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ment de l’enfant est réparti de manière égalitaire, de déroger

à la règle que la majoration de la quotité exemptée est attri-

buée au seul parent chez qui l’enfant est domicilié et ainsi

d’autoriser une répartition égalitaire de cette majoration.

Cette disposition instaure, non une obligation, mais une

faculté pour les parents.

Il s’ensuit que le juge ordonnant ou constatant un héberge-

ment égalitaire doit, en cas de contestation, statuer sur la

demande d’attribution de la majoration de quotité exemptée

pour, soit en laisser le bénéfice au parent chez qui l’enfant est

domicilié, soit l’attribuer pour moitié à chacun des parents.

L’arrêt, qui refuse de statuer sur la demande de la demande-

resse de dire pour droit « qu’elle bénéficiera seule de l’avan-

tage fiscal lié à la charge des enfants » pour lesquels un

hébergement égalitaire est mis en place, au motif que « la

cour [d’appel] est saisie d’un litige familial et non d’un litige

fiscal et [qu’il] ne lui appartient pas d’interférer dans l’appli-

cation des dispositions du Code des impôts sur les revenus,

qui sont d’ordre public », viole l’article 132bis précité.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Et il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du premier

moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il répartit les frais extraordi-

naires définis au jugement du 18 avril 2013 pour la période

du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016, qu’il refuse de

faire application de l’article 132bis du Code des impôts sur

les revenus 1992 et qu’il statue sur les dépens;

Rejette le pourvoi pour le surplus;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de

l’arrêt partiellement cassé;

Condamne la demanderesse à la moitié des dépens et en

réserve le surplus pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge

du fond;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de

Liège.

Les dépens taxés à la somme de sept cent vingt-six euros qua-

rante-cinq centimes en débet envers la partie demanderesse.

Où:

M. Delange, président de section

M. Lemal, M.-C. Ernotte, A. Jacquemin et M. Moris, con-

seillers,

J.M. GENICOT, avocat-général.

Noot

Fiscaal co-ouderschap, een (verplicht) 

automatisme?

Bij een echtscheiding is het op vandaag een veel voorkomen-

de regeling om de zorg en het verblijf voor de kinderen te

delen, ook (verblijfs)co-ouderschap genaamd. Het verblijf

van de kinderen zal dan gelijkmatig tussen de ouders ver-

deeld worden, zodanig dat het kind alternerend bij elk van

de ouders gedurende gelijke periodes zal inwonen. Wanneer

beide ouders met deze gelijke verblijfsregeling voor hun kin-

deren akkoord gaan in een geregistreerde of een door de

rechter gehomologeerde overeenkomst, hebben zij eveneens

de keuze voor een fiscaal co-ouderschap. Op grond van dit

fiscaal co-ouderschap zal het belastingvoordeel van de toe-

slagen op de belastingvrije som aan iedere ouder voor de

helft toekomen. Het fiscaal co-ouderschap is in dat geval een

keuzemogelijkheid waarvan de ouders kunnen afwijken.

Wanneer dit (feitelijk) verblijfsco-ouderschap wordt opge-

legd op grond van een rechterlijke beslissing houdt dit auto-

matisch het fiscaal co-ouderschap in. Dit althans volgens de

vaststaande rechtspraak zoals recent nogmaals bevestigd

door het hof van beroep te Antwerpen in zijn arrest van

2 april 2019. Het Hof van Cassatie bepaalt nu in zijn arrest

van 17 februari 2020 dat dit fiscaal co-ouderschap geen ver-

plicht automatisme inhoudt, maar slechts een mogelijkheid is

die aan de betrokken ouders geboden wordt zodra aan de

wettelijke voorwaarden van artikel 132bis WIB 1992 is vol-

daan. Ook indien de gelijke verblijfsregeling wordt vastge-

legd bij rechterlijke beslissing, moet de rechter van dit fiscaal

co-ouderschap dus kunnen afwijken in functie van het eco-

nomisch draagvermogen van de ouders.

I.   Situering

A.   Hof van beroep antwerpen 2 april 2019

1.   FEITENCONSTELLATIE EN ADMINISTRATIEVE PROCEDURE

Uit de relatie tussen de heer X en mevrouw Y, werd op

15 september 2004 kind Z geboren. De relatie tussen de heer

X en mevrouw Y werd verbroken en er volgden met betrek-

king tot kind Z twee vonnissen van de jeugdrechtbank te

Turnhout.

In het eerste vonnis van 26 januari 2011 werd beslist dat (i)

het ouderlijk gezag gezamenlijk toekomt aan beide ouders,

(ii) het co-ouderschap de van toepassing zijnde verblijfsrege-

ling wordt, alsmede dat (iii) het kind Z bij mevrouw Y in het

bevolkingsregister ingeschreven blijft en dat het aldaar haar

hoofdverblijf zal hebben.

In het tweede vonnis van 12 oktober 2011 werd beslist dat

(i) de heer X het fiscale voordeel voor het kind zal genieten,

(ii) elk van de ouders tot de helft van de buitengewone kosten

veroordeeld wordt alsmede dat (iii) mevrouw Y gemachtigd

wordt tot ontvangst van de kinderbijslag.

In 2010 is de heer X voor een tweede keer in het huwelijk

getreden met mevrouw A met wie hij twee kinderen B en C

heeft gekregen.

Voor aanslagjaren 2013 en 2014 werden door de heer X in

zijn aangifte personenbelasting de kinderen Z en B (kind C

was toen nog niet geboren) ten laste genomen (code 1030).

De administratie weigerde aanvankelijk kind Z als persoon

ten laste te beschouwen voor de betrokken aanslagjaren,

doch verleende bij directoriale beslissing van 22 februari

2016 een passende ontheffing gelet op het “fiscaal co-ouder-
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schap”. De verhoging van de belastingvrije som voor kinde-

ren ten laste werd daarbij door de administratie slechts voor

de helft toegekend – en niet voor de volledigheid zoals noch-

tans vastgesteld bij hoger vermeld vonnis van de jeugdrechter

12 oktober 2011 – in toepassing van artikel 132bis WIB

1992. De administratie verwees hiertoe naar het vonnis van

de jeugdrechter dat voorzag in o.m. een “gelijkmatige verde-

ling” van de huisvesting van kind Z tussen de beide ouders

(verblijfsco-ouderschap). Volgens de administratie geldt de

toepassing van de fiscale regeling inzake co-ouderschap cf.

artikel 132bis als een (verplicht) automatisme waarvan niet

door de rechter kan worden afgeweken. De administratie

meende derhalve geen rekening te moeten houden met het

vonnis van de jeugdrechter waarbij het fiscale voordeel inte-

graal werd toegekend aan de heer X.

2.   GERECHTELIJKE PROCEDURE

De heer X kon zich niet akkoord verklaren met dit standpunt

en besloot om middels verzoekschrift van 19 mei 2016 tegen

deze administratieve beslissing een gerechtelijke procedure in

te leiden. Op basis van het vonnis van de jeugdrechter van

12 oktober 2011 werd aan hem immers integraal het fiscale

voordeel voor kind Z toegewezen.

De heer X werd in eerste aanleg in het gelijk gesteld. De eer-

ste rechter oordeelde dat kind Z deel uitmaakte van het gezin

van de heer X zoals bedoeld in artikel 136 WIB 1992 en dat

de administratie niet aantoont dat de regeling zoals voorzien

in artikel 132bis van toepassing zou zijn op onderhavige

zaak.

In zijn arrest van 2 april 2019 hervormt het hof van beroep

te Antwerpen deze beslissing. Het hof stelt vast dat ingevolge

de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen

de fiscale regeling bepaald in artikel 132bis WIB 1992, t.w.

het fiscale co-ouderschap, niet langer optioneel is maar auto-

matisch wordt toegepast. Het verwijst hiertoe onder meer

naar het feit dat ingevolge deze wetswijziging de ouders niet

langer jaarlijks een gezamenlijke schriftelijke aanvraag moe-

ten indienen, waardoor ook het keuzerecht zou vervallen.

Dit “verplicht” automatisme zou ook worden bevestigd door

het aangifteformulier dat onder vak II, rubriek B “gezinslas-

ten” vermeldt: “Aantal kinderen die fiscaal ten uwen laste

zijn, maar voor wie de helft van het belastingvoordeel moet

worden toegekend aan de andere ouder wegens de gelijkma-

tig verdeelde huisvesting van de kinderen.”

Van zodra aan de wettelijke voorwaarden van artikel 132bis

WIB 1992 is voldaan, moet het fiscale co-ouderschap dus

verplicht worden toegepast. Aangezien de fiscale wet van

openbare orde is, kan hiervan niet worden afgeweken door

een vonnis dat het fiscale voordeel integraal toekent aan één

van de ouders, in casu de heer X, zo stelt het hof.

B.   Hof van Cassatie 17 februari 2020

1.   FEITENCONSTELLATIE EN PROCEDURE

Uit het huwelijk tussen de heer X en mevrouw Y, werden vier

kinderen A, B, C en D geboren. In 2012 werd het huwelijk

ontbonden door echtscheiding naar aanleiding waarvan er

tussen de heer X en mevrouw Y discussie is ontstaan over de

vaststelling van ieders draagvermogen en bijdrage in de ge-

meenschappelijke kosten.

De huisvesting van de vier kinderen werd gelijkmatig ver-

deeld. De kinderen waren gedomicilieerd bij mevrouw Y.

Mevrouw Y verzocht de familierechtbank en vervolgens ook

de familiekamer van het hof van beroep te Brussel om het

fiscale voordeel voor de vier kinderen in deze niet-fiscale

zaak dan ook integraal aan haar toe te kennen. Het hof van

beroep te Brussel weigerde in zijn arrest van 17 mei 2016 op

voormelde vraag te antwoorden, daar het volgens hem enkel

uitspraak kon doen over het familierechtelijk aspect van het

geschil. De rechter oordeelde tevens dat niet kon worden af-

geweken van het openbare orde-karakter van het fiscaal

recht (cf. klassiek rechtspraak in die zin; zie infra), met name

dat artikel 132bis WIB 1992 verplicht van toepassing is.

Volgens het Hof van Cassatie is deze weigering onterecht.

Artikel 132bis is ingevoerd om in geval van verblijfsco-

ouderschap te kunnen afwijken van de algemene regel dat de

verhoging van de belastingvrije som aan slechts één van de

ouders, t.w. de ouder bij wie het kind is gedomicilieerd, toe-

gekend wordt. Het fiscale co-ouderschap is volgens het Hof

geen verplichting, maar slechts een mogelijkheid die aan de

betrokken ouders geboden wordt, zodra zij aan de wettelijke

voorwaarden voldoen. De weigering om uitspraak te doen

over de vordering van mevrouw Y om voor haar vier kinde-

ren te haren laste het volledig fiscale voordeel toegewezen te

krijgen om de reden dat bij hem een familiaal geschil en geen

fiscaal geschil aanhangig is en dat de toepassing van de bepa-

lingen van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen van

openbare orde is, betreft een schending van artikel 132bis

WIB 1992.

II.   Rechtsvraag

Kan de rechter die het verblijfsco-ouderschap beveelt afwij-

ken van de toepassing van artikel 132bis WIB 1992 en oor-

delen dat het belastingvoordeel cf. artikel 132 WIB 1992 ex-

clusief aan één van beide ouders moet worden toegekend?

III.   Analyse

A.   Fiscaal co-ouderschap – Basisprincipes

Kinderen ten laste geven recht op een verhoging van de be-

lastingvrije som conform de bedragen zoals bepaald in

artikel 132, eerste lid, 1° tot 6° WIB 1992. Voor inkomsten-

jaar 2020 (aanslagjaar 2021) bedraagt de gewone belasting-

vrije som 8.990 EUR en voor inkomstenjaar 2021 (aanslag-

jaar 2022) bedraagt deze belastingvrije som 9.050 EUR.1

1. Art. 131 WIB 1992.
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Het bedrag van de belastingvrije som is afhankelijk van het

aantal personen en de leeftijd van de personen die de belas-

tingplichtige ten laste heeft cf. artikel 132 WIB 1992. Als al-

leenstaande met één kind ten laste heeft men recht op een

toeslag (verhoging) van de belastingvrije som van 1.630 EUR

voor inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021) en van

1.650 EUR voor inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022).

Wanneer de ouders beslissen om niet (meer) samen te leven,

geldt als algemene regel dat het belastingvoordeel wordt toe-

gewezen aan één belastingplichtige ouder, met name de echt-

genoot met het hoogste belastbaar inkomen.2 Aan de hand

van feitelijke gegevens (werkelijke woonplaats van de kinde-

ren, begunstigde van de kinderbijslagen, enz.) en juridische

gegevens (officiële woonplaats van de kinderen – cf. art. 108,

eerste lid WIB 1992, de inschrijving in het bevolkingsregister

enz.) dient dan geval per geval te worden uitgemaakt van

welk gezin de kinderen op 1 januari van het aanslagjaar deel

uitmaken. Het is hoe dan ook uitgesloten dat de kinderen

van gescheiden (levende) ouders op fiscaal vlak tegelijkertijd

door de beide ouders ten laste zouden worden genomen.3

Op dit algemene principe geldt een uitzondering in geval van

fiscaal co-ouderschap cf. artikel 132bis WIB 1992. Dit is een

afzonderlijke fiscale regeling die van toepassing is wanneer

ouders niet (langer) meer samenleven doch gemeenschappe-

lijke kinderen hebben die zowel tot het gezin van de moeder

als van de vader behoren, de ouders samen het ouderlijk

gezag uitoefenen en de huisvesting van de kinderen gelijkma-

tig verdeeld is over beide ouders.

B.   Fiscaal co-ouderschap, enkel onder strikte voorwaarden

De toepassing van dit fiscale co-ouderschap veronderstelt dat

de kinderen geacht worden deel uit te maken van het fiscale

gezin van elk van beide ouders. De basisidee achter

artikel 132bis is dat ouders die gezamenlijk de lasten van een

kind delen, onder welbepaalde voorwaarden ook gezamen-

lijk de fiscale voordelen ervan moeten kunnen genieten. Aan

de toepassing van het fiscale co-ouderschap zijn echter een

aantal formaliteiten verbonden:

– ofwel een geregistreerde of door de rechter gehomolo-

geerde overeenkomst die de ouders hebben afgesloten

en waarin uitdrukkelijk is vermeld dat de huisvesting

van de kinderen gelijkmatig is verdeeld over beide

ouders en dat zij bereid zijn de toeslagen op de belas-

tingvrije som voor de kinderen onder elkaar wensen te

verdelen;

– ofwel een rechterlijke beslissing waarin uitdrukkelijk is

vermeld dat de huisvesting van de kinderen gelijkmatig

is verdeeld over beide ouders.

De voorwaarden voor de toepassing van fiscaal co-ouder-

schap moeten strikt worden geïnterpreteerd.

Er moet een strikt gelijkmatige verdeling van huisvesting zijn

in de zin van artikel 374, § 2 BW. Dit is dus niet het geval

indien de kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben bij de ene

ouder doch slechts secundair verblijven bij de andere ouder.4

De fiscale uitzonderingsregel kan dus niet toegepast worden

in situaties waarin de huisvesting (quasi-)ongelijk of asym-

metrisch verdeeld is.

Het fiscale co-ouderschap is evenmin van toepassing wan-

neer de gelijkmatige verdeling van de huisvesting evenwel

met elk rechtsmiddel kan bewezen worden maar er geen (ge-

registreerde of door een rechter gehomologeerde) overeen-

komst noch rechterlijke beslissing kan worden voorgelegd

waarin dit verblijf co-ouderschap wordt vastgesteld.5 Dat het

kind feitelijk bij elk van de ouders in gelijke mate verblijft is

an sich dus niet voldoende. In zijn arrest van 12 oktober

2017 bevestigde het Grondwettelijk Hof dat hierin geen dis-

criminatie voorligt, daar de wettelijke regeling volgens hem

pertinent is t.o.v. van het door de wetgever nagestreefde

doel, nl. vermijden dat de administratie zelf diverse bewijzen

zou moeten beoordelen en dus vermijden dat zij zelf zou

moeten oordelen over de vraag of beide ouders het ouderlijk

gezag al dan niet gezamenlijk uitoefenen en of de verblijfsre-

geling van de kinderen als een gelijkmatig verdeelde huisves-

ting kan worden beschouwd.6

Deze rechterlijke beslissing, registratie of homologatie van de

overeenkomst betreft in feite dus een (enig) bewijsmiddel dat

bovendien een feit dient te zijn op 1 januari van het aanslag-

jaar.7 Dit bewijsmiddel is bovendien weerlegbaar. Indien in

werkelijkheid wordt afgeweken van de overeenkomst en er

geen gelijkmatige verblijfsregeling geldt, kan de ouder bij wie

de kinderen voornamelijk verblijven met alle middelen van

recht het tegenbewijs leveren en aanspraak maken op de vol-

ledige toeslag op de belastingvrije som.8

Indien het verblijfsco-ouderschap door de ouders consen-

sueel wordt overeengekomen wordt bovendien inhoudelijk

vereist dat beide ouders akkoord gaan met de toepassing van

het fiscale co-ouderschap. Deze voorwaarde geldt echter niet

indien het verblijfsco-ouderschap wordt opgelegd door de

rechter.9 Het omgekeerde is echter ook waar. De ouders kun-

nen bij overeenkomst wel beslissen om wél met een gelijke

verblijfsregeling in te stemmen maar niet met een fiscaal co-

2. Art. 134, § 4, eerste lid, 2° WIB 1992. Een uitzondering op deze algemene regel is voorzien in art. 134, § 4, derde lid WIB 1992.

3. Circ. nr. Ci.RH.331/594.501 (AOIF 65/2010) van 25 oktober 2010, art. 11 en 12. Deze circulaire bespreekt de wijzigingen die in de art. 132, eerste lid en 143

WIB 1992, zijn aangebracht door de wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de artikelen 132 en 143 WIB 1992, inzake de tenlasteneming van bepaalde personen

ouder dan 65 jaar (BS 5 augustus 2004).

4. J. BEERNAERT, “De bijkomende belastingvrije som voor kinderen ten laste in het kader van een gelijkmatig verdeeld verblijf: artikel 132bis WIB 1992 of het

‘fiscaal co-ouderschap’ verduidelijkt”, T.Fam. 2020, nr. 8-9, 257, vn. 20.

5. A.M. VANDEKERKHOVE, “Fiscaal co-ouderschap uitgebreid”, Fisc.Act. 2016, 33, p. 4.

6. GwH 12 oktober 2017, nr. 112/2017. Het Grondwettelijk Hof sprak zich ook eerder in die zin uit in zijn arresten van 3 oktober 2011, nr. 152/2011, B.6.1. –

B.6.2. en 25 mei 2016, nr. 80/ 2016.

7. Art. 132bis, vijfde lid WIB 1992.

8. D. PIGNOLET, “Fiscale regeling bij co-ouderschap”, AFT 2007, afl. 5, 36, al. 14.

9. D. PIGNOLET, “Fiscale regeling bij co-ouderschap”, AFT 2007, afl. 5, 36, al. 17.
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ouderschap, zijnde een gelijke verdeling van het fiscale voor-

deel van de toeslagen op de belastingvrije som.

Tot slot komt het fiscale co-ouderschap te vervallen indien

de onderhoudsplichtige ouder beslist om de “periodieke” on-

derhoudsbijdragen ten voordele van deze kinderen in aftrek

te brengen, zoals uitdrukkelijk uitgesloten in artikel 132bis,

in fine WIB 1992.10 In dat geval stelt zich ook de vraag of het

fiscale voordeel van de toeslag van belastingvrije som voor

de helft definitief verloren is, dan wel genoten kan worden

door de andere ouder. Dit wordt echter niet expliciet bepaald

in de wet. De praktijk wijst zich uit dat de “andere” ouder

hiertoe in zijn aangifte personenbelasting dient te verzoeken

en dat de fiscale administratie de toewijzing van het volledig

fiscale voordeel van de toeslag van de belastingvrije som niet

automatisch toepast.11

De ouders kunnen dus wel afwijken van het fiscale co-ouder-

schap, ofwel met hun beider akkoord in een overeenkomst

die wordt geregistreerd of gehomologeerd door de rechter,

ofwel eenzijdig door toepassing te maken van de aftrek van

de onderhoudsbijdragen.

C.   Partijen kunnen afwijken van het fiscale co-ouderschap, 

en de rechter...?

We zagen eerder dat indien het verblijfsco-ouderschap wordt

vastgesteld bij rechterlijke beslissing, automatisch voldaan is

aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 132bis WIB

1992 en er voor de toepassing van het fiscale co-ouderschap

geen akkoord tussen de ouders vereist is. Moet de rechter

zich verplicht neerleggen bij dit automatisme of kan hij even-

eens beslissen om het fiscale voordeel van de toeslagen op de

belastingvrije som aan slechts één van de ouders toe te ken-

nen?

In de rechtspraak werd tot op heden algemeen aangenomen

dat indien het verblijfsco-ouderschap bij rechterlijke beslis-

sing wordt vastgesteld, dit automatisch ook het fiscale co-

ouderschap – met name de verdeling van het fiscale voordeel

– impliceert.12

Dit standpunt is gesteund op de redenering dat artikel 132bis

WIB 1992 van openbare orde zou zijn en de rechter er om die

reden onmogelijk van kan afwijken zelfs indien hij hiertoe

wordt verzocht.13 Dit is ook de positie die het hof van beroep

te Antwerpen in zijn beslissing van 2 april 2019 inneemt.14

Het is vooreerst moeilijk te verantwoorden waarom er voor

de toepassing van artikel 132bis een verschillende regeling

geldt naargelang de gelijke verblijfsregeling door beide

ouders wordt overeengekomen in een geregistreerde of een

door de rechter gehomologeerde overeenkomst, dan wel bij

rechterlijke beslissing.

Wetshistorisch was het doel van de invoering van

artikel 132bis WIB 1992 bij wet van 4 mei 1999 om een spe-

cifieke maar facultatieve fiscale regeling uit te werken.15 Deze

bepaling in haar oorspronkelijk vorm bepaalde dat de toesla-

gen op de belastingvrije som voor gemeenschappelijke kinde-

ren ten laste over de gescheiden ouders werd verdeeld “op

voorwaarde dat zij daartoe gezamenlijk een schriftelijk aan-

vraag indienen” en dat die “bij hun aangifte van de inkom-

stenbelastingen [werd] gevoegd”.16 De ouders hadden de

facto een keuzerecht, welke weliswaar jaarlijks door de

ouders in hun aangifte personenbelasting moest worden uit-

geoefend. De voorwaarde van indiening van een gezamenlij-

ke aanvraag had bovendien tot gevolg dat indien één van

beide ouders hiertoe weigerde, de andere ouder de toepassing

van het fiscale co-ouderschap ten aanzien van de fiscale ad-

ministratie niet kon afdwingen.17

De schriftelijke aanvraag van één van beide ouders volstond

immers niet. Deze noodzakelijke samenwerking van de twee

gescheiden ouders bleek in de praktijk echter moeilijk houd-

baar.18 Eén van de redenen om de reactie van 132bis WIB

1992 te herzien was dan ook de veréénvoudiging van deze

formele vereisten.

Zoals terecht door D. Pignolet opgemerkt en nadien overtui-

gend bijgetreden door J. Beernaert, valt niet te begrijpen dat

de ouders bij overeenkomst op grond van artikel 132bis WIB

1992 kunnen opteren voor het fiscale co-ouderschap maar

10. Cf. art. 132bis in fine WIB 1992 jo. 104, 1° WIB 1992. Het kan voor een ouder die onderhoudsgeld betaalt voor een kind in co-ouderschapsregeling fiscaal

interessanter zijn om de aftrek van die onderhoudsbijdragen te vragen, eerder dan de overdracht van de helft van de toeslagen. Zie o.a. D. PIGNOLET, “Fiscale

regeling bij co-ouderschap”, AFT 2007, afl. 5, 39-40; J. BEERNAERT, “Het fiscaal voordeel voor kinderen ten laste in het kader van een gelijkmatig verdeeld

verblijfsrecht: proeve van model”, T.Not. 2021, afl. 2, 122-125; J. BEERNAERT, “De bijkomende belastingvrije som voor kinderen ten laste in het kader van een

gelijkmatig verdeeld verblijf: art. 132bis WIB 1992 of het ‘fiscaal co-ouderschap’ verduidelijkt”, T.Fam. 2020, nr. 8-9, 259; L. MAES, “‘Fiscaal co-ouderschap’:

toch geen automatische toepassing?”, Fiscoloog 2020, afl. 1656, 9.

11. J. BEERNAERT, “De bijkomende belastingvrije som voor kinderen ten laste in het kader van een gelijkmatig verdeeld verblijf: artikel 132bis WIB 1992 of het

‘fiscaal co-ouderschap’ verduidelijkt”, T.Fam. 2020, nr. 8-9, 260 die stelt dat dit alleszins wel impliciet uit de wet blijkt.

12. Brussel 18 juni 2008, Act.dr.fam. 2011, 29; Brussel (42ste k.) 10 september 2015, A.R. 2014/FK/7, onuitg.; Brussel (42ste k.) 19 december 2017, AR 2016/

FA/468, onuitg.; Gent (11deter k.) 15 juli 2016, AR 2015/2696, onuitg.; Antwerpen 2 april 2019, onuitg.

13. Circ. nr. Ci.RH.331/598.621 (AOIF 37/2010, 26 april 2010); Cass. 17 februari 2020, C.17.0556.F, met Concl. Adv. Gen. GENICOT, www.cass.be; J.

BEERNAERT, “De bijkomende belastingvrije som voor kinderen ten laste in het kader van een gelijkmatig verdeeld verblijf: artikel 132bis WIB 1992 of het ‘fiscaal

co-ouderschap’ verduidelijkt”, T.Fam. 2020, nr. 8-9, 260, die verwijst naar Brussel 18 juni 2008, Act.dr.fam. 2011, 29, met noot D. PIGNOLET.

14. J. VAN DYCK, “Fiscaal co-ouderschap: automatisme ook als (jeugd)rechter anders beslist”, Fiscoloog 2019, nr. 1628, 10-11.

15. Parl.St. Kamer 1998-99, Doc. 49-20730/006, 2.

16. Ingevoegd bij art. 4 wet 4 mei 1999 (BS 4 juni 1999 ed. 1), met ingang van het aanslagjaar 2000 (art. 8), vervangen bij art. 279 wet 27 december 2006 (BS

28 december 2006, ed. 3), van toepassing vanaf aanslagjaar 2008 (art. 289, zevende lid), gewijzigd bij art. 14 wet 13 december 2012 (BS 20 december 2012, ed.

4), met ingang vanaf aanslagjaar 2013 (art. 39) en bij art. 2, 1° en 2° wet 3 augustus 2016 (BS 11 augustus 2016, ed. 2), van toepassing vanaf het aanslagjaar

2017 (art. 3).

17. Bij arrest van 13 oktober 2011 oordeelde het Grondwettelijk Hof (nadat art. 132bis WIB 1992 reeds gewijzigd was in zijn huidige vorm) dat deze regeling

(cf. oud art. 132bis WIB 1992) in strijd was met het gelijkheidsbeginsel, indien het bewijs uitsluitend kan worden geleverd aan de hand van een gezamenlijke

schriftelijke aanvraag van de ouders, en niet aan de hand van een rechterlijke beslissing. GwH 13 oktober 2011, nr. 152/2011. J. BEERNAERT, “La Cour

constitutionnelle et le droit fiscal familial: à la recherche du fil d’Ariane?”, o.c., 352.

18. D. PIGNOLET, “Fiscale regeling bij co-ouderschap”, AFT 2007, afl. 5, 36, al. 11.

this Jurisquare copy is licenced to Tiberghien



d0c101a5082dbc5f010852841a4f0275

Inkomstenbelastingen – Personenbelasting 2021/35

[ 8 7 2 ] t . f . r .  6 0 8  –  o k t o b e r  2 0 2 1 i n t e r s e n t i a

dat deze mogelijkheid niet wordt toegekend aan de rechter

die het geschil dienaangaande beslecht.19

De ouders kunnen immers zelf consensueel overeenkomen

om bij een gelijke verblijfsregeling het fiscale co-ouderschap

geen toepassing te laten vinden. Daarnaast kan de onder-

houdsplichtige ouder van een kind in co-ouderschap ook

éénzijdig beslissen om aan het fiscaal voordeel van het co-

ouderschap te verzaken en om de aftrek van de onder-

houdsbijdrage te vragen.20 Deze keuzemogelijkheid, zowel

op voorhand, in hoofde van beide ouders in het kader van

hun scheidingsovereenkomst als nadien, in hoofde van de

onderhoudsplichtige ouder, lijkt moeilijk te verenigen met

het voorgehouden karakter.21 Bovendien zou de wet wél toe-

laten dat de rechter een overeenkomst waarbij de ouders in

onderling overleg afwijken van het fiscale co-ouderschap kan

homologeren, terwijl diezelfde rechter indien hij een gelijke

verblijfsregeling voor de kinderen zou opleggen geen afwij-

king van het fiscale co-ouderschap zou kunnen bevelen. Het

is ook naar deze auteurs dat expliciet door de advocaat-ge-

neraal J.M. GENICOT in zijn conclusies wordt verwezen en

wordt gevolgd door het Hof van Cassatie in zijn arrest van

17 februari 2020.22 Volgens het Hof kan de (familie)rechter

zich niet langer verschuilen achter het openbare orde-karak-

ter van artikel 132bis WIB 1992 en moet de rechter zich uit-

spreken over de toekenning van het fiscale voordeel van de

toeslag van de belastingverhoging in hoofde van één ouder,

dan wel door dit te verdelen over beide ouders elk voor de

helft.23

De weigering om uitspraak te doen over de vordering van

mevrouw Y om voor haar vier kinderen te haren laste het

volledig fiscale voordeel toegewezen te krijgen om de reden

dat bij hem een familiaal geschil en geen fiscaal geschil aan-

hangig is en dat de toepassing van de bepalingen van het

Wetboek van de Inkomstenbelastingen van openbare orde is,

betreft volgens het Hof van Cassatie – o.i. terecht – een

schending van artikel 132bis WIB 1992.

De rechter die een gelijke verblijfregeling oplegt voor het

kind zal zich conform deze rechtspraak, in geval van betwis-

ting, dus ook moeten uitspreken over de toekenning van het

fiscale voordeel van de toeslagen op de belastingvrije som.

Dit fiscale voordeel zal ofwel bij helften toekomen aan ieder

van de ouders, ofwel aan de ouder bij wie het kind is gedo-

micilieerd.

Mariëlle RUELL24

Stéphanie GABRIEL25

2021/35 Cass. 29 januari 2021

Aftrekbare beroepskosten – Bedrijfsleider – Vennootschap

De uitgaven van een bedrijfsleider zijn slechts aftrekbare be-

roepskosten van de bedrijfsleider wanneer ze inherent zijn

aan zijn activiteiten als bedrijfsleider binnen de vennoot-

schap en niet aan de maatschappelijke activiteit van de ven-

nootschap.

Daartoe moet worden nagegaan of de uitgaven in hoofdzaak

aan de bedrijfsleider dan wel aan de vennootschap ten goede

komen.

Frais professionnels déductibles – Dirigeant d’entreprise –

Société

Les dépenses d’un dirigeant d’entreprise ne sont des frais

professionnels déductibles du dirigeant d’entreprise que lors-

que ceux-ci sont inhérents à ses activités de dirigeant d’entre-

prise au sein de la société et non à l’activité sociale de la

société.

Il faut à cet effet vérifier si les dépenses profitent principale-

ment au dirigeant d’entreprise ou à la société.

(Belgische Staat / CV en C.D.)

(Advocaat: H. Geinger)

(Rolnr.: F.19.0030.N)

(...)

I.   Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van

beroep te Gent van 5 juni 2018.

Advocaat-generaal J. VAN DER FRAENEN heeft op 14 mei 2020

een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer B. Wylleman heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal J. VAN DER FRAENEN heeft geconclu-

deerd.

II.   Cassatiemiddel

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is ge-

hecht, een middel aan.

19. J. BEERNAERT, “De bijkomende belastingvrije som voor kinderen ten laste in het kader van een gelijkmatig verdeeld verblijf: artikel 132bis WIB 1992 of het

‘fiscaal co-ouderschap’ verduidelijkt”, T.Fam. 2020, nr. 8-9, 260; J. BEERNAERT, “Les barèmes fiscaux en matière familiale (période imposable 2016 – exercice

d’imposition 2017): rappel des principes et questions nouvelles”, Act.dr.fam. 2016, afl. 4, 70; D. PIGNOLET, “Fiscale regeling bij co-ouderschap”, AFT 2007, afl.

5, 35-37; D. PIGNOLET, “Quant à l’application du nouvel article 132bis du CIR 1992”, Act.dr.fam. 2011, 30.

20. D. PIGNOLET, “Fiscale regeling bij co-ouderschap”, AFT 2008, afl. 5, 39-40.

21. J. BEERNAERT, “De bijkomende belastingvrije som voor kinderen ten laste in het kader van een gelijkmatig verdeeld verblijf: artikel 132bis WIB 1992 of het

‘fiscaal co-ouderschap’ verduidelijkt”, T.Fam. 2020, nr. 8-9, 260, al. 10.

22. Zie o.a. D. PIGNOLET.

23. Beschikkend gedeelte van het arrest.

24. Associate Tiberghien Advocaten.

25. Senior associate Tiberghien Advocaten.
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