot en met december 2018 moet het 

bedrag van 2 000 EUR (400 EUR × 5 maanden) onder code  

1193-68 worden gerapporteerd. Dit bedrag wordt belast tegen  

het gemiddelde belastingtarief voor het inkomstenjaar 2019 

(aanslagjaar 2020). 

- Voor de maanden januari tot en met december 2019 betreft het 

een reguliere onderhoudsbijdragenbetaling. Het totale bedrag van 

4 800 EUR (400 EUR × 12 maanden) moet worden aangegeven 

onder code 1192-69. Dit bedrag wordt belast tegen de progressieve 

belastingtarieven. 

• Gekapitaliseerde onderhoudsbijdragen worden gespreid belast in hoofde 

van de ontvanger, hoewel ze in één som betaald worden. Elk jaar, vanaf de 

datum van ontvangst van het kapitaal tot aan zijn of haar overlijden, moet 

de ontvanger een bedrag aangeven in zijn of haar aangifte en wordt hij of 

zij belast op (80% van) dit bedrag. Het jaarlijks belastbaar bedrag wordt 

bepaald aan de hand van de volgende formule: bedrag van het ontvangen 

kapitaal x het percentage dat wordt bepaald volgens de leeftijd van de 

schuldeiser (omzettingsrente) (art. 170, 169, § 1 WIB92 ).

https://finances.belgium.be/fr/particuliers/avantages_fiscaux/rentes_

alimentaires/recues#q3

!  Onderhoudsgeld dat door of namens een kind wordt ontvangen, moet 

niet worden aangegeven in de belastingaangifte van de ouder. De ouders 

hebben immers geen wettelijk genotsrecht op de onderhoudsgelden van 

het kind. Er moet een afzonderlijke belastingaangifte op naam van het 

kind ingediend worden.

Er moet een aangifte worden ingediend op naam van het kind, ongeacht 

de leeftijd van het kind. De ouder moet hiertoe een aangifteformulier 

opvragen bij de belastingadministratie. Als het kind 12 jaar of ouder is, 

kan de aangifte ook worden ingediend via Tax-on-Web. 

Wanneer het ontvangen onderhoudsgeld onder bepaalde plafonds blijft, 

zal er geen belasting verschuldigd zijn (zie punt 3.). 

In de praktijk denken ouders er niet altijd aan om een aangifte in te 

dienen namens hun kind dat onderhoudsbijdragen heeft ontvangen. 

De belastingadministratie lijkt dit te tolereren wanneer de ontvangen 

onderhoudsgelden de belastingvrije bedragen niet overschrijden (zie 

hierboven nr. 3.). 

  Conclusie 
- Ontvangen onderhoudsgelden zijn principieel belastbaar in hoofde van de 

ex-partner of het kind dat ze ontvangt. Mits de inkomsten onder bepaalde 

plafonds blijven, is het mogelijk dat er geen belasting verschuldigd is. 

- 80% van het ontvangen bedrag wordt belast, aan de progressieve 

belastingtarieven (25% tot 50%), verhoogd met gemeentebelasting. 

- Onderhoudsgeld dat in de vorm van een kapitaal wordt ontvangen, wordt 

jaarlijks belast aan de hand van een omzettingsrente. 

- Wanneer kinderen onderhoudsgeld ontvangen, moet voor hen een 

aangifte in de personenbelasting worden ingediend.
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• Eerst en vooral moet een onderscheid worden gemaakt tussen de 

obligatio en de contributio. 

- De obligatio bepaalt wie de schuldeiser - in dit geval de 

belastingadministratie - kan aanspreken ter betaling van zijn schuld. 

- De contributio bepaalt wie de schuld uiteindelijk moet dragen. 

Het is mogelijk dat de ene echtgeno(o)t(e) een belastingschuld moet 

betalen die betrekking heeft op de andere echtgeno(o)t(e) (obligatio), 

terwijl die echtgeno(o)t(e), onder het huwelijksstelsel waaronder hij/zij 

gehuwd is, die schuld niet hoefde te dragen (contributio). 

In dat geval kan die echtgeno(o)t(e) zich tot de andere echtgeno(o)t(e) 

wenden om de terugbetaling van de schuld te verkrijgen.

De regels die we hier bespreken hebben betrekking op de 

verplichting tot betaling van de schuld, d.w.z. de persoon die door de 

belastingadministratie kan worden aangesproken tot betaling van de 

schuld.

• Het nieuw Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van 

fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen van 13 april 2019 (hierna 

“Wetboek Invordering”) is op 1 januari 2020 in werking getreden. 

• Hieronder bespreken we het regime zoals dat vóór 1 januari 2020 van 

toepassing was en het regime dat vanaf 1 januari 2020 van toepassing is. 

5.1  Regels die van toepassing zijn op inkomsten die vóór 
 1 januari 2020 zijn ontvangen 

• Het Wetboek Invordering voorziet in solidariteit tussen echtgenoten en 

wettelijk samenwonenden en dit: 

- Vanaf de datum van de overschrijving van het huwelijk of de 

verklaring van wettelijke samenwoning in de bevolkingsregisters; 

- Tot de overschrijving van de echtscheiding of het einde van het 

wettelijk samenwonen in deze zelfde registers. 

• Deze solidariteit is van toepassing op de inkomsten die tijdens deze 

periode worden ontvangen, ook als de belasting later wordt gevestigd. 

• De belasting die op naam van een van beide partners is gevestigd kan, 

ongeacht het huwelijksregime of de notariële overeenkomst die de 

voorwaarden voor wettelijke samenwoning regelt, worden verhaald op 

alle gemeenschappelijk goederen van beide echtgenoten of wettelijk 

samenwonende partners (art. 394, § 1, alinea 1 WIB92). 

 KAN IK  
 AANGESPROKEN 
 WORDEN VOOR EEN 
 BELASTINGSCHULD  
 VAN MIJN EX-PARTNER? 
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• De schulden kunnen echter niet worden uitgevoerd op de eigen 

eigendommen van de andere partner wanneer deze kan aantonen dat: 

1°  hij of zij de goederen reeds bezat vóór het sluiten van het 

huwelijk of vóór het afleggen van de verklaring van wettelijke 

samenwoning;

2°  goederen afkomstig van een erfenis of van een schenking door 

een andere persoon dan zijn of haar partner;

3°  goederen die zijn aangekocht met middelen afkomstig van de 

realisatie van dergelijke goederen;

4°  de inkomsten die overeenkomstig het burgerlijk recht eigen zijn 

(art. 394, § 1, lid 2 WIB92).

• Wat gebeurt wanneer de echtgenoten feitelijk gescheiden zijn? 

In afwijking van bovenstaande regel kan in geval van feitelijke 

scheiding de belasting met betrekking tot de inkomsten van een van de 

echtgenoten, verkregen vanaf het tweede kalenderjaar volgend op het jaar 

van de feitelijke scheiding, niet meer worden verhaald op de inkomsten of 

goederen van de andere echtgeno(o)t(e) (art. 394, § 2 WIB92).

Concreet, indien de feitelijke scheiding in 2019 plaatsvond, zullen de 

belastingen met betrekking tot de inkomsten die een van de partners 

vanaf 1 januari 2021 heeft ontvangen niet meer ingevorderd kunnen 

worden bij de andere partner. 

• Hoe zit het met de belasting die wordt gevestigd na de echtscheiding of 

de beëindiging van de wettelijke samenwoning, maar die betrekking heeft 

op inkomsten die vóór deze datum zijn gegenereerd? 

In dit geval zijn dezelfde regels als hierboven uiteengezet van toepassing, 

omdat de belasting betrekking heeft op inkomsten die vóór deze datum 

zijn ontvangen en derhalve bij beide echtgenoten of partners kunnen 

worden ingevorderd (art. 394, § 3 WIB92). 

• Het valt niet uit te sluiten dat de belastingadministratie u, na de 

echtscheiding, aanspreekt voor de belasting op inkomsten die uw ex-

echtgeno(o)t(e) tijdens het huwelijk heeft gegenereerd. Het is raadzaam 

om in uw echtscheidingsovereenkomst een regeling op te nemen voor het 

geval dat deze situatie zich voordoet. 

5.2  Wat zijn de belangrijkste nieuwe regels met betrekking tot 
 (ex-)echtgenoten of (ex-)wettelijk samenwonenden? 

• In de eerste plaats bepaalt artikel 8 van het Invorderingswetboek dat:

- De personenbelasting die op naam van beide echtgenoten 

of partners is gevestigd, slechts bij elk van hen kan worden 

ingevorderd voor het gedeelte dat betrekking heeft op zijn of haar 

inkomsten.

- Concreet: man en vrouw genereren elk 50% van de belastbare 

inkomsten. De belastingschuld met betrekking tot deze inkomsten 

kan slechts worden ingevorderd tot een maximum van 50% bij de 

vrouw en 50% bij de man, elk als hoofdschuldenaar. 

- De belastingaanslag is slechts tegen elk van hen afdwingbaar voor 

zover de inkomstenbelasting op hen kan worden verhaald op grond 

van invorderingswetboek en het wetboek inkomstenbelasting.

- De belastingaanslag is ook afdwingbaar ten aanzien van 

medeschuldenaren (artikel 7).

• Vervolgens bepaalt artikel 10 van het Invorderingswetboek, in dezelfde zin 

als het vroegere artikel 394 WIB92: 

- Dat de inkomstenbelasting of het gedeelte van de 

inkomstenbelasting dat betrekking heeft op het belastbare inkomen 

van één van de echtgenoten, ongeacht het huwelijksregime of 

ongeacht de notariële overeenkomst die de modaliteiten van 

het wettelijk samenwonen regelt, kan worden verhaald op het 

gemeenschappelijk vermogen van beide echtgenoten of wettelijk 

samenwonende partners (art. 10, § 1 )

- Hierop geldt opnieuw de uitzondering dat de belastingschuld niet 

kan worden ingevorderd op de goederen van de andere partner 

wanneer deze kan aantonen dat:

1°  hij of zij de goederen reeds bevat vóór het sluiten van  

het huwelijk of vóór het afleggen van de verklaring van  

wettelijke samenwoning;

2°  goederen afkomstig van een erfenis of van een schenking  

door een andere persoon dan zijn of haar partner;

3°  goederen die zijn aangekocht met middelen afkomstig van  

de realisatie van dergelijke goederen;

4°  de inkomsten die overeenkomstig het burgerlijk recht  

eigen zijn.

• Wat in geval van feitelijke scheiding? 

Het nieuwe Invorderingswetboek voorziet ook in een afwijking 

van bovengenoemde regel in artikel 10, lid 2 voor het geval dat de 

echtgenoten feitelijk gescheiden zijn. 

In dit geval kan de belasting in hoofde van één van de echtgenoten, vanaf 

het tweede kalenderjaar volgend op het jaar van de feitelijke scheiding, 

niet meer worden ingevorderd op de inkomsten of goederen van de 

andere echtgeno(o)t(e). 

• Hoe zit het met belastingen die worden geheven na de echtscheiding 

of de beëindiging van de wettelijke samenwoning, maar die betrekking 

hebben op inkomsten die vóór die datum zijn gegenereerd? 

Deze belastingschulden blijven onderworpen aan dezelfde regels en 

afwijkingen als hierboven vermeld, omdat zij betrekking hebben op 

inkomsten die vóór deze datum zijn ontvangen (art. 10, § 3 Wetboek 

Invordering). 
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