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1. Inleiding
1.1.

Situering

De personenbelasting is, ondanks de verregaande hervormingen in 20011, nog niet geïndividualiseerd. De
aanslag blijft “gemeenschappelijk”, doordat hij per gezin, in de fiscale betekenis van het woord, gevestigd
wordt. De echtgenoten en de wettelijk samenwonenden, alsmede de personen ten laste, maken deel uit
van het “gezin” in de fiscale betekenis van het woord. Feitelijk samenwonenden daarentegen vormen,
volgens de fiscale betekenis, geen gezin.
Met de vestiging van de belasting per fiscaal gezin en met de toekenning van belastingvrije sommen voor
kinderen of andere personen ten laste, erkent de wetgever dat de fiscale draagkracht niet alleen van het
inkomen maar ook van het aantal personen in het fiscale gezin afhangt. Hij erkent dat deze personen een
“last” creëren die in rekening gebracht dient te worden.
Aangezien de fiscale betekenis van het gezin niet langer overeenkomt met de maatschappelijke betekenis
van het gezin, is er een ongelijkheid ontstaan tussen de verschillende samenlevingsvormen die voorkomen
in de huidige maatschappij en hoe de Fiscale Administratie deze gezinnen behandelt. De “last” die een
gezinslid met zich meebrengt in een gezin is afhankelijk van de samenlevingsvorm. De FOD Financiën wilt
deze ongelijkheid in kaart brengen.
Deze nota wordt geschreven door HR tax Consulting - SD Worx in opdracht van de FOD Financiën, naar
aanleiding van het bestek met als referentie S&L/DA/2016/088. De nota heeft als doelstelling een analyse
te maken van de fiscale behandeling naargelang de gezins- en samenlevingsvorm en daarnaast adviezen
te formuleren op basis van die analyse.
SD Worx zal voor deze nota vertrekken van een sociologische en sociaal-juridische benadering van de
verschillende gezins- of samenlevingsvormen en een analyse maken van de fiscale behandeling van deze
samenlevingsvormen. De verschillen in fiscale behandeling naargelang de gezins- en
samenlevingsvormen worden in kaart gebracht. Deze analyse zal zich niet enkel focussen op de
berekening van de personenbelasting, maar ook de verschillen met betrekking tot de bedrijfsvoorheffing
en de bijzondere bijdrage sociale zekerheid 2 zullen behandeld worden. Eveneens zullen we de
personenbelasting in de ruimere context bespreken en maken we ook een link naar de internationale
tewerkstelling.
Ter voorbereiding van een politiek debat over de belastingaftrek / -verminderingen in de personenbelasting
zal SD Worx trachten een objectief overzicht te geven van de effecten op de netto loonberekening die de
samenlevingsvormen en personen ten laste met zich meebrengen.
Zo wenst SD Worx de fiscale druk in kaart te brengen in functie van de samenlevingsvormen waaronder
begrepen alleenstaanden, gehuwden, wettelijke samenwonenden, feitelijke samenwonenden, nieuw
samengesteld gezin,... en hun gezinslast.
In het kader van deze nota onderzoeken we onder andere het verschil in fiscale druk
tussen alleenstaanden ouders en feitelijk samenwonende koppels met kinderlast;
tussen gehuwde en wettelijk samenwonende koppels en feitelijk samenwonende koppels met
betrekking tot het huwelijksquotiënt;
tussen belastingplichtigen die opteren voor een co-ouderschapsregeling en belastingplichtigen
die gebruik maken van het fiscaal stelsel van onderhoudsuitkeringen;
1
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De afzonderlijke belasting van de inkomsten.
De Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid zal in deze nota aangeduid worden met de afkorting BBSZ
4

-

tussen de berekening van de BBSZ ten aanzien van gehuwden/wettelijk samenwonenden en de
berekening van de BBSZ ten aanzien van feitelijk samenwonende koppels/alleenstaanden;

Aangezien het voor een goed begrip van deze nota van groot belang is te weten of men enerzijds als
alleenstaande dan wel als gehuwd / wettelijk samenwonende wordt beschouwd en anderzijds welke
personen als fiscaal ten laste kunnen worden beschouwd, zullen we - nadat we de verdeling van deze
samenlevingsvormen en de verdeling van het aantal personen ten laste binnen België hebben beschreven
- ook de verschillende samenlevingsvormen en de personen ten laste theoretisch benaderen. Na deze
theoretische benaderingen zullen we dieper ingaan op de eigenlijke verschillen en dit voor zowel de
bedrijfsvoorheffing3, de BBSZ als voor de eigenlijke eindbelasting (de personenbelasting4).
De nota houdt enkel rekening met de fiscale situatie zoals deze vandaag bestaat. Voor de analyse wordt
er dan ook enkel rekening gehouden met de fiscale wetgeving zoals deze wordt toegepast op de inkomsten
van inkomstenjaar 2015. De bedragen aangeduid in deze nota, zijn steeds uitgedrukt in euro. In de
simulaties vertrekken we steeds van een voltijdse tewerkstelling. Er wordt abstractie gemaakt van een
deeltijdse tewerkstelling.5
Ook wordt enkel de situatie als loontrekkende bekeken. Wat de effecten zijn voor een zelfstandige, een
ambtenaar of een persoon die enkel vervangingsinkomens ontvangt, wordt binnen deze nota niet verder
behandeld.
Tot slot voegen we als bijlage een korte nota toe inzake de invloed van de samenlevingsvormen op de
woonfiscaliteit na de zesde staatshervorming.

1.2.

Overzicht van de diverse samenlevingsvormen binnen
België

1.2.1. Inleiding
De datawarehouse Artemis wordt dagelijks geladen vanuit de payroll-databank van het sociaal
secretariaat. Ze bevat op dit moment gegevens over +/- 28.000 actieve bedrijven en 730.000 werknemers
(enkel privé-markt).
Voor deze nota werden gegevens gebruikt van:
Bedrijven waarvoor SD Worx toestemming heeft om hun data anoniem en exclusief voor
statistische doeleinden te gebruiken.
Contracten waarvan de datum in dienst voor 31/05/2016 ligt en de datum uit dienst na 31/05/2016
ligt
Actieve werknemers, er werden geen gegevens gebruikt van bruggepensioneerden,
gepensioneerden en Canada Dry.
Voor deze nota werden geen gegevens gebruikt van zelfstandigen, ambtenaren, werklozen of
ontvangers van een vervangingsinkomen. De cijfers die gebruikt werden, zijn de cijfers zoals deze
ter beschikking waren op 31 mei 2016. De gegevens zijn de gegevens die de werknemers
invoeren in hun loonberekeningssysteem en gebruiken voor de aanduidingen op de fiscale
inlichtingen fiche 281.10.
In het kader van deze nota hebben we onderstaande metingen/dimensies gebruikt
METINGEN
3

In deze nota ook wel afgekort als BV.
In deze nota ook wel afgekort als PB.
5
Dit veroorzaakt een minimale vertekening over de verdeling van het inkomen over de verschillende categorieën
(laag, midden en hoog inkomen)
4

5

-

o Burgerlijke staat
o Aanduiding of iemand al dan niet personen te laste heeft vanuit fiscaal oogpunt
o Gemiddeld aantal personen ten laste per echtgenote/kinderen/andere
DIMENSIES
o Geslacht
o Gewest/provincie van de woonplaats

1.2.2. Overzicht samenlevingsvormen
Hieronder bezorgen we een overzicht van de samenlevingsvormen binnen België op basis van de
gegevens zoals hierboven uiteengezet. Hierbij merken we op dat binnen de categorie “ongehuwd” zowel
de feitelijk alleenstaanden (alleenstaanden in enge zin) alsook de feitelijk samenwonenden kunnen
behoren6.

Figuur 1: Verdeling samenlevingsvormen binnen België
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We merken op dat iets meer dan de helft van de Belgische bevolking gezamenlijk belast zal worden. Uit
de onderstaande grafieken kan er duidelijk afgeleid worden dat de groep van gehuwden en wettelijk
samenwonenden sterk toeneemt naarmate het inkomen stijgt.

6

Volgens het bericht van de werkgever dient men de burgerlijke staat aan te duiden in volgende categorieën:
alleenstaande, gehuwd of wettelijk samenwonende, weduwnaar of weduwe, uit de echt gescheiden, gescheiden van
tafel en bed, feitelijk gescheiden ..... Binnen het loonsysteem van SD Worx bestaat ook de mogelijkheid om feitelijk
samenwonend aan te kruisen.
6

Figuur 2: verdeling van de samenlevingsvormen, voor personen met een laag inkomen (een inkomen < 3.000
EUR op maandbasis)
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Figuur 3: verdeling van de samenlevingsvormen voor personen met een gemiddeld inkomen (een inkomen
tussen 3.000 EUR en 5.000 EUR op maandbasis)
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Figuur 4: Verdeling van de samenlevingsvormen voor personen met een hoog inkomen (een inkomen van
meer dan 5.000 EUR op maandbasis).
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De verdeling van de verschillende samenlevingsvormen verschilt niet sterk wanneer we de verschillende
Gewesten bekijken. In het Waals en Brussels Gewest zijn er iets meer ongehuwden dan in Vlaanderen
en iets minder gehuwden. 7
7

Aangezien het Gewest geen verplicht in te vullen parameter is, hebben we een categorie van mensen waarvan het
Gewest onbekend is. Voor de volledigheid nemen we deze mensen wel op in onze analyses.
7

Figuur 5: Verdeling van de samenlevingsvormen per Gewest.
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1.2.3. Overzicht gezinslasten
1.2.3.1. Partner ten laste
Uit de gegevens blijkt dat er slechts een beperkte groep de partner ten laste neemt. Deze groep is het
grootst bij de gehuwden en bedraagt hier 11,50%.
Figuur 6: Verdeling partner ten laste per samenlevingsvorm8 ongeacht de inkomenscategorie.
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8

Aangezien de andere samenlevingsvormen steeds als alleenstaanden worden beschouwd, en dus geen partner
hebben, kan men geen partner ten laste nemen en worden zij in deze grafiek niet weergegeven.
8

1.2.3.2. Kinderen ten laste
In de onderstaande grafieken kan men afleiden hoeveel gezinnen met een bepaalde samenlevingsvorm
kinderen ten laste hebben en men krijgt een zicht over de verdeling van het aantal kinderen ten laste per
samenlevingsvorm voor lage gemiddelde en hoge inkomstencategorieën.
Figuur 7: Verdeling kinderen ten laste over de verschillende samenlevingsvormen ongeacht de
inkomenscategorie.
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Figuur 8: Aantal kinderen ten laste per samenlevingsvorm, laag inkomen
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Figuur 9: Aantal kinderen ten laste per samenlevingsvorm, gemiddeld inkomen
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Figuur 10: Aantal kinderen ten laste per samenlevingsvorm, hoog inkomen
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1.2.3.3. Andere personen – zowel jonger als ouder dan 65 jaar - ten laste
Onderstaande grafieken geven een verdeling weer van de andere personen – zowel jonger als ouder dan
65 jaar - ten laste en dit over de verschillende samenlevingsvormen heen.
Figuur 11: Verdeling andere personen ten laste, over de verschillende samenlevingsvormen ongeacht de
inkomenscategorie.
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Figuur 12: Verdeling andere personen ouder dan 65 jaar ten laste, over de verschillende samenlevingsvormen
ongeacht de inkomenscategorie.
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1.3.

Bestaande samenlevingsvormen9.

Door de Belgische overheid worden volgende verschillende samenlevingsvormen onderscheiden10:
-

Ongehuwd en niet wettelijk gescheiden
Personen die niet gehuwd of wettelijk samenwonend zijn en dit nooit zijn geweest. Men kan hier
een onderscheid maken tussen de personen die feitelijk alleenstaand zijn, verder in de nota
aangeduid als de ‘(Eigenlijke) Alleenstaanden’, en de personen die feitelijk een gezin vormen. Op
dat moment spreken we binnen deze nota van ‘Feitelijk Samenwonenden’.

-

Feitelijk samenwonend
Indien men samenwoont, maar niet gehuwd is en geen verklaring van wettelijke samenwoning
heeft afgelegd op de gemeente, wordt een koppel beschouwd als een feitelijk gezin. Beide
partners worden ieder afzonderlijk belast op de eigen inkomsten en dienen elk afzonderlijk een
aangifte in te dienen.
De feitelijk samenwonende partner kan nooit beschouwd worden als persoon ten laste.
Als er in een feitelijk gezin gemeenschappelijke kinderen zijn, mag alleen de belastingplichtige
die aan het hoofd van dit gezin staat de kinderen fiscaal ten laste nemen. Er dient in de aangifte
aangeduid te worden wie de kinderen ten laste neemt. Men kan vrij bepalen wie het gezinshoofd
is. De kinderen kunnen echter nooit ten laste zijn bij beide partners.

-

Gehuwd:
Het gaat hier om personen waarvoor de burgemeester of de schepen van de burgerlijke stand het
huwelijk heeft voltrokken11.

-

Wettelijk samenwonend12
Personen die samenwonen en bij hun gemeente een verklaring van wettelijke samenwoning
hebben afgelegd, zijn wettelijk samenwonend13. De regeling m.b.t. de wettelijke samenwoning is
in werking getreden op 1 januari 200114.
Sinds 2004 worden wettelijk samenwonenden gelijkgesteld met gehuwden op fiscaal vlak, en een
wettelijk samenwonende partner wordt gelijkgesteld met een echtgenoot. De gelijkschakeling van
het fiscaal regime van gehuwden en wettelijk samenwonenden is een van de pijlers van de Wet
van 10 augustus 2001 houdende de hervorming van de personenbelasting.
De Memorie 15 meldt hierover: Het regeerakkoord voorzag ook uitdrukkelijk in de ontwikkeling
van een belastingsysteem dat neutraal is ten aanzien van de samenlevingsvorm. De
maatschappelijke evolutie legt duidelijk de ongelijkheden in fiscale behandeling bloot die enkel
steunen op verschillen in het juridisch statuut en niet op feitelijke verschillen.
De wettelijke samenwoning wordt, zoals het huwelijk, niet specifiek gedefinieerd in het fiscaal
recht. Dit betekent dat in principe de definitie volgens het gemeen recht, in casu het Burgerlijk
Wetboek geldt.
De fiscale gelijkschakeling heeft als gevolg dat de fiscale voordelen die gehuwden hebben ook
gelden voor wettelijk samenwonenden, waaronder het huwelijksquotiënt.

9

In deze nota worden de bestaande samenlevingsvormen besproken enkel voor hun gevolgen op fiscaal vlak. De
verschillen betreffende vermogensrecht, successierecht, onderhoudsplicht en dergelijken komen niet aan bod.
10
Zie website van de Belgische overheid: http://www.belgium.be/nl/familie/koppel
11
Art. 143 BW e.v.
12
Art. 1476 BW
13
Deze aangifte geeft een zekere juridische bescherming. Deze bescherming en de gevolgen hiervan zijn geen
onderwerp van deze nota en worden dan ook niet verder besproken.
14
Door het K.B. van 14 december 1999 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 23
november 1998 tot invoering van de wettelijke samenwoning, B.S. 23 december 1999.
15
Parl. Voorbereiding, Kamer, 50e zittingsperiode, doc. nr. 1270/001 p.6.
11

-

Weduwnaar, weduwe of daarmee gelijkgestemd
Wanneer een van de partners van een gehuwd koppel komt te overlijden, wordt de andere partner
aangeduid als een weduwnaar of weduwe.
Door gelijkschakeling van gehuwden en wettelijk samenwonenden wordt de beëindiging van de
wettelijke samenwoning wegens overlijden gelijkgesteld met de ontbinding van het huwelijk
wegens overlijden. De overlevende samenwonende partner wordt met weduwe of weduwenaar
gelijkgesteld.
Gehuwde personen en wettelijk samenwonenden worden voor het jaar van overlijden niet als
‘echtgenoten’ maar als ‘alleenstaanden’ aangemerkt. Hoewel in principe een weduwe of
weduwenaar afzonderlijk belastbaar is vanaf het jaar waarin de echtgeno(o)t(e) komt te overlijden,
kan de overlevende partner16 ervoor opteren om voor het jaar van overlijden toch gezamenlijk
belast te worden.17
Kinderen mogen op de aangifte van de overledene of de weduwe/weduwenaar als ten laste
worden aangegeven. Maar nooit op beide aangiftes, men moet een keuze maken.
Het nettobedrag van bestaansmiddelen van een kind ten laste bedraagt dan maximum 4.500
EUR, want de overledene en de overlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner
worden in principe als alleenstaanden belast. Als de overlevende echtgenoot of wettelijk
samenwonende partner uitdrukkelijk gekozen heeft om voor het jaar van overlijden van die ene
partner nog gezamenlijk belast te worden, bedraagt het maximumbedrag van
nettobestaansmiddelen slechts 3.120 EUR.

-

Uit het echt gescheiden
Bij een echtscheiding wordt het huwelijk ontbonden.
Sinds aanslagjaar 2005 wordt de beëindiging van de wettelijke samenwoning door onderlinge
toestemming of eenzijdige opzegging door een van de partijen gelijkgesteld met een
echtscheiding.
De uit het echt gescheiden ouder of daarmee gelijkgestelde18 met één of meer kinderen ten laste
heeft recht op de extra belastingvrije som van 1.510 EUR 19 , zelfs wanneer het kind vóór de
echtscheiding werd verwekt.
Om te bepalen wie van beide ouders de kinderen ten laste krijgt, is de gezinstoestand van 1
januari van het aanslagjaar beslissend. Enkel de ouder van wiens gezin de kinderen deel
uitmaken op 1 januari van het aanslagjaar, mag de kinderen voor dat aanslagjaar ten laste nemen.
Mits voldaan is aan de overige voorwaarden.
Om deel uit te maken van het gezin, is het vereist dat het kind met de belastingplichtige
samenwoont en het gezinshoofd werkelijk en regelmatig heeft bijgedragen in de kosten voor
voeding, kleding, geneeskundige verzorging en andere persoonlijke uitgaven van die persoon.

-

Van tafel en bed gescheiden
Een scheiding van tafel en bed heeft niet de ontbinding van het huwelijk tot gevolg. De
echtgenoten blijven gehuwd maar worden in gevolg van een vonnis van de rechtbank ontslagen
van hun verplichting tot samenwonen en de plicht tot bijstand.
Echtgenoten gescheiden van tafel en bed worden afzonderlijk belast op hun eigen inkomsten.
Zodra ze opnieuw gaan samenwonen, worden ze weer gezamenlijk belast.20

16

Of de erfgenamen indien beide echtgenoeten in hetzelfde jaar komen te overlijden.
Art. 126, §3 WIB 92
18
Ingevolge beëindiging van de wettelijke samenwoning.
19
Voor aanslagjaar 2016.
20
Com. IB nr. 136/6
17
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De van tafel en bed gescheiden ouder of daarmee gelijkgestelde21 met één of meer kinderen ten
laste heeft recht op de extra belastingvrije som van 1.510 EUR 22, zelfs wanneer het kind vóór de
echtscheiding werd verwekt.
Welke ouder de kinderen ten laste mag nemen, wordt bepaald door de gezinstoestand op 1
januari van het aanslagjaar. Enkel de ouder, van wiens gezin de kinderen deel uitmaken op 1
januari van het aanslagjaar, mag de kinderen ten laste nemen.
-

Feitelijk gescheiden
Met een feitelijke scheiding wordt een toestand verstaan waarin de echtgenoten niet meer
werkelijk en voortdurend hun verplichting tot samenwonen nakomen en aldus een verschillende
woonplaats hebben23. Een feitelijke scheiding wordt gekenmerkt door een materieel element, nl.
het niet meer fysiek samenleven en samenwonen van de echtgenoten, en een intentioneel of
psychologisch element, nl. de wil om afzonderlijk te leven.24
Vanaf het jaar dat volgt op het jaar waarin de feitelijke scheiding heeft plaatsgevonden, worden
de partners niet langer als ‘echtgenoten’ maar als ‘alleenstaanden’ aangemerkt.25
Het jaar waarin de feitelijke scheiding plaatsvond, bestaat het gezin (gehuwden of wettelijk
samenwonenden) fiscaal nog. In principe dient men dus nog steeds één gezamenlijke aangifte
in. Om praktische redenen laat de administratie echter toe dat de feitelijk gescheiden partners elk
afzonderlijk hun aangifte formulier invullen, nadien worden voor de berekening van de belasting
dan beide aangiftes samengevoegd.
Aangezien voor het jaar van de feitelijke scheiding de echtgenoten een gezamelijke aangifte
moeten indienen, worden dat jaar de kinderen ten laste dan ook in de gezamelijke aanslag
verrekend. Voor de jaren volgend op de feitelijke scheiding moet dan rekening gehouden worden
met de gezinstoestand op 1 januari van het aanslagjaar. Dat betekent dat de kinderen enkel ten
laste kunnen genomen worden door de ouder van wiens gezin zij deel uitmaken op 1 januari van
het aanslagjaar.

Fiscaal kan men stellen dat men de samenlevingsvormen kan opdelen in drie grote groepen:
1)

De gehuwden en de wettelijk samenwonenden:
Gehuwden en wettelijk samenwonende worden sinds 2004 volledig gelijkgesteld aan elkaar en
ondergaan dan ook een volledig gelijke fiscale behandeling.
Deze groep van koppels dient een gezamelijke aangifte in. De belastingen die deze koppels
dienen te betalen, zal berekend worden op basis van het gezamenlijk belastbaar inkomen.
Gehuwden en wettelijk samenwonenden zijn de enige groep die een beroep kunnen doen op het
huwelijks quotiënt.
Gehuwden en wettelijk samenwonenden worden niet als ‘echtgenoten’ maar als ‘alleenstaanden’
aangemerkt voor het jaar van het huwelijk of van de verklaring van wettelijke samenwoning. Vanaf
het jaar volgend op het jaar van het huwelijk of de verklaring van wettelijke samenwoning worden
de echtgenoten gezamenlijk belast.

2)

De alleenstaanden in ruime zin:
Wie niet gehuwd is of niet wettelijk samenwonend is, wordt fiscaal beschouwd als een
alleenstaande. Dit ook wanneer alleenstanden een feitelijk gezin vormen.

21

Rb. Namen, 13 april 2005
Voor aanslagjaar 2016
23
Antwerpen, 13 april 1999 en Gent, 15 januari 2003
24
Com.IB. nr. 126/16 e.v.
25
Art. 126, §2 WIB 92
22
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Alleenstaanden in ruime zin dienen steeds afzonderlijk een aangifte in en zullen afzonderlijk van
elkaar worden belast op hun eigen inkomsten. Zij hebben onder bepaalde voorwaarden ook recht
op een bijkomende vermindering van belasting als alleenstaande.26
Hoewel in principe een weduwe of weduwenaar afzonderlijk belastbaar is vanaf het jaar waarin
de echtgeno(o)t(e) komt te overlijden, kan de overlevende partner27 ervoor opteren om voor het
jaar van overlijden toch gezamenlijk belast te worden.28
3)

De gescheiden personen:
Deze groep vormt eigenlijk een afzonderlijk te behandelen categorie binnen de alleenstaanden
in ruime zin. Deze personen zijn ooit gehuwd of wettelijk samenwonend geweest maar het
huwelijk of de wettelijke samenwoning werd opgeheven door een scheiding uit de echt, een
feitelijke scheiding of een scheiding van tafel en bed.
Vanaf het jaar waarin de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed plaatsvond, worden de
echtgenoten afzonderlijk belast. Bij een feitelijke scheiding worden de echtgenoten nog
gezamenlijk belast in het jaar waarin de scheiding plaatsvond, maar vanaf het jaar nadien worden
zij afzonderlijk belast en dus fiscaal als alleenstaanden beschouwd.29

26

Bijvoorbeeld de alleenstaande korting binnen de bedrijfsvoorheffing.
Of de erfgenamen indien beide echtgenoeten in hetzelfde jaar komen te overlijden.
28
Art. 126, §3 WIB 92
29
Art. 126, §2 WIB 92
27
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1.4.

Gezinslasten30

Bestaat het gezin van de belastingplichtige uit gezinsleden – kinderen en andere personen – die fiscaal
ten laste zijn, dan krijgt de belastingplichtige hiervoor een belastingvermindering door een toeslag op zijn
belastingvrije som en ook bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing zal hier rekening mee gehouden
worden. Het is dan binnen deze nota van groot belang om ook deze parameter mee te nemen in de analyse.

1.4.1. Wie kan als ten laste van de belastingplichtige worden
beschouwd?
Alleen volgende personen kunnen fiscaal ten laste zijn van de belastingplichtige:
de kinderen,
de ascendenten,
de zijverwanten tot de tweede graad, en
de personen van wie de belastingplichtige als kind volledig of hoofdzakelijk ten laste is geweest.31
1.4.1.1. De kinderen:
Als kinderen ten laste van de belastingplichtige kunnen worden beschouwd:
de afstammelingen, dit zijn de kinderen of geadopteerde kinderen, kleinkinderen, en
achterkleinkinderen van de alleenstaande belastingplichtige, van beide echtgenoten of wettelijk
samenwonenden of van een van hen, ongeacht hun leeftijd32;
andere kinderen die de belastingplichtige naast de eigen kinderen volledig of hoofdzakelijk ten
laste heeft. Voorbeelden zijn: kinderen van een feitelijk samenwonende partner 33 of familielid,
vluchtelingen, pleegkinderen.
Men beschouwt een kind als volledig ten laste van de belastingplichtige als het kind gedurende het
belastbare tijdperk geen eigen bestaansmiddelen heeft en dat de belastingplichtige gedurende hetzelfde
tijdperk geen enkel geldelijke hulp heeft ontvangen ten voordele van het kind.34
Men beschouwt een kind als hoofdzakelijk ten laste wanneer de eigen bestaansmiddelen van het kind en/of
de geldelijke hulp die de belastingplichtige voor dit kind ontvangt niet meer bedraagt dan de helft van de
onderhoudskosten van dit kind gedurende het belastbaar tijdperk.35
Kinderen ten laste geven recht op een aanvullende belastingvrije som:
1.510 EUR voor één kind,
3.880 EUR voor twee kinderen,
8.700 EUR voor drie kinderen,
14.060 EUR voor vier kinderen, en voor elk kind boven het vierde wordt telkens 5.370 EUR
toegekend.
Kinderen met een handicap tellen voor twee voor de berekening van het totaal aantal kinderen ten laste.36

30

Het overhevelen van personen ten laste zoals vermeld in art. 126, §2 WIB 92 wordt niet besproken in deze nota.
Art. 136 WIB 92
32
Com.IB. nr. 136/1
33
Art. 2,§1, 4° WIB 92 en Com.IB 136/54.2
34
Com.IB. nr. 136/2
35
Com.IB. nr. 136/3
36
Art. 135, 2° WIB 92, Com.IB nr. 135/0 t.e.m. 135/7
31
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1.4.1.2. Andere personen ten laste
Het gaat hier met name om de (over)(groot)ouders, broers, zussen van de belastingplichtige en van de
echtgenoot of samenwonende partner.
Deze personen geven in principe recht op een aanvullende belastingvrije som van 1.510 EUR per persoon
ten laste. Betreft het echter ascendenten of zijverwanten tot en met de 2 de graad, van 65 jaar of ouder, dan
bedraagt de aanvullende belastingvrije som 3.010 EUR.
Pleegouders van de belastingplichtige of pleegouders van zijn wettelijk samenwonende partner kunnen als
andere personen ten laste worden beschouwd.
Ook hier worden de toeslagen verdubbeld indien de persoon ten laste gehandicapt is.37
1.4.1.3. Personen die nooit als ten laste kunnen worden beschouwd
De echtgenoot of wettelijk samenwonende partner kan nooit als een persoon ten laste worden beschouwd.
Bij feitelijk samenwonende partners kan dit in principe wel wanneer de samenwonende partner tot een van
de bovenvermelde categorieën behoort.
Personen kunnen elkaar niet wederzijds ten laste nemen.
Twee kinderen kunnen niet allebei hun ouders ten laste nemen. Zij kunnen evenmin elk één ouder ten laste
nemen.

1.4.2. Welke voorwaarden moeten voldaan zijn opdat men ten laste
beschouwd kan worden?
Om fiscaal als ten laste beschouwd te kunnen worden, moet men op 1 januari van het aanslagjaar deel
uitmaken van het gezin van de belastingplichtige en mag men in 2015 persoonlijk geen bestaansmiddelen
genoten hebben die netto meer bedragen dan:
5.720 EUR, indien het gaat om een gehandicapt kind dat ten laste is van een belastingplichtige die
fiscaal als alleenstaande wordt beschouwd;
4.500 EUR, indien het gaat om een kind dat ten laste is van een belastingplichtige die fiscaal als
alleenstaande beschouwd wordt;
3.120 EUR, in alle andere gevallen, wanneer het gaat om een kind dat ten laste is van een
gehuwde of wettelijk samenwonende maar ook wanneer het gaat om eender welke andere persoon
ten laste.
Men kan niet ten laste zijn van een belastingplichtige wanneer men bezoldigingen ontvangt die voor deze
belastingplichtige beschouwd worden als beroepskosten.

1.4.3. Co-ouderschap
Steeds vaker opteren niet (meer) samenlevende ouders voor hun gemeenschappelijke kinderen voor een
co-ouderschapsregeling, dit is het verdelen van het hoederecht tussen hen beiden.38 In 1999 werd een
fiscale regeling m.b.t. het co-ouderschap uitgewerkt. 39 De co-ouders hebben de mogelijkheid om de
verhoging van de belastingvrije som voor kinderen ten laste onder elkaar te verdelen. Verder in deze nota
wordt dit speciaal statuut meer in detail uitgewerkt.

37

Art. 132, tweede lid WIB 92
Art. 374 BW
39
Art. 132bis WIB 92
38
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1.4.4. Kinderen jonger dan 3 jaar
Indien de kinderen ten laste de leeftijd van drie jaar niet bereikt hebben en de belastingplichtige heeft voor
deze kinderen niet geopteerd voor de belastingvermindering van de betaalde kinderoppaskosten, heeft de
belastingplichtige recht op een aanvullende belastingvrije som van 560 EUR.
Ook hier geldt dat wanneer het gaat om een gehandicapt kind de som verdubbeld wordt.40

1.4.5. Gehandicapte personen
Een gehandicapte belastingplichtige of belastingplichtige met gehandicapte personen ten laste heeft recht
op een bijkomende toeslag op de basis belastingvrije som.
Er is een hoger voordeel om rekening te houden met de extra kosten verbonden aan de handicap.
In art. 135 WIB92 wordt er beschreven wie beschouwd kan worden als gehandicapte. De toeslag is
verschillend voor:
o

eigen handicap of gehandicapte partner
De basis belastingvrije som wordt verhoogd met een toeslag van 1.510 EUR. voor inkomstenjaar
2016). De toeslag op de belastingvrije som wegens handicap wordt bij elke echtgeno(o)t(e) of
wettelijke samenwonende afzonderlijk aangerekend. Voor aanslagjaar 2005 werd de toeslag
geteld bij de echtgenoot met de hoogste beroepsinkomsten.

o

kinderen ten laste
Bij de bepaling van de belastingvrije som wordt een bepaalde toeslag verleend voor kinderen ten
laste. Daarbij worden gehandicapte kinderen voor twee gerekend41 .
Het fiscaal of financieel voordeel zal afhangen van het aantal kinderen ten laste.

Voorbeeld
o

belastingplichtige heeft 1 gehandicapt kind ten laste.

Toeslag voor inkomsten jaar 201642: 3.880 EUR (= 2 kinderen) zijnde een toeslag van 1.870 EUR voor de
handicap.
o

belastingplichtige heeft 2 kinderen waarvan 1 gehandicapt kind ten laste.

Toeslag voor inkomsten jaar 2016: 8.700 EUR (= 3 kinderen ten laste) zijnde een toeslag van 4.820 EUR
voor de handicap (= 8.700 EUR (3 kinderen ten laste) - 3.880 EUR (2 kinderen ten laste)).43

40

Art. 135 WIB 92, Com.IB 92 nr. 135/2 t.e.m. 135/7, circulaire dd 05.09.2008 en PV 719 dd 17.01.2014
Art. 132 2e lid WIB 92
42
Per uitzondering rapporteren wij in dit voorbeeld cijfers inkomstenjaar 2016
43
Zie verder punt 5 Algemene Conclusie en Aanbevelingen
41
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2. Analyse Bedrijfsvoorheffing
2.1.

Situatieschets – juridische omkadering

De bedrijfsvoorheffing 44 betreft een voorschot op de inkomstenbelastingen, die geheven wordt op
beroepsinkomsten.45 Aan het systeem van de bedrijfsvoorheffing is door de wetgever aandacht besteed in
de art. 270 tot en met 275 WIB 92.
Deze inhouding van belasting op beroepsinkomsten wordt verrekend met de personenbelasting die op het
totale inkomen verschuldigd is. Indien de ingehouden bedrijfsvoorheffing niet volstaat om de eindbelasting
vooruit te betalen, zal de belastingplichtige bij de eindafrekening van de personenbelasting nog een opleg
aan belastingen moeten betalen. In het omgekeerde geval, kan hij rekenen op een (gedeeltelijke)
teruggave van ingehouden bedrijfsvoorheffing. Omdat tussen de inhouding van de bedrijfsvoorheffing en
de eindafrekening in de personenbelasting toch meestal twee jaren verlopen, is het dus belangrijk dat de
inhoudingen verricht in het kader van de bedrijfsvoorheffing zo nauwkeurig mogelijk aansluiten bij de finaal
verschuldigde personenbelasting.
Bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing wordt rekening gehouden met de gezinstoestand van de
werknemer.
Schaal I en II is van toepassing op :
rijksinwoners;
niet-inwoners die bezoldigingen verkrijgen:
o voor in België geleverde arbeidsprestaties;
o ingevolge één of meerdere arbeidsovereenkomsten die het volledige kalenderjaar
bestrijken;
o en voor zover die arbeidsprestaties ten minste 75% van de wettelijk voorziene
arbeidsduur per overeenkomst bedragen.
Schaal I geldt voor:
alleenstaanden;
gehuwde en wettelijk samenwonende tweeverdieners
samenwonende partners hebben beroepsinkomsten).

(beide

gehuwde

of

wettelijk

Schaal II geldt voor:
gehuwde en wettelijk samenwonende één-verdieners (slechts een van beide gehuwde of
wettelijke samenwonende partners heeft beroepsinkomsten).
Schaal III is van toepassing op:
niet-inwoners die bezoldigingen verkrijgen voor in België geleverde prestaties:
o ingevolge één of meerdere arbeidsovereenkomsten die niet het volledige belastbare
tijdperk bestrijken; of
o de arbeidsprestaties minder 75% van de wettelijk voorziene arbeidsduur per
overeenkomst bedragen.
Schaal III houdt geen rekening met de tegemoetkomingen die verband houden met de persoonlijke
toestand (belastingvrije som) of gezinstoestand (huwelijksquotiënt).
De exacte berekeningsregels staan opgenomen in de zogenaamde Bijlage III van het Koninklijk Besluit tot
uitvoering van het wetboek van inkomstenbelasting 199246.

44

Hierna ook afgekort als BV
Art. 1, §2 WIB 92, binnen de grenzen en onder de voorwaarden bepaald in titel IV, hoofdstuk 1
46
Art. 88, KB WIB 92
45
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De sleutelformule47 wordt gebruikt voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen (lonen
en wedden), die periodiek worden betaald, d.w.z. op regelmatige tijdstippen (per maand, per 14 dagen, per
week, per werkdag). In alle andere gevallen, wordt de bedrijfsvoorheffing berekend aan de hand van de
bijlage III. De bijlage III omvat tabellen en schalen waaruit het bedrag aan bedrijfsvoorheffing kan afgelezen
worden. De bedrijfsvoorheffing wordt berekend op het belastbaar inkomen, dit betekent op het brutoloon
na aftrek van de RSZ-bijdragen. De bedrijfsvoorheffing wordt berekend aan de hand van vastgelegde
schalen en percentages. Vervolgens worden er verminderingen toegepast (kinderen ten laste en andere
gezinslasten). Voor een overzicht van de toepasbare verminderingen verwijzen wij naar Bijlage III KB WIB
92.

2.2.

Cijfermatige analyse

In wat hierna volgt zullen we de belastingneutraliteit in de bedrijfsvoorheffing in kaart brengen tussen de
verschillende samenlevingsvormen.
Hierbij hanteren wij de volgende uitgangspunten:
-

Wij hanteren de fiscale wetgeving zoals deze wordt toegepast op de inkomsten van inkomstenjaar
2015.

-

De verminderingen van gezinslasten worden vastgesteld volgens schaal I en schaal II op basis
van de maandelijkse belastbare bezoldiging. Wordt het loon per week of halfmaandelijks
berekend, moet de bezoldiging worden omgezet in een maandelijkse bezoldiging, vervolgens
wordt de bedrijfsvoorheffing berekend, waarbij de verminderingen voor gezinslasten worden
afgetrokken.

-

In onze simulaties zullen wij steeds vertrekken van een voltijdse tewerkstelling op maandbasis.
Wordt het loon halfmaandelijks of wekelijks uitbetaald, zullen dezelfde verminderingen voor
gezinslasten (althans pro rata) worden toegekend.

-

In de bedrijfsvoorheffing geldt de toestand op 1 januari van het jaar waarin het inkomen wordt
uitbetaald, de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing mag echter bij wijziging van de
gezinstoestand in de loop van het jaar, rekening houden met de nieuwe situatie vanaf het ogenblik
dat hij hiervan op de hoogte werd gesteld.48

-

De categorieën gehuwde belastingplichtigen en wettelijk samenwonenden worden gezamenlijk
belast. De categorieën alleenstaanden omvatten de alleenstaande, feitelijk samenwonenden en
weduwe en weduwnaars49. De categorie gescheiden omvat ook de belastingplichtige die van tafel
en bed zijn gescheiden.

-

De simulaties in bedrijfsvoorheffing worden uitgewerkt op bruto maand salaris. We houden
rekening met een bruto inkomen van een laag inkomen (2.000 EUR), een gemiddeld inkomen
(3.500 EUR) en een hoog inkomen (5.500 EUR).

47

www.financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/700-sleutelformule-20160101.pdf
In de personenbelasting geldt een wijziging in de samenlevingsvorm vanaf het volgend aanslagjaar. Voorbeeld: een
werknemer huwt in februari 2016 met een partner zonder inkomen. Vanaf de loonberekening van de maand februari
2016 zal rekening gehouden worden met schaal II, maar in de belastingaangifte zal dit huwelijksquotiënt pas
aangerekend worden vanaf het volgende inkomstenjaar 2017. Bij een belastbaar loon van 2.400 EUR (inkomen
2016), geeft de bedrijfsvoorheffing 358,59 EUR i.p.v. 626,01 EUR. Een gelijktrekking van het jaar waarin een wijziging
in de gezinstoestand wordt aangepast in de bedrijfsvoorheffing met de realiteit in de personenbelasting, lijkt hierbij
aangewezen.
49
We merken hierbij op dat het keuzestelsel in de personenbelasting in het jaar van overlijden (gezamenlijke belasting
dan wel belasting voor alleenstaande) zich niet doortrekt naar de bedrijfsvoorheffing.
48
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2.2.1. Impact tussen alleenstaande / feitelijke koppels en gehuwde /
wettelijk samenwonende koppels met inkomen
Jan en Ann zijn feitelijk samenwonend. Ann heeft een bruto inkomen van 2.000 EUR en Jan 3.500 EUR
Ze houden een maandelijks netto inkomen van 3.541,07 EUR over.
De buren Piet en Marie zijn sinds 2014 wettelijk samenwonend en ontvangen een zelfde bruto inkomen.
Zij houden een maandelijks netto inkomen van 3.487,92 EUR over.
2.2.1.1. Cijfervoorbeelden
Tabel 1: Berekening bedrijfsvoorheffing voor de verschillende samenlevingsvormen, een laag inkomen, geen
kinderen noch andere personen ten laste.
Gehuwd zonder
geen kinderen ten laste
Alleenstaande
Gehuwd met HQ
Gescheiden
HQ
Brutoloon

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Sociale zekerheid

-170,79

-170,79

-170,79

-170,79

Bedrijfsvoorheffing

-351,73

-375,73

-158,70

-351,73

BBSZ

-4,15

-9,30

-4,15

-4,15

Netto

1.473,33

1.444,18

1.666,36

1.473,33

Tabel 2: Berekening bedrijfsvoorheffing voor de verschillende samenlevingsvormen, een gemiddeld inkomen,
geen kinderen noch andere personen ten laste
Gehuwd zonder
geen kinderen ten laste
Alleenstaande
Gehuwd met HQ
Gescheiden
HQ
Brutoloon

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

Sociale zekerheid

-457,45

-457,45

-457,45

-457,45

Bedrijfsvoorheffing

-941,80

-965,80

-660,39

-941,80

BBSZ

-33,01

-33,01

-33,01

-33,01

Netto

2.067,74

2.043,74

2.349,15

2.067,74

Tabel 3: Berekening bedrijfsvoorheffing voor de verschillende samenlevingsvormen, een hoog inkomen, geen
kinderen noch andere personen ten laste
Gehuwd zonder
geen kinderen ten laste
Alleenstaande
Gehuwd met HQ
Gescheiden
HQ
Brutoloon

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

Sociale zekerheid

-718,85

-718,85

-718,85

-718,85

-1.822,64

-1.846,64

-1.490,73

-1.822,64

BBSZ

-55,01

-51,64

-55,01

-55,01

Netto

2.903,50

2.882,87

3.235,41

2.903,50

Bedrijfsvoorheffing

2.2.1.2. Vaststelling
In de bedrijfsvoorheffing ontvangt de verkrijger van de inkomsten (ongeacht de hoogte van het inkomen)
die alleenstaande is 50 een extra korting ten belope van 24 EUR op maandbasis. Aangezien feitelijk
50

De categorieën alleenstaanden omvatten de alleenstaande, feitelijk samenwonenden en weduwe en weduwnaars.
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samenwonende koppels ook tot de categorie ‘alleenstaande’ behoren, ontvangen zij eveneens deze
korting in de bedrijfsvoorheffing.
Wij merken hierbij op dat deze discrepantie zich niet voordoet bij de berekening van de personenbelasting.
In de fiscale eindafrekening moeten alleenstaanden deze korting dan ook volledig terugbetalen, daar een
bijkomende belastingvrije som voor alleenstaanden wordt gekoppeld aan kinderen ten laste.

2.2.2. Impact tussen alleenstaande/ feitelijke koppels en gehuwde/
wettelijk samenwonende koppels met inkomen en kinderen ten laste
Jan en Ann hebben ondertussen twee kinderen. De kinderen worden ten laste genomen bij Jan.
Op het inkomen van Jan wordt 815, 80 EUR ingehouden.
De buurman Piet heeft ook twee kinderen ten laste. Hij betaalt een maandelijkse bedrijfsvoorheffing van
873,80 EUR.
2.2.2.1. Cijfervoorbeelden
Tabel 4: Berekening bedrijfsvoorheffing voor de verschillende samenlevingsvormen, een laag inkomen en
twee kinderen ten laste.
Gehuwd zonder
2 kinderen ten laste
Alleenstaande
Gehuwd met HQ
Gescheiden
HQ
Brutoloon

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Sociale zekerheid

-170,79

-170,79

-170,79

-170,79

Bedrijfsvoorheffing

-225,73

-283,73

-89,70

-225,73

BBSZ

-4,15

-9,30

-4,15

-4,15

Netto

1.599,33

1.536,18

1.735,36

1.599,33

Tabel 5: Berekening bedrijfsvoorheffing voor de verschillende samenlevingsvormen, een gemiddeld inkomen
en twee kinderen ten laste
Gehuwd zonder
2 kinderen ten laste
Alleenstaande
Gehuwd met HQ
Gescheiden
HQ
Brutoloon

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

Sociale zekerheid

-457,45

-457,45

-457,45

-457,45

Bedrijfsvoorheffing

-815,80

-873,80

-568,39

-815,80

BBSZ

-33,01

-33,01

-33,01

-33,01

Netto

2.193,74

2.135,74

2.441,15

2.193,74

Tabel 6: Berekening bedrijfsvoorheffing voor de verschillende samenlevingsvormen, een hoog inkomen en
twee kinderen ten laste.
Gehuwd zonder
2 kinderen ten laste
Alleenstaande
Gehuwd met HQ
Gescheiden
HQ
Brutoloon

5.500,00

5.500,00

5.500,00

5.500,00

Sociale zekerheid

-718,85

-718,85

-718,85

-718,85

-1.696,64

-1.754,64

-1.398,73

-1.696,64

Bedrijfsvoorheffing
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BBSZ

-55,01

-51,64

-55,01

-55,01

Netto

3.029,50

2.974,87

3.327,41

3.029,50

2.2.2.2. Vaststelling
In de bedrijfsvoorheffing ontvangt de verkrijger van de inkomsten (ongeacht de hoogte van het inkomen)
die alleenstaande is 51 een extra korting ten belope van 34 EUR op maandbasis in geval van een
ongehuwde vader of moeder met één of meer kinderen ten laste.
Aangezien feitelijk samenwonende koppels ook tot de categorie ‘alleenstaande’ behoren, ontvangen zij
deze korting voor ‘alleenstaande met kinderen ten laste’. Ook personen die gescheiden leven, ontvangen
deze extra korting.

2.2.3. Impact fiscaal co-ouderschap
De fiscale regeling met betrekking tot co-ouderschap, met name gelijke verdeling van de belastingvrije
sommen voor kinderen ten laste over beide ouders, heeft geen uitwerking in de bedrijfsvoorheffing. Deze
regeling zal enkel bij de berekening van de personenbelasting worden toegepast onder voorwaarden
bepaald in de wetgeving.52 De vermindering voor kinderlast zal in de bedrijfsvoorheffing worden toegekend
aan de ouder waarbij de kinderen officieel zijn gedomicilieerd.

Jan en Ann zijn intussen uit de echt gescheiden. De kinderen zijn gedomicilieerd bij Ann, maar ze passen
de fiscale regeling m.b.t. co-ouderschap toe.

2.2.3.1. Vaststelling
Jan zal maandelijks een bedrijfsvoorheffing van 941,80 EUR53 betalen. Indien hij toch de kinderen bij hem
zou domiciliëren, betaalt hij slechts een voorheffing van 815,80 EUR 54 of een verschil van 126 EUR
(omwille van twee kinderen ten laste en alleen staande ouderkorting). Nochtans blijven de kosten in de
opvoeding die Jan en Ann hebben voor hun gemeenschappelijke kinderen gelijk.

2.2.4. Impact gezinslast en andere personen ten laste
Joost en Isabelle wonen feitelijk samen en hebben twee kinderen ten laste. De moeder van Isabelle komt
inwonen en zij voldoet aan de voorwaarden om ten laste te zijn. Ze bekomen een belastingvrije som van
69 EUR per maand. Ook indien zij geen kinderen ten laste zouden hebben, blijven ze recht hebben op een
belastingvrije som van 69 EUR per maand omwille van andere personen ten laste.

51

De categorieën alleenstaanden omvatten de alleenstaande, feitelijk samenwonenden en weduwe en weduwnaars
Zie fiscaal co-ouderschap in Punt 4.4 in deze nota
53
Zie Tabel 2.
54
Zie Tabel 5.
52
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2.2.4.1. Cijfervoorbeelden:
Tabel 7: Berekening bedrijfsvoorheffing voor de verschillende samenlevingsvormen, een laag inkomen, twee
kinderen ten laste en één andere persoon ten laste.
2 kinderen ten laste +
Gehuwd zonder
Alleenstaande
Gehuwd met HQ
Gescheiden
65 +
HQ
Brutoloon

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Sociale zekerheid

-170,79

-170,79

-170,79

-170,79

Bedrijfsvoorheffing

-156,73

-214,73

0,00

-156,73

BBSZ

-4,15

-9,30

-4,15

-4,15

Netto

1.668,33

1.605,18

1.825,06

1.668,33

Tabel 8: Berekening bedrijfsvoorheffing voor de verschillende samenlevingsvormen, een laag inkomen en één
andere persoon ten laste, geen kinderen ten laste.
Gehuwd zonder
65+ ten laste
Alleenstaande
Gehuwd met HQ
Gescheiden
HQ
Brutoloon

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Sociale zekerheid

-170,79

-170,79

-170,79

-170,79

Bedrijfsvoorheffing

-282,73

-306,73

-89,7

-282,73

BBSZ

-4,15

-9,3

-4,15

-4,15

Netto

1.542,33

1.513,18

1.735,36

1.542,33

Tabel 9: Berekening bedrijfsvoorheffing voor de verschillende samenlevingsvormen, een laag inkomen, geen
kinderen ten laste, noch andere personen.
geen kinderen ten
Gehuwd zonder
Alleenstaande
Gehuwd met HQ
Gescheiden
laste
HQ
Brutoloon

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Sociale zekerheid

-170,79

-170,79

-170,79

-170,79

Bedrijfsvoorheffing

-351,73

-375,73

-158,70

-351,73

BBSZ

-4,15

-9,30

-4,15

-4,15

Netto

1.473,33

1.444,18

1.666,36

1.473,33
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Tabel 10: Berekening bedrijfsvoorheffing voor de verschillende samenlevingsvormen, een laag inkomen en 2
kinderen ten laste, geen andere personen ten laste.
2 kinderen ten laste

Alleenstaande

Gehuwd zonder HQ

Gehuwd met HQ

Gescheiden

Brutoloon

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Sociale zekerheid

-170,79

-170,79

-170,79

-170,79

Bedrijfsvoorheffing

-225,73

-283,73

-89,70

-225,73

BBSZ

-4,15

-9,30

-4,15

-4,15

Netto

1.599,33

1.536,18

1.735,36

1.599,33

2.2.4.2. Vaststelling:
De progressiviteit die speelt in de personenbelasting op de toekenning van de belastingvrije sommen voor
gezinslasten, heeft geen uitwerking in de bedrijfsvoorheffing. Een persoon ouder dan 65 jaar ten laste geeft
recht op een maandelijkse korting van 69 EUR, ongeacht het inkomen, ongeacht de aanrekening van de
personen ten laste.55

55

Zie tabel 7, 8, 9 en 10
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3. Analyse Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid
Het Globaal Plan voerde drie sociale bijdragen in. Gepensioneerden betalen een solidariteitsbijdrage en
zelfstandigen in hoofd- en bijberoep betalen een hogere sociale zekerheidsbijdragen. Werknemers betalen
jaarlijks een Bijzondere Bijdrage voor de Sociale Zekerheid. De bijzondere bijdrage, ingevoerd sinds 1 april
1994, is een combinatie van een sociale en fiscale inhouding56. Die regeling houdt in dat het uiteindelijke
en definitieve bedrag van de bijzondere bijdrage door de administratie der directe belastingen wordt
berekend op het gezinsinkomen (het belastbare netto-inkomen), maar dat er in afwachting daarvan door
de werkgever reeds een maandelijkse inhouding dient te gebeuren op het nettoloon van de betrokken
werknemer(s). Na de uiteindelijke fiscale afrekening vordert de fiscale administratie eventueel een
bijkomende betaling, of stort zij het te veel betaalde terug.
Deze bijdrage is bestemd voor de financiering van de regelingen van de sociale zekerheid der werknemers.
De bijzondere bijdrage sociale zekerheid is van toepassing op werknemersvlak op alle werknemers die
geheel of gedeeltelijk onder de socialezekerheidswetgeving vallen. Bij gehuwden en wettelijke
samenwonenden waarvan slechts een van de echtgenoten of een van de wettelijk samenwonende partners
een werknemer is en de andere echtgenoot een zelfstandig beroep uitoefent, wordt eveneens de
bijzondere bijdrage berekend.
In deze nota gaan we niet verder in op de problemen bij de inning van deze bijdragen buiten de
gezinsneutraliteit o.a. de inning bij belastingvrije doctoraatsbeurzen, bij internationale tewerkstellingen 57,…

3.1.

Maandelijkse inhouding als voorschot

3.1.1. Principe
De werkgever verricht een maandelijkse inhouding op het loon dat voor de berekening van de sociale
bijdragen in aanmerking komt. Deze inhouding gebeurt op het nettoloon, m.a.w. na aftrek van de
werknemersbijdrage voor sociale zekerheid en na aftrek van de bedrijfsvoorheffing. De werkgever moet de
maandelijks ingehouden bedragen per kwartaal aangeven en doorstorten aan de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid Globaal Beheer.
Het bedrag van de inhouding varieert naar gelang van de grootte van de driemaandelijks bij de RSZ
aangegeven loonsom ( = het kwartaalloon) en de gezinstoestand van de betrokken werknemer.
Het bedrag moet jaarlijks vermeld worden op een belastingfiche 281.10 zodat de afrekening in de
personenbelasting kan gebeuren.

56

Wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, B.S. 31 maart 1994, p. 8866; Koninklijk besluit van 31 maart
1994 tot uitvoering van artikel 109 §5 van de wet van 30 maart 1994, B.S. 31 maart 1994, p. 8914; Koninklijk besluit
van 15 juni 1995 tot uitvoering van art. 106 §3 van de wet van 30 maart 1994, B.S. 2 augustus 1995, p. 22428.
57
Indien in het kader van gelijktijdige tewerkstelling in meerdere EER landen voor meerdere werkgevers in België
sociale zekerheidsbijdragen afgedragen moeten worden voor de volledige tewerkstelling, dan moet eveneens de
buitenlandse werkgever bijzondere bijdrage innen en storten. De belastingplichtige betaalt hierdoor tweemaal BBSZ
bijdragen. De belastingplichtige kan dit via de aangifte personenbelasting regulariseren maar dit wordt bemoeilijkt
doordat de buitenlandse werkgever in principe de verplichting niet heeft een fiscale inlichtingenfiche 281.10 op te
stellen.
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3.1.2. Bedrag inhouding
Omdat voor de bepaling van het bedrag van de bijdrage rekening wordt gehouden met de hoogte van het
driemaandelijks aan de RSZ aangegeven loon, kan pas bij de laatste loonbetaling van het kwartaal het
juiste bedrag worden vastgesteld.
Daarom wordt voor de twee eerste maanden van elk kwartaal met de maandgrenzen rekening gehouden
en gebeurt in de laatste maand van het kwartaal de kwartaalafrekening op basis van kwartaalgrenzen.
De hoogte van de inhouding ziet eruit als volgt:
Tabel 11: Eénverdiener: alleenstaande of één-inkomens gezin. (bedragen uitgedrukt in EUR)58
Kwartaalloon

Maandloon

Maandelijkse inhouding per werknemer op
het nettoloon

Minder dan 5.836,14

Minder dan 1.945,38

0

Tussen 5.836,14 & 6.570,54

Tussen 1.945,38 & 2.190,18

7,60 % op het gedeelte boven 1.945,38

Tussen 6.570,55 &
18.116,46

Tussen 2.190,19 & 6.038,82

18,60 + 1,1 % op het gedeelte boven 2.190,18

Meer dan 18.116,46

Meer dan 6.038,82

60,94

Tabel 12: Tweeverdiener: Twee-inkomensgezin. (Bedragen uitgedrukt in EUR)59

58
59

Kwartaalloon

Maandloon

Maandelijkse inhouding per werknemer
op het nettoloon

Minder dan 3.285,29

Minder dan 1.095,10

0

Tussen 3.285,29 & 5.836,14

Tussen 1.095,10 & 1.945,38

9,30

Tussen 5.836,14 & 6.570,54

Tussen 1.945,38 & 2.190,18

7,60 % op het gedeelte boven 1.945,38 met een
minimum van 9,30

Tussen 6.570,55 &
18.116,46

Tussen 2.190,19 & 6.038,82

18,60 EUR + 1,1 % op het gedeelte boven
2.190,18 met een maximum van 51,64

Meer dan 18.116,46

Meer dan 6.038,82

51,64

De bedragen zijn niet index-gebonden.
De bedragen zijn niet index-gebonden.
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3.2.

Jaarlijkse definitieve afrekening

De bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid wordt per gezin én op het volledig gezinsinkomen
berekend.
Het gezinsinkomen waarop de bijzondere bijdrage berekend wordt, is het totale belastbare netto- inkomen.
Afzonderlijk belaste inkomsten worden uitgesloten.
In het kader van de zesde staatshervorming werden de belastingaftrekken van giften, woonbonus, kosten
voor kinderopvang, met uitzondering van de onderhoudsuitkeringen, omgezet in een
belastingvermindering. Dit heeft tot gevolg dat het netto-inkomen of de berekeningsbasis indirect stijgt door
de zesde staatshervorming.
Het uiteindelijk door een gezin te belasten bedrag wordt jaarlijks bepaald door de administratie van de
directe belastingen en verrekend in de personenbelasting of de belasting der niet-inwoners (natuurlijke
personen).
Tabel 13: Bedrag verrekening. (Bedragen uitgedrukt in EUR)60
Netto-belastbaar inkomen

Jaarlijkse (definitieve) bijdrage

minder dan 18.592,02

0

18.592,02 - 21.070,96

9 % op het gedeelte van het gezinsinkomen boven 18.592,01

21.070,97 - 60.161,85

223,10 + 1,3 % op het gedeelte van het gezinsinkomen tussen 21.070,97 60.161,85

meer dan 60.161,85

731,28

3.3.

Vaststelling

Het maximumbedrag van de bijzondere bijdrage in de personenbelasting is geplafonneerd tot maximum
731,28 EUR per jaar, ongeacht of de bijdragen worden berekend op de inkomsten van 1 of meerdere
personen waarvan de inkomsten worden samengevoegd. Het netto-inkomen boven 60.161,85 EUR wordt
niet onderworpen aan bijdrage.
De schalen en de berekeningswijzen maken geen onderscheid tussen de samenlevingsvorm.
Dit heeft tot gevolg dat :
-

voor gehuwden en wettelijk samenwonenden met een laag inkomen, de berekening nadeliger is
t.o.v. feitelijke samenwonenden met een laag inkomen.
Voorbeeld :
Feitelijk samenwonenden hebben elk een netto-inkomen van 18.592,02 EUR (of lager). Zij betalen
geen bijzondere bijdrage in de personenbelasting. Indien zij gehuwd of wettelijk samenwonend
zijn en zij beiden een netto-inkomen van 18.592,02 EUR of samen een netto-gezinsinkomen van
37.184,04 EUR genieten dan bedraagt de bijzondere bijdrage 432,56 EUR.

-

voor gehuwden en wettelijk samenwonenden de berekening voordeliger t.o.v. feitelijke
samenwonenden is wanneer ze beiden een hoog inkomen hebben waardoor zij samen de
maximumgrens bereiken waarboven geen bijdragen meer worden geïnd ondanks de grotere
financiële draagkracht van het gezin door samen de kosten van levensonderhoud te dragen.
Voorbeeld:

60

De bedragen zijn niet index-gebonden.
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Feitelijk samenwonenden hebben elk een netto-inkomen van 35.000 EUR. Zij worden elk
afzonderlijk belast. Elk betaalt een bijzondere bijdrage in de personenbelasting van 404,17 EUR,
of samen 808,34 EUR. Zij zijn gehuwd of wettelijk samenwonend en hebben beiden een inkomen
van 35.000 EUR of samen een netto-gezinsinkomen van 70.000 EUR. Het netto-inkomen
overstijgt de maximumgrens. De bijzondere bijdrage wordt beperkt tot 731,28 EUR
niettegenstaande de (hogere) financiële draagkracht van het gezin.
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4. Analyse personenbelasting61
4.1.

Situatieschets algemene juridische context

Om de administratie in kennis te stellen van de belastbare inkomsten die tijdens het belastbaar tijdperk
behaald of verkregen werden, moet de aan de personenbelasting onderworpen belastingplichtige ieder
jaar aan de administratie der directe belastingen een aangifte voorleggen in de vormen en binnen de
termijnen omschreven in de wet.62
Gehuwden en wettelijk samenwonenden dienen een gezamenlijke aangifte in vanaf het jaar volgend op
het jaar van huwelijk of wettelijke samenwoning. Alle andere personen dienen een afzonderlijke aangifte
in. Voor feitelijk – niet wettelijk – gescheiden personen geldt dat zij in het jaar van feitelijke scheiding nog
een gezamenlijke aangifte indienen.
Ondanks een gezamenlijke aangifte wordt sinds aanslagjaar 2005 de belasting voor de echtgenoten
(gehuwden en wettelijk samenwonenden) afzonderlijk berekend (systeem van de decumul)63. Het principe
van cumulatie geldt enkel nog voor de samenvoeging van de inkomsten met die van de ouders 64. De finale
aanslag wordt echter door één gezamenlijk bedrag gevormd.
Belastingplichtigen die alleen worden belast (alleenstaanden en ongehuwd samenwonenden), genoten tot
en met aanslagjaar 2004 een hogere belastingvrije basis-som dan belastingplichtigen die
gemeenschappelijk worden belast (gehuwden).
De hervorming van de personenbelasting door de wet van 10 augustus 2001 trok, naast de gelijkschakeling
van wettelijk samenwonenden met gehuwden, de belastingvrije som voor gehuwden op naar het niveau
van de alleenstaande, vanaf aanslagjaar 2005. Hiermee werd tegemoet gekomen 65 aan een klacht die aan
de basis lag van de aan het Grondwettelijk Hof gestelde prejudiciële vraag die ervan uitging dat gehuwden
gediscrimineerd werden ten opzichte van ongehuwd samenwonenden.
Het Grondwettelijk Hof66 ziet een onverantwoord verschil in de fiscale behandeling van beide categorieën:
“B.6. Het verschil in behandeling tussen alleenstaande belastingplichtigen, enerzijds, en echtgenoten,
anderzijds, is niet zonder redelijke verantwoording wanneer het erom gaat de belastingvrije som vast te
stellen bij de berekening van de belasting. De wetgever kon er immers rekening mee houden dat de vaste
kosten voor levensonderhoud in het geval van gehuwde personen per persoon doorgaans lager liggen dan
in het geval van een alleenstaande.
B.7. Die verantwoording gaat evenwel niet op wanneer de situatie van de echtgenoten vergeleken wordt
met die van ongehuwd samenwonenden, die eveneens samen de vaste kosten van levensonderhoud
dragen. Aangezien het al of niet gehuwd zijn van de samenwonenden geen wezenlijke invloed heeft op de
vaste kosten van levensonderhoud, is dat onderscheid niet relevant voor het bepalen van de belastingvrije
som die hun wordt toegekend.”
Deze discriminatie was volgens het Hof “niet te wijten aan het betwiste art. 131 WIB 92, maar vloeit voort
uit het feit dat de wetgever geen bijzondere bepaling ten aanzien van ongehuwd samenwonenden in het
WIB heeft voorzien.”
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Hierna ook PB genoemd.
Art. 305 WIB 92
63
Voor aanslagjaar 2005 gold een beperkte decumul; enkel beroepsinkomsten werden afzonderlijk belast.
64
Art.126 WIB 92
65
Vooruitlopend op het arrest had de regering reeds het initiatief genomen om de belastingvrije som voor iedere
belastingplichtige gelijk te schakelen.
66
Grondwettelijk Hof, 6 november 2001, nr. 140/2001, B.S. 22 december 2001; Grondwettelijk Hof, 11 december 2002,
nr. 185/2002, B.S. 24 februari 2003.
62
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De belastingvrije som werd gelijk voor elke belastingplichtige ongeacht de samenlevingsvorm (gehuwd,
feitelijk of wettelijk samenwonend of alleenstaand). Er wordt geen verschil meer gemaakt in draagkracht.67
Een echte alleenstaande wordt niet langer positief gediscrimineerd, alhoewel alle kosten voor
levensonderhoud alleen worden gedragen. In de rechtsleer werd dit bekritiseerd. De fiscale ongelijkheid
tussen gehuwden / wettelijk samenwonenden, zoals geciteerd in het arrest, bleef in principe bestaan.68 De
feitelijke samenwonenden blijven in de categorie van de alleenstaande.
Feitelijke samenwonenden horen in de gedachtegang van het Grondwettelijk Hof niet thuis in de categorie
van alleenstaanden, wanneer die categorie door de wetgever bevoordeeld wordt omwille van een lagere
financiële draagkracht en het niet kunnen delen van de kosten. Van de Putte stelt zich daarbij terecht de
vraag hoe alle feitelijke samenwonenden uit de categorie van de alleenstaande kunnen worden gefilterd.
Dit levert problemen van vaststelbaarheid en controleerbaarheid op. De oplossing die hij naar voren schuift
is dat de alleenstaande in zijn aangifte moet bewijzen dat hij echt alleenstaande is en dat hij daardoor recht
heeft op een voorkeursbehandeling69.
Het onderscheid tussen alleenstaande en wettelijke samenwonenden of gehuwden kwam in een later
arrest van het Grondwettelijk Hof 70 aan bod waarbij een (echte) alleenstaande een vordering tot
vernietiging van voormelde wetswijziging verzocht. Het Hof oordeelt dat er geen schending is:
“Wanneer de wetgever een belastingvrij basisbedrag vaststelt, zoals dat in de aangevochten bepaling het
geval is, schendt hij het gelijkheidsbeginsel niet door het enkele feit dat hij voor verschillende categorieën
van betrokken belastingplichtigen een identieke regeling invoert. Een volledige afstemming op individuele
situaties die officieus en veranderlijk kunnen zijn, kan niet worden geëist van een reglementering die,
uitgaande van een algemene bepaling, zonder daarom een kennelijke fout te bevatten, de diversiteit van
die individuele situaties kan opvangen door gebruik te maken van categorieën die noodzakelijkerwijze
slechts met een zekere graad van benadering met de werkelijkheid overeenstemmen.
Wellicht zijn de vaste kosten voor levensonderhoud voor een alleenstaande doorgaans hoger, per persoon,
dan die van gehuwden of samenwonenden. Wanneer de fiscale wetgever evenwel beslist ten aanzien van
de samenlevingsvormen een neutrale houding aan te nemen, kan hij afzien van het invoeren van
verschillen die de administratie ertoe zouden kunnen brengen controles uit te oefenen die betrekking
hebben op het privéleven en die kunnen leiden tot belangrijke kosten.”
Een gelijke belastingvrije som, onafhankelijk van de samenlevingsvorm, is aanvaardbaar voor het
Grondwettelijk Hof ondanks het verschil in financiële draagkracht.
In wat hierna volgt zullen we de belastingneutraliteit in de personenbelasting in kaart brengen tussen de
verschillende samenlevingsvormen.71
Hierbij hanteren wij de volgende uitgangspunten:
-

Wij hanteren de fiscale wetgeving zoals deze wordt toegepast op de inkomsten van inkomstenjaar
2015.

-

De belastingvrije som en de toeslagen worden bepaald in functie van het belastbaar inkomen van
de belastingplichtige72.

-

De categorieën ‘gehuwde belastingplichtigen’ en ‘wettelijk samenwonenden’ worden gezamenlijk
belast. De categorieën ‘alleenstaanden’ omvatten de alleenstaande, feitelijk samenwonenden en

67

Sinds aj. 2009 worden opnieuw twee verschillende belastingvrije basissommen gehanteerd maar niet op basis van
samenlevingsvorm, maar op basis van inkomen: 7.090 EUR of 7.380 EUR naargelang het belastbaar inkomen al dan
niet 26.360 EUR overschrijdt. Vanaf aj. 2020 zal opnieuw één uniforme belastingvrije basissom gelden, die wordt
verhoogd, voor alle belastingplichtigen.
68
PEETERS, E.,”Arbitragehof bevestigt (feitelijke) discriminatie tussen gehuwd en ongehuwd samenwonenden”, noot
onder arrest van 6 november 2001, T.F.R., januari 2002 p.79; DEFOOR, W. “Arbitragehof erkent toch fiscale
discriminatie van gehuwden”, Fiscale Actualiteit, 14 november 2001, nr.40 p. 1.
69
VAN DE PUTTE, Peter, “Arbitragehof ziet discriminatie tussen gehuwde en ongehuwde samenwonenden”, A.F.T.,
december 2001, nr. 12 p. 445.
70
Grondwettelijk Hof, 14 mei 2003, nr. 2003/063, B.S. 5 juni 2003.
71
Deze worden besproken in het gedeelte ‘Definiëren van bestaande samenlevingsvormen vanaf pg. 5
72
Art. 131 WIB 92.
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weduwe en weduwnaars. De categorie ‘gescheiden’ omvat ook de belastingplichtige die van tafel
en bed zijn gescheiden.
-

De simulaties in bedrijfsvoorheffing worden uitgewerkt op bruto jaar salaris. We houden rekening
met een bruto inkomen van 27.840 EUR (laag inkomen), 48.720 EUR (gemiddeld inkomen) en
76.560 EUR (hoog inkomen).

4.2.

Impact Huwelijksquotiënt73

4.2.1. Situatieschets – juridische omkadering
Het stelsel van het huwelijksquotiënt werd ingevoerd bij artikel 4 van de wet van 7 december 1988 en is
thans vervat in de artikelen 87 en 88 van het WIB 92. Met het invoeren van het huwelijksquotiënt beoogde
de wetgever het scheppen van een kind- en gezinsvriendelijk fiscaal klimaat. De maatregel komt ten goede
aan ééninkomensgezinnen en streeft naar een herwaardering van de gezinstaken en het valoriseren van
de thuiswerkende echtgenoot; hij komt tevens ten goede aan gezinnen met twee inkomens waarvan het
tweede inkomen relatief laag is.74
De regeling bestaat erin dat bij de vestiging van een gemeenschappelijke aanslag, voor gehuwden of
wettelijk samenwonenden het beroepsinkomen verdeeld kan worden volgens het huwelijksquotiënt. Bij
gehuwden en wettelijk samenwonenden waarvan de partner geen of geringe eigen inkomsten heeft75,
wordt ‘automatisch’ toch 30% van hun gezamenlijk beroepsinkomen met een maximum van 10.230 EUR
aan deze partner toegewezen.76
Door de toepassing van het huwelijksquotiënt krijgt men een belastingbesparend effect. Door de overdracht
van een gedeelte van het ‘hoogste’ beroepsinkomen van de ene partner naar de andere partner worden
deze ‘overgedragen’ beroepsinkomsten in hoofde van de partner (mogelijk) tegen een lager belastingtarief
belast.

4.2.2. Cijfermatige analyse
Jan en Ann zijn feitelijk samenwonend zonder kinderen. Jan heeft een bruto jaar inkomen van 27.840 EUR.
Ann heeft geen eigen beroepsinkomsten. Ze houden een jaarlijks netto inkomen van 18.682,39 EUR over.
De buren Piet en Marie zijn sinds 2014 wettelijk samenwonend, zonder kinderen. Piet ontvangt hetzelfde
inkomen als Jan en ook Marie heeft geen eigen beroepsinkomsten.
Zij houden een jaarlijks netto inkomen van 21.701,46 EUR over. Een verschil van 3.019,07 EUR.
Jan en Piet maken beiden promotie op hun werk waardoor hun bruto jaarinkomen stijgt naar 48.720 EUR.
Het netto jaarinkomen van Jan en Ann stijgt hierdoor naar 28.008,21 EUR. Voor Piet en Marie stijgt het
inkomen naar 32.138,59 EUR waardoor het netto verschil tussen beide koppels oploopt tot 4.130,38 EUR.
Een bijkomende promotie voor Jan en Piet – samenhangend met een loonsverhoging tot 76.560 EUR doet het loon van beide koppels stijgen naar respectievelijk 43.877,75 EUR en 39.248,37 EUR (verschil:
4.629,38 EUR).

73

zie figuur 6: verdeling partner ten laste per samenlevingsvorm
Parl.voorbereiding, Senaat, 1988-1989, nr.440-2, p.11.
75
Minder dan 30% van het totale beroepsinkomen van beide partners samen.
76
Art. 87 en 88 WIB 92
74
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Tabel 14: Berekening personenbelasting voor de verschillende samenlevingsvormen, laag inkomen en geen
kinderen ten laste noch andere personen ten laste. (Bedragen uitgedrukt in EUR)
Gehuwd zonder
Geen kinderen ten laste
Alleenstaande
Gehuwd met HQ
Gescheiden
HQ
Brutoloon

27.840,00

27.840,00

27.840,00

27.840,00

Sociale zekerheid

-3.620,39

-3.620,39

-3.620,39

-3.620,39

Personenbelasting

-5.313,05

-5.313,05

-2.293,98

-5.313,05

BBSZ

-224,17

-224,17

-224,17

-224,17

Netto

18.682,39

18.682,39

21.701,46

18.682,39

Tabel 15: Berekening personenbelasting voor de verschillende samenlevingsvormen, gemiddeld inkomen en
geen kinderen ten laste, noch andere personen ten laste. (Bedragen uitgedrukt in EUR)
Gehuwd zonder
geen kinderen ten laste
Alleenstaande
Gehuwd met HQ
Gescheiden
HQ
Brutoloon

48.720,00

48.720,00

48.720,00

48.720,00

Sociale zekerheid

-6.335,68

-6.335,68

-6.335,68

-6.335,68

Personenbelasting

-13.922,88

-13.922,88

-9.792,50

-13.922,88

BBSZ

-453,23

-453,23

-453,23

-453,23

Netto

28.008,21

28.008,21

32.138,59

28.008,21

Tabel 16: Berekening personenbelasting voor de verschillende samenlevingsvormen, hoog inkomen en geen
kinderen ten laste, noch andere personen ten laste. (Bedragen uitgedrukt in EUR)
Gehuwd zonder
geen kinderen ten laste
Alleenstaande
Gehuwd met HQ
Gescheiden
HQ
Brutoloon

76.560,00

76.560,00

76.560,00

76.560,00

Sociale zekerheid

-9.956,07

-9.956,07

-9.956,07

-9.956,07

Personenbelasting

-26.624,28

-26.624,28

-21.994,90

-26.624,28

BBSZ

-731,28

-731,28

-731,28

-731,28

Netto

39.248,37

39.248,37

43.877,75

39.248,37

4.2.3. Vaststelling
Enkel gehuwden en wettelijk samenwonenden komen in aanmerking voor toepassing van het
huwelijksquotiënt. Feitelijk gescheiden koppels komen er tevens voor in aanmerking in het jaar van feitelijke
scheiding op voorwaarde dat zij in dat jaar nog niet wettelijk scheidden. Andere samenlevingsvormen
tussen twee partners geven geen aanleiding tot toepassing van enig huwelijksquotiënt.
Afhankelijk van de hoogte van de inkomsten van zowel de meest verdienende belastingplichtige als van
het inkomen van de minder verdienende partner levert het huwelijksquotiënt, en dus het hebben van een
partner (gedeeltelijk) ‘ten laste’, meer of minder op. Belastingplichtigen die hun inkomsten vanuit de
hoogste belastingschijf in België kunnen overhevelen naar hun partner behalen een hoger voordeel dan
belastingplichtigen met het hoogste inkomen in lagere belastingschijven.
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4.3.

Kinderen en andere personen ten laste bij verschillende
samenlevingsvormen.

4.3.1. Situatieschets – juridische omkadering
De fiscale maatregelen voor de kinderen ten laste vormen naast de kinderbijslag het voornaamste
instrument waarover de overheid beschikt om de draagkracht van gezinnen te ondersteunen. Het huidige
beleid is gestoeld op het principe dat kroostrijke gezinnen meer financiële noden hebben en dus een hoger
voordeel toegekend krijgen. Om beter te kunnen inspelen op de specifieke noden van bepaalde

kinderen of de omstandigheden waarin ze opgroeien, worden er correcties toegepast:
-

de tussenkomst is hoger voor kinderen met een handicap;

-

alleenstaande ouders ontvangen een bijkomend voordeel en

-

een sociale correctie in de vorm van het belastingkrediet voor ouders van wie het inkomen
onvoldoende hoog is77.

4.3.2. Cijfermatige analyse
Tabel 17: Belastingbesparing per kind ten laste
Werkelijke belastingbesparing
alleenstaande78

echtgenoten of wettelijke
samenwonenden
belastbaar netto-inkomen
79

Aantal
kinderen

Belastingvrije som

1
2
3
4

< 26.360

>26.650

totaal

per
kind

totaal

per
kind

1.510

386,5

386,5

377,5

377,5

3.880

1.097,5
0
2.911,5
0
5.094,5
0

8.700
14.060

548,75
970,50
1.273,6
3

1.083
2.868,0
0
5.036,5
0

541,50
956,00
1.259,1
3

< 26.360

totaal

per
kind

839,5

839,5

1.587,5
0
3.515,5
0
5.774,0
0

793,75
1.171,8
3
1.443,5
0

>26.650

totaal

per
kind

825

825

1.544,0
0
3.472,0
0
5.716,0
0

1.157,3
3
1.429,0
0

772,00

per bijkomend kind +5.370

77

Jaarverslag van de Federale Ombudsdienst 2015
een alleenstaande ouder heeft recht op een bijkomende belastingvrije som van niet-geïndexeerd van 870 EUR –
art.133 WIB 92 (geïndexeerd voor aanslagjaar 2016 : 1.510 EUR).
79
Sinds aj. 2009 is voor lage en middenlage inkomens het basisbedrag van de belastingvrije som opgetrokken van
niet-geïndexeerd 4.095 EUR naar 4.260 EUR. Van lage en middenlage inkomens is sprake als het belastbaar
inkomen niet hoger is dan 15.220 EUR. De wet voorziet een afbouwregeling van de verhoogde belastingvrije som
voor inkomens die voormelde grens beperkt overschrijden. De tabel toont de belastingbesparing voor
belastingplichtige die recht hebben op de volledige verhoogde of verlaagde belastingvrije som zonder rekening te
houden met de mogelijke afbouwregeling van de verhoogde belastingvrije som.
Vanaf aanslagjaar 2019 wordt de inkomensgrens voor de toepassing van de verhoogde belastingvrije som verhoogd
van 15 220 naar 25 220 EUR (niet-geïndexeerde bedragen), om dan vanaf aanslagjaar 2020 nog één uniforme
belastingvrije som toe te passen, ongeacht de hoogte van het inkomen.
De belastingvrije som verhoogt van 4 095 / 4 260 euro naar 4 785 euro (niet-geïndexeerde bedragen).
Door de taxshift (Wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht,
BS van 30 december 2015) worden de belastingvrije sommen berekend aan afzonderlijke tarieven om het voordeel
van de taxshift te behouden (art. 134 § 2 WIB 92).
In de memorie verwoordt dit als volgt: “In de mate dat de inkomensschijven waarvoor de tariefverlaging geldt, afgedekt
zijn door de belastingvrije sommen, heeft de tariefverlaging geen impact voor de belastingplichtige. Daarom stelt de
regering voor om de belasting op de belastingvrije sommen verder te berekenen tegen het huidige barema, dat wordt
opgenomen in artikel 134, § 2, WIB 92.” (Kamer, doc. 54 nr. 1520/001 p.15).
78
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4.3.3. Vaststelling
4.3.3.1. Belastingbesparing voor kinderen ten laste
De wetgever heeft zoals eerder in de nota reeds aangegeven voorzien dat kinderen en andere personen
ten laste kunnen zijn van de belastingplichtige, maar volgens die zelfde wetgever brengt niet elk kind even
veel ‘lasten’ met zich mee.
Zoals blijkt uit bovenstaande tabel wordt de ‘last’ per kind steeds groter, naarmate de belastingplichtige
meer kinderen ten laste heeft. Zo brengt één kind van gehuwden met een laag inkomen een
belastingbesparing van 386,50 EUR met zich mee. Wanneer diezelfde gehuwde met een laag inkomen 4
kinderen heeft, heeft hij recht op een belastingbesparing van 5.094,50 EUR of wel 1.273,63 EUR per kind.
Dit betekent dat een kind meer ‘lasten’ met zich meebrengt wanneer het kind 3 broers of zussen heeft dan
wanneer het kind enig kind is, en wel 229,53% meer.
Uit bovenstaande tabel kunnen we eveneens besluiten dat de hoogte van het inkomen geen
doorslaggevende factor is voor de bepaling van de ‘last’ die kinderen met zich meebrengen.
4.3.3.2. Kinderen van alleenstaande ouders brengen meer lasten met zich mee
Wanneer we er nu het gegeven bij nemen dat de partners in een feitelijk samenwonend gezin als
alleenstaanden worden belast dan weten we dat er een grote discriminatie bestaat tussen de kinderen die
leven in een feitelijk samenwonend gezin en de kinderen waarvan de ouders gehuwd of wettelijk
samenwonend zijn. Wanneer we de situatie met één kind bekijken dan merken we op dat een kind met
ouders die feitelijk samenwonen maar liefst 447,50 EUR meer ‘opbrengt’ qua belastingbesparing dan een
kind waarvan de ouders gehuwd of wettelijk samenwonend zijn.
De ongehuwde en niet wettelijk samenwonende ouder kan het kind als ten laste aangeven en de toeslag
voor alleenstaande met kind ten laste (1.500 EUR) genieten. 80 Ook de feitelijke samenwonende partner,
die niet de natuurlijke ouder is, beschikt over deze rechten, met inbegrip van de desbetreffende toeslag.
Op voorwaarde dat:
De eigen ouder het kind zelf niet ten laste neemt
De samenwonende partner kan bewijzen dat hij volledig of hoofdzakelijk voorziet in het onderhoud
van het kind81 en dat hij aan het hoofd van het gezin staat82
Nieuw samengestelde gezinnen zonder wettelijk samenlevingscontract of tijdens het jaar van het huwelijk
worden afzonderlijk belast. Zij kunnen zelf kiezen wie van hen de kinderen ten laste aangeeft83. Beide
samenwonenden kunnen het kind als ten laste aangeven, maar slechts een van beiden mag dit effectief
doen: zij moeten dus zelf een keuze maken. Alleen de belastingplichtige die het kind effectief ten laste
heeft, geniet van de verhoging van de belastingvrije som (1.510 EUR) die wordt toegekend omdat men als
alleenstaande wordt belast en één of meer kinderen ten laste heeft.
Een kind van een feitelijk samenwonend gezin mag bovendien meer bestaansmiddelen hebben alvorens
men niet langer als ten laste van de feitelijk samenwonende ouder beschouwd mag worden. De grens ligt
normaal op 3.120 EUR maar deze grens wordt verhoogd voor kinderen van fiscaal alleenstaanden tot
4.500 EUR.

80

CI.RH.331/559.565 van 20 november 2003.
Parl. Vr. nr. 799, 5 maart 1997, Ghesquiëre.
82
Ci.RH.331/517.844 van 10 juni 1999 en luik, 24 maart 2000.
83
Kamercommissie Financiën, Mond. Vr., nr. 5269, 28 juni 2011, Wouters.
81
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4.3.3.3. Bepaling van het gezinshoofd
Een kind kan niet gelijktijdig als ten laste van beide ouders worden aangeduid. De belastingvrije som mag
maar één keer per kind worden toegepast 84 . Dit verbod geldt ook voor gehuwden en wettelijk
samenwonenden. De ouder die aan het hoofd van het gezin staat, mag de kinderen ten laste nemen.85 Het
zijn bij feitelijke gezinnen, in principe, de betrokkenen zelf die, bij het invullen van de aangifte de
administratie kenbaar maken wie van hen de kinderen ten laste neemt en derhalve gezien moet worden
als hoofd van het gezin.86 Dit betekent echter wel dat zij kunnen kiezen welke van beide ouders de kinderen
en andere personen ten laste neemt. Op deze manier kan men berekenen welke situatie het meest
voordelig is. Gehuwden kunnen dit echter niet, bij hen zal steeds het gezinshoofd aangeduid worden op
basis van het hoogste inkomen. Ook wanneer dit inkomen uiteindelijk vrijgesteld wordt en men de facto
geen enkele belastingvermindering zal ontvangen.87
De administratie aanvaardt niet dat feitelijk samenwonende partners de ten laste neming van de kinderen
onder elkaar verdelen en aldus allebei de toeslag voor alleenstaande met kinderlast genieten. In deze
situatie moeten alle kinderen bij de persoon die aan het hoofd van het gezin staat, worden vermeld. 88 Het
valt te betwijfelen of dit in praktijk ook correct wordt nageleefd gezien de beperkte mogelijkheid om dit
grondig te controleren.
4.3.3.4. Andere personen ten laste
Gehuwden en wettelijk samenwonenden kunnen de ouder, grootouder en zussen en broers van hun
partner ten laste nemen. Feitelijk samenwonenden kunnen dit niet.
Fiscaal kunnen de zijverwanten t.e.m. de tweede graad ook gelijkgesteld worden met ‘kinderen’ ten laste,
als zij voor hun achttiende verjaardag reeds volledig of hoofdzakelijk ten laste waren van de
belastingplichtige.
Wanneer een belastingplichtige twee kinderen heeft en daarnaast ook een broer of zus ten laste aangeeft,
is het fiscaal voordeliger om deze drie personen als drie kinderen aan te geven dan als twee kinderen ten
laste en één andere persoon. In de eerste situatie krijgt men een belastingvrije som van 8.700 EUR. In de
tweede situatie krijgt men echter slechts 6.890 EUR (3.880 EUR + 3.010 EUR).
Wanneer een gezin twee kinderen heeft en daarnaast ook nog één ander persoon ten laste, bepaalt de
samenlevingsvorm de optimalisatiemogelijkheden. Wanneer het in deze gaat om een gehuwd of wettelijk
samenwonend koppel met twee kinderen ten laste en een extra andere persoon ten laste, zal hun
belastingvrije som 5.390 EUR (3.880 EUR + 1510 EUR) zijn. Men kan in deze geen keuze maken van wie
de kinderen en van wie de andere persoon ten laste is. Gaat het echter om een feitelijk samenwonend
gezin, abstractie makend van de reeds eerder aangehaalde discriminatie dat men recht heeft op de
verhoging van de belastingvrije som als alleenstaande met kinderen, kan men hier een mogelijke
optimalisatie bekomen door de kinderen bij de ene partner ten laste te nemen en de andere persoon ten
laste te nemen van de andere partner. Ook hier lijkt het voor de hand liggend dat feitelijke gezinnen gelijk
worden behandeld met gehuwde of wettelijk samenwonende gezinnen.

84

Parl. Vr. nr. 1355, 4mei 1998, Ghesquière en Com.IB.nr. 136/54.
Art. 140 WIB 92
86
Ci.RH.331/517.844 van 20 november 2002.
87
Zie onderdeel 4.6 Internationale tewerkstellingtewerkstellingen.
88
Parl.Vr. nr. 9, 13 december 2011, Wouters.
85
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4.4.

Fiscaal co-ouderschap

Niet langer samenlevende ouders kiezen steeds vaker voor een co-ouderschapsregeling voor hun
gemeenschappelijke kinderen. De fiscale wethouder is tegemoet gekomen aan deze situatie van coouderschap en heeft in dit verband een co-ouderschapsregeling uitgewerkt.

4.4.1. Situatieschets – juridische omkadering
Volgens het burgerlijk recht komt het co-ouderschap er in principe op neer dat de ouders ten aanzien van
hun kinderen het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen en dit:
Ongeacht het feit of de ouders al dan niet gehuwd zijn;
Ongeacht het feit of de ouders al dan niet samenwonen.89
Wanneer de ouders van de kinderen samenwonen dan bepaalt de fiscale regelgeving dat de kinderen
onder de normale voorwaarden ten laste zijn van de ouders. Wanneer de ouders gescheiden leven en het
kind slechts bij een van de ouders woont, is er ook geen enkel probleem, het kind is ten laste van de ouder
waarbij het gedomicilieerd is. Echter wanneer het kind alternerend bij elk van beide ouders woont, rijst het
probleem te bepalen welke ouder deze kinderen ten laste mag nemen.
De fiscale co-ouderschapsregeling werd uitgewerkt bij de wet van 4 mei 199990 en biedt de beide ouders
onder voorwaarden de mogelijkheid om de verhoging van de belastingvrije som voor hun
gemeenschappelijke kinderen onder elkaar te verdelen, en zo samen de kinderen evenredig ten laste te
nemen.91
Via een grondige wetswijziging middels de Wet van 27 december 2006 heeft de fiscus het onderscheid dat
bestond tussen de ouder bij wie het kind officieel gedomicilieerd was en de andere ouder rechtvaardiger
gemaakt. Intentie van deze wetswijziging was om het fiscaal voordeel voor beide ouders gelijk te trekken,
ongeacht de officiële domicilie van het kind of de kinderen.
Het eerder besproken onderscheid tussen gehuwde en feitelijk samenwonende ouders trekt zich eveneens
door in de co-ouderschapsregeling. Aangezien dit reeds werd besproken onder punt 4.3.3.2 gaan we hier
niet verder op in.
4.4.1.1. Problemen met het begrip “ouderlijk gezag”
4.4.1.1.1. Meerderjarigheid
Art. 132bis WIB 92 die de regeling van co-ouderschap en verdeling van de belastingvrije sommen bevat,
stelt als voorwaarde "samen het ouderlijk gezag uitoefenen". Art. 372 BW bepaalt dat “Een kind blijft onder
het gezag van zijn ouders tot aan zijn meerderjarigheid of zijn ontvoogding”. Meerderjarige (18 jaar of ouder
op 1 januari van het aanslagjaar) en minderjarige ontvoogde kinderen komen niet in aanmerking voor de
toepassing van de fiscale co-ouderschapsregeling, vermits voor hen geen ouderlijk gezag meer geldt en
de voorwaarde van de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijke gezag derhalve niet vervuld is.” 92

89

Art. 371 e.v. BW
art. 132bis WIB 92
91
Zoals reeds vermeld in punt 2.2.1.3 vertaalt zich dit niet in de bedrijfsvoorheffing
92
Circulaire van 26/04/2010 Circ. nr. 331/598.621, randnummer 7.
90
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Voorbeeld:
Joost en Katrien zijn wettelijk gescheiden. Ze zijn ouder van 3 kinderen: Kristel, Karen en Kathleen. Het
stelsel van co-ouderschap wordt door Joost en Katrien toegepast, die beiden een bruto jaarlijks inkomen
van 48.720 EUR genieten.
Zowel Joost als Katrien betalen +/- 12.500 EUR inkomstenbelasting.
-

-

-

Katleen is inmiddels 18 jaar geworden waardoor voor haar het systeem van co-ouderschap niet
meer kan worden toegepast. Aangezien alle kinderen bij Katrien zijn gedomicilieerd, wijzigt de
kinderlast als volgt:
2 kinderen in co-ouderschap – niet bij hem gedomicilieerd

o

Joost:

o

Katrien: 2 kinderen in co-ouderschap – bij haar gedomicilieerd + 1 kind ten laste

Zodra Karen meerderjarig wordt, bekomen we de volgende verdeling:
1 kind in co-ouderschap – niet bij hem gedomicilieerd

o

Joost:

o

Katrien: 1 kind in co-ouderschap – bij haar gedomicilieerd + 2 kinderen ten laste

En tot slot, Kristel wordt 18 jaar:
o

Joost:

o

Katrien: 3 kinderen ten laste

geen kinderen ten laste

Joost betaalt uiteindelijk 14.375 EUR aan belastingen. Katrien nog 10.660 EUR. Een verschil van
3.715 EUR.
Om dit probleem te verhelpen, werd er een wetsvoorstel ingediend dat het criterium van de minderjarigheid
vervangt door het criterium van het gezamenlijk onderhoud.93
4.4.1.1.2. Ouder
Art. 132bis WIB 92 verwijst naar ouderlijk gezag. De verwijzing naar ouderlijk gezag verhindert eveneens
de verdeling van de belastingvrije som wanneer het kind niet door zijn beide ouders wordt opgevoed. Een
co-ouderschap kan uitgewerkt worden tussen één ouder en een derde of tussen twee derden (vb.
grootouders, pleegouders,…). Deze personen die geen houder zijn van ouderlijk gezag kunnen niet
genieten van de co-ouderschapregeling. Zij dragen wel bij in de financiële last van het kind en de
opvoeding94.

4.4.2. Cijfermatige analyse
4.4.2.1. Vaststelling 1: Onderscheid in functie van domicilie
Piet en Ann hebben 4 kinderen ten laste. In 2014 besloten ze om te scheiden. De kinderen zullen allemaal
bij Ann worden gedomicilieerd. Piet had trouwens begrepen dat er op dat gebied geen onderscheid tussen
de ouders bestaat naar aanleiding van de Wet van 27 december 2006. Inmiddels zijn zowel Piet als Ann
opnieuw gehuwd, hun nieuwe partners hebben geen eigen inkomsten.
Zowel Piet als Ann hebben een bruto jaarlijks inkomen van 27.840 EUR. Nadat ze beiden hun aangifte
voor 2015 hebben ingediend, komt Ann aan Piet vertellen dat haar vermindering voor de kinderen werd
omgezet in een belastingkrediet aangezien zij geen belasting moet betalen. Piet stelt vervolgens vast dat
hij geen recht heeft op dit krediet, hoewel hij ook geen belasting moet betalen.
Slechts de ouder bij wie de kinderen zijn gedomicilieerd (en die ze dus fiscaal ten laste heeft) komt in
aanmerking voor een belastingkrediet. Enig onderscheid op dit vlak verdwijnt zodra het belastbaar inkomen
hoger is dan de belastingvrije som en er dus geen krediet meer toegekend dient te worden.

93
94

Wetsvoorstel betreffende de belastingvrije som voor kinderen in geval van co-ouderschap, doc. nr. 54 0860/001.
PIGNOLET, D., “Fiscale regeling bij co-ouderschap”, AFT, nr. 5, p. 41-42.
37

Tabel 18: Berekening voor de verschillende samenlevingsvormen van belastingvrije som voor een gezin met 4
kinderen in een co-ouderschapregeling en gedomicilieerd bij de belastingplichtige (met een laag inkomen).
4 kinderen gedomicilieerd
fiscaal in co-ouderschap

Alleenstaande

Gehuwd zonder
HQ

Gehuwd met
HQ

wettelijk
gescheiden

Brutoloon

27.840,00

27.840,00

27.840,00

27.840,00

Sociale zekerheid

-3.620,39

-3.620,39

-3.620,39

-3.620,39

Personenbelasting

-2.226,23

-2.912,51

254,70

-2.226,23

BBSZ

-224,17

-224,17

-224,17

-224,17

Netto

21.769,21

21.082,93

24.250,14

21.769,21

Bedrag belastingvrije som

15.920,00

14.410,00

14.807,28

15.920,00

Tabel 19: Berekening voor de verschillende samenlevingsvormen van belastingvrije som voor een gezin met 4
kinderen in een co-ouderschapregeling maar niet gedomicilieerd bij de belastingplichtige (met een laag
inkomen).
4 kinderen niet
gedomicielieerd fiscaal in
co-ouderschap

Alleenstaande

Gehuwd zonder
HQ

Gehuwd met
HQ

wettelijk
gescheiden

Brutoloon

27.840,00

27.840,00

27.840,00

27.840,00

Sociale zekerheid

-3.620,39

-3.620,39

-3.620,39

-3.620,39

Personenbelasting

-2.226,23

-2.912,51

0,00

-2.226,23

BBSZ

-224,17

-224,17

-224,17

-224,17

Netto

21.769,21

21.082,93

23.995,44

21.769,21

Bedrag belastingvrije som

15.920,00

14.410,00

14.807,28

15.920,00

4.4.2.2. Vaststelling 2: Onderscheid in functie van andere kinderen ten laste
Zowel Ann als Piet hebben inmiddels een nieuwe partner waarmee ze zelf 2 nieuwe kinderen hebben. De
situatie ziet er dus als volgt uit:
Ann: 2 kinderen ten laste met haar nieuwe partner + 4 kinderen in co-ouderschap (gedomicilieerd bij Ann)
Piet: 2 kinderen ten laste met zijn nieuwe partner + 4 kinderen in co-ouderschap (gedomicilieerd bij Ann)
Na het indienen van de jaarlijkse aangifte wil Piet van Ann weten hoeveel haar belastingvrije som bedraagt.
Beiden hebben nog steeds hetzelfde bruto jaarlijks inkomen van 27.840 EUR en zijn niet gehuwd noch
wettelijk samenwonend met hun nieuwe partner.
Ann laat aan Piet weten dat haar belastingvrije som gelijk is aan 21.010 en dat ze 155,20 EUR belasting
betaalt. Piet moet 3.008,29 EUR betalen en stelt vast dat hij een belastingvrije som van 14.710 EUR
ontvangt. Piet betaalt bijgevolg 2.853,09 EUR meer dan Ann.

38

Tabel 20: Berekening voor de verschillende samenlevingsvormen van belastingvrije som voor een gezin met 2
gemeenschappelijke kinderen en 2 kinderen in een co-ouderschapregeling, gedomicilieerd bij de
belastingplichtige (met een laag inkomen).
2 kinderen ten laste + 2 coouderschap gedomicilieerd
fiscaal ten laste

Alleenstaande

Gehuwd zonder
HQ

Gehuwd met
HQ

Wettelijk
gescheiden

Brutoloon

27.840,00

27.840,00

27.840,00

27.840,00

Sociale zekerheid

-3.620,39

-3.620,39

-3.620,39

-3.620,39

Personenbelasting

68,97

-734,00

1.720,00

68,97

BBSZ

-224,17

-224,17

-224,17

-224,17

Netto

24.064,41

23.261,44

25.715,44

24.064,41

Bedrag belastingvrije som

21.010,00

19.500,00

14.807,28

21.010,00

Tabel 21: Berekening voor de verschillende samenlevingsvormen van belastingvrije som voor een gezin met 2
gemeenschappelijke kinderen en 2 kinderen in een co-ouderschapregeling maar niet gedomicilieerd bij de
belastingplichtige (met een laag inkomen).
2 kinderen ten laste + 2 coouderschap nietgedomicilieerd fiscaal niet ten
laste

Alleenstaande

Gehuwd zonder
HQ

Gehuwd met
HQ

Wettelijk
gescheiden

Brutoloon

27.840,00

27.840,00

27.840,00

27.840,00

Sociale zekerheid

-3.620,39

-3.620,39

-3.620,39

-3.620,39

Personenbelasting

-2.784,12

-3.430,40

-245,34

-2.784,12

BBSZ

-224,17

-224,17

-224,17

-224,17

Netto

21.211,32

20.565,04

23.750,10

21.211,32

Bedrag belastingvrije som

14.710,00

13.200,00

14.234,02

14.710,00

4.4.2.3. Vaststelling 3: Optimalisatie in functie van het aantal kinderen ten laste
Aangezien Joost en Isabelle beter met elkaar overeenkomen dan met de fiscus willen ze bekijken op welke
manier ze hun kinderlast het meest optimaal verdelen teneinde het meeste voordeel uit de berekening te
halen.
Joost en Isabelle hebben een bruto jaarlijks inkomen van 48.720 EUR en zijn gescheiden. Ze hebben 2
kinderen. Indien ze kiezen voor fiscaal co-ouderschap bedraagt hun totale belasting 26.710,64 EUR. Indien
ze ervoor zouden kiezen om de 2 kinderen volledig bij Isabelle ten laste te beschouwen bedraagt hun totale
schuld aan de fiscus 27.100,13 EUR. Ze kiezen dus best voor co-ouderschap.
Evelien en Geert, die hetzelfde jaarlijks bruto inkomen verdienen, hebben 4 kinderen. Ook zij zijn
gescheiden. Wanneer zij voor fiscaal co-ouderschap zouden kiezen, bedraagt hun totale belasting
22.751,66 EUR. Zij opteren er beter voor om hun kinderen volledig ten laste van een van de twee ouders
te beschouwen aangezien zij in dat geval 22.636,08 EUR betalen.
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Tabel 22: Overzicht optimalisatie co-ouderschap bij een gemiddeld inkomen (48.720 EUR op jaarbasis).
Optimalisatie kinderlast bij een
gemiddeld inkomen

co-ouderschap

geen coouderschap

Verschil

Optimalisatie

1 kind ten laste

27.471,44

27.869,46

-398,02

co-ouderschap

2 kinderen ten laste

26.710,64

27.100,13

-389,49

co-ouderschap

3 kinderen ten laste

25.045,72

25.037,17

8,55

geen coouderschap

4 kinderen ten laste

22.751,66

22.636,08

115,58

geen coouderschap

5 kinderen ten laste

20.453,28

20.050,43

402,85

geen coouderschap

Tabel 23: Overzicht optimalisatie co-ouderschap bij een laag inkomen (27.840 EUR op jaarbasis).
optimalisatie kinderlast bij 27.840
EUR

co-ouderschap

geen coouderschap

Verschil

Optimalisatie

1 kind ten laste

9.762,62

10.176,18

-413,56

co-ouderschap

2 kinderen ten laste

9.001,88

9.375,83

-373,95

co-ouderschap

3 kinderen ten laste

7.274,90

7.312,86

-37,96

co-ouderschap

4 kinderen ten laste

4.980,80

4.952,86

27,94

geen coouderschap

5 kinderen ten laste

2.682,44

3.611,39

-928,95

co-ouderschap

4.4.3. Vaststelling
Hoewel het de intentie is geweest van de wethouder om het fiscaal voordeel bij gedeelde kinderlast zo
gelijk mogelijk te verdelen, stellen we toch een aantal belangrijke verschillen vast.
Zo ontvangt enkel de ouder bij wie het kind gedomicilieerd is een belastingkrediet. Daarnaast zit er een
duidelijk onderscheid in de berekening van het basisbedrag van de belastingvrije som voor kinderen ten
laste zodra er nog andere kinderen in het gezin gedomicilieerd zijn.
Verder valt in functie van (a) de hoogte van het inkomen, (b) het aantal kinderen ten laste en (c) de
samenlevingsvorm te bekijken welk van de twee systemen fiscaal het meest voordelig is (co-ouderschap
of volledige kinderlast bij één der beide ouders).
Tot slot merken we een verschil in berekening van de belastingvrije som voor kinderen in het kader van
co-ouderschap in nieuw samengestelde gezinnen:
Het bedrag dat tussen beide ouders wordt verdeeld, is het bedrag dat overeenstemt met de belastingvrije
som voor het aantal gemeenschappelijke kinderen van de uit de echt gescheiden ouders, zonder rekening
te houden met feit dat de nieuwe gezinnen van elk van die ouders in voorkomend geval uit andere kinderen
bestaan.
Indien het gezin van de ouder van wie zij ten laste zijn, uit andere kinderen bestaat, worden alle kinderen
van dat gezin samengeteld om het bedrag te bepalen van de toeslag op de belastingvrije som waarop die
ouder recht heeft waarbij de helft van het belastingvoordeel dat overeenstemt met de kinderen die op
gelijkmatig verdeelde wijze onder hun hoede staan, wordt afgetrokken.
Bij het gezin waarbij de kinderen in co-ouderschap niet zijn gedomicilieerd, worden deze laatste kinderen
niet in rekening gebracht om het bedrag te bepalen van de toeslag op de belastingvrije som waarop die
ouder recht heeft. Hij ontvangt wel de helft van het belastingvoordeel dat overeenstemt met de kinderen
die op gelijkmatig verdeelde wijze onder hun hoede staan.
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Dit levert een verschillend resultaat op. Het Grondwettelijk Hof heeft op 25 mei 2016 (arrest nr.80/2016,
nog niet gepubliceerd in B.S.) geoordeeld dat dit geen schending inhield. Het verschil berust op het
criterium van de ten laste neming. In beginsel is elk kind fiscaal gezien maar ten laste van een van zijn
ouders. De in casu bedoelde verdeling op basis van art. 132bis WIB 92 vormt een uitzondering op het
beginsel volgens welk dat voordeel maar aan een van de ouders wordt toegekend.
Het Hof oordeelt dat “de in aanmerking genomen oplossing voor de verdeling van het belastingvoordeel
wanneer artikel 132bis van het WIB 92 van toepassing is, niet zonder redelijke verantwoording is. Het
verschil in behandeling dat uit die oplossing voortvloeit wanneer andere kinderen dan de
gemeenschappelijke kinderen aanwezig zijn in een van de twee nieuwe gezinnen of in beide, met
betrekking tot de in aanmerkingneming van de halftijds gehuisveste gemeenschappelijke kinderen voor het
bepalen van het totaalbedrag van de belastingvrije som, is het logische gevolg van de toepassing van het
beginsel volgens welk de kinderen niet gelijktijdig fiscaal ten laste van twee belastingplichtigen kunnen zijn.

4.5.

Onderhoudsuitkeringen betaald aan kinderen

4.5.1. Situatieschets – juridische omkadering
Onderhoudsuitkeringen die de belastingplichtige regelmatig heeft betaald aan personen die geen deel
uitmaken van het gezin zijn ten belope van 80% aftrekbaar van het totale netto-inkomen wanneer ze zijn
betaald ter uitvoering van een verplichting op grond van het Burgerlijk Wetboek of Gerechtelijk Wetboek of
van een gelijkaardige verplichting in een buitenlandse wetgeving. 95
Op de voorwaarden waaraan de fiscale aftrekbaarheid gekoppeld is (o.a. de genieter mag geen deel
uitmaken van het gezin; de genieter van het onderhoudsgeld moet in een staat van behoefte verkeren,…)
gaan we niet dieper in. De tot 80% beperkte uitkering wordt van het totale netto-inkomen afgetrokken om
tot het belastbaar inkomen te komen 96 . Na de zesde staatshervorming is de aftrek van
onderhoudsuitkeringen de enige overgebleven aftrekbare uitgave zoals bepaald in art. 6 WIB 92.
De aftrek, naast de 80% regel, is verder niet gebonden aan bepaalde inkomens gerelateerde
grensbedragen.
Een aftrek van inkomen levert een fiscaal voordeel op tegen het (hoogste) marginaal belastingtarief (max.
50%) waartegen de belastingplichtige wordt belast.
Hoe hoger het belastbaar inkomen van de belastingplichtige, hoe hoger het belastingvoordeel.
4.5.1.1. Opmerking m.b.t. co-ouderschap
Tot en met
aanslagjaar 2007 mocht in geval van co-ouderschap geen van beide ouders
onderhoudsuitkeringen in aftrek brengen voor de kinderen waarvoor de verdeling van de toeslag op de
belastingvrije sommen is gevraagd. Vanaf aanslagjaar 2008 is deze beperking geschrapt. De verdeling
van de belastingvrije sommen is niet van toepassing op de toeslagen met betrekking tot een kind waarvoor
onderhoudsuitkeringen als bedoeld in art. worden afgetrokken door een van de belastingplichtigen.97
De keuze die de onderhoudsplichtige ouder maakt, heeft invloed op de fiscale situatie van de andere ouder.
Wanneer de onderhoudsplichtige ouder de keuze maakt om het onderhoudsgeld fiscaal in mindering te
brengen, zal de andere ouder niet automatisch de volledige toeslag op de belastingvrije som ontvangen.
Bij de beoordeling van de aftrekbaarheid van de onderhoudsuitkering, moeten we voor de volledigheid ook
de fiscale behandeling bespreken in hoofde van het onderhoudsgerechtigd kind. De onderhoudsuitkering
95

Art. 104 WIB 92.
Art. 5/1 § 5 Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de
Gewesten
96

97

Circulaire nr. Ci.RH.331/598.621 (AOIF Nr. 37/2010) dd. 26.04.2010.
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is belastbaar in hoofde van het onderhoudsgerechtigd kind, ongeacht de leeftijd van het kind. 98 De
betalingen aan de kinderen worden niet samengevoegd met de inkomsten van de ouder.
Er bestaat geen noodzakelijke samenhang tussen het aftrekbaar karakter in hoofde van de
onderhoudsplichtige en het belastbaar karakter van de uitkering in hoofde van de
onderhoudsgerechtigde.99
In de praktijk zullen de onderhoudsuitkeringen in hoofde van het onderhoudsgerechtigde kind zelden belast
worden. Voor de lage en middeninkomens met belastbaar inkomen tot 26.360 EUR voor aanslagjaar 2016
bedraagt de belastingvrije som 7.380,00 EUR. Het bedrag aan onderhoudsuitkeringen tot dit bedrag is
vrijgesteld van belasting.100
Het kind kan nog ten laste blijven van de ouder waar het kind gedomicilieerd is indien het kind o.a.
gedurende het belastbaar tijdperk persoonlijk geen netto-bestaansmiddelen heeft genoten van meer dan
3.120 EUR netto (4.500 EUR indien ten laste van een belastingplichtige die alleen wordt belast en 5.720
EUR netto voor gehandicapte kinderen ten laste van een belastingplichtige die alleen woont).
Sinds aanslagjaar 2002 worden voor de berekening van de eigen netto bestaansmiddelen de ontvangen
onderhoudsuitkering tot maximaal 3.120 EUR101 niet meer als inkomsten van het kind beschouwd.102

4.5.2. Cijfermatige analyse
Jan is gehuwd met Ann en hij heeft 2 kinderen ten laste. Jan heeft een inkomen van 48.720 EUR,
aangezien dit hoger is dan het inkomen van Ann, heeft hij de 2 kinderen ten laste. De belasting voor Jan
bedraagt 12.270,79 EUR.
De buurman Piet is wettelijk gescheiden en zijn kinderen (fiscaal co – ouderschap) zijn gedomicilieerd bij
zijn ex--vrouw. Hij heeft een inkomen van 48.720 EUR. Maandelijks betaalt hij 250 EUR aan
onderhoudsgeld voor bijzondere uitgaven. Indien hij voor het stelsel van fiscaal co-ouderschap kiest, zal
hij een totale belasting van 12.901.05 EUR betalen. Piet kan dus beter in zijn aangifte 6.000 EUR
onderhoudsuitkering opnemen, dan betaalt hij slecht een belasting van 11.562.42 EUR.
Tabel 24: Berekening voor een gezin met 2 kinderen ten laste in toepassing van onderhoudsuitkering van
125/EUR/per kind/maand (met een laag inkomen)
wettelijk gescheiden
wettelijk gescheiden
2 kinderen
Gehuwd zonder HQ
met co-ouderschap
met onderhoudsgeld
Brutoloon

27.840,00

27.840,00

27.840,00

Sociale zekerheid

-3.620,39

-3.620,39

-3.620,39

Personenbelasting

-4.276,77

-3.020,80

-3.614,44

BBSZ

-224,17

-211,46

-224,17

Netto

19.718,67

20.987,35

20.381,00

98

Art. 90 3° WIB 92
Brussel, 4 juni 1999, Fiscoloog, nr. 718, p.10.
100
Art. 131 WIB 92
101
Dit is een bruto bedrag dat afgetrokken mag worden van de bruto bestaansmiddelen – Circulaire van 24
september 2003 nr. Ci.RH.331/558.747 (AOIF 25/2004)
102
Art. 143 6° WIB 92
99
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Tabel 25: Berekening voor een gezin met 2 kinderen ten laste in toepassing van onderhoudsuitkering van
125/EUR/per kind/maand (met een gemiddeld inkomen)
wettelijk gescheiden
wettelijk gescheiden
2 kinderen
Gehuwd zonder HQ
met co -ouderschap
met onderhoudsgeld
Brutoloon

48.720,00

48.720,00

48.720,00

Sociale zekerheid

-6.335,68

-6.335,68

-6.335,68

Personenbelasting

-12.901,05

-11.562,42

-12.270,79

BBSZ

-453,23

-390,80

-453,23

Netto

29.030,04

30.431,10

29.660,30

Tabel 26: Berekening voor een gezin met 2 kinderen ten laste in toepassing van onderhoudsuitkering van
125/EUR/per kind/maand (met een hoog inkomen)
wettelijk gescheiden
wettelijk gescheiden
2 kinderen
Gehuwd zonder HQ
met co–ouderschap
met onderhoudsgeld
Brutoloon

76.560,00

76.560,00

76.560,00

Sociale zekerheid

-9.956,07

-9.956,07

-9.956,07

Personenbelasting

-25.603,48

-24.056,28

-24.972,18

BBSZ

-731,28

-699,46

-731,28

Netto

40.269,17

41.848,19

40.900,47

4.5.3. Vaststelling
De aftrekbaarheid van de onderhoudsuitkeringen leidt tot een ongelijke behandeling tussen de ouder
waarvan het kind deel uitmaakt van het gezin (toepassing van de belastingvrije som voor kinderen ten
laste) en de (gescheiden) ouder, bij wie het kind niet gedomicilieerd is en die een onderhoudsuitkering
fiscaal in mindering brengt (onbeperkt aftrekbaar bedrag tegen marginale aanslagvoet). De ouder bij wie
het kind niet gedomicilieerd is (fiscaal co-ouderschap), heeft de mogelijkheid om te optimaliseren. De ouder
bij wie het kind is gedomicilieerd, wordt hierdoor benadeeld.
Zoals ook reeds meegedeeld zal het belastingvoordeel van de onderhoudsuitkering hoger zijn naarmate
het inkomen van de belastingplichtige stijgt (aftrekbaar bedrag tegen marginale aanslagvoet). We stellen
ook vast dat de bijzondere bijdragen van de sociale zekerheid dalen in functie van de aftrekbaarheid van
onderhoudsuitkering. Immers, de BBSZ wordt berekend op het netto belastbaar inkomen.

4.6.

Internationale tewerkstelling

4.6.1. Situatieschets – juridische omkadering
De belastingvrije som voor personen ten laste wordt aangerekend bij de belastingplichtige met het hoogst
belastbare inkomen zonder keuzemogelijkheid voor personen die gemeenschappelijk worden belast. 103 In
principe leidt dit in een louter nationale context tot een maximaal voordeel voor de belastingplichtige.
In een grensoverschrijdende tewerkstelling kan deze toerekening een omgekeerd effect hebben. Dit is het
geval bij een echtpaar dat in België woont, waarbij de ene partner in België werkt en de andere partner die
het hoogst belastbaar inkomen heeft zijn beroepsinkomsten in het buitenland verkrijgt. Inkomsten die in
België bij verdrag zijn vrijgesteld, genieten van een belastingvermindering 104 , de zgn. vrijstelling met
progressievoorbehoud. Men berekent de belasting, inclusief de belastingverminderingen voor personen
ten laste, op het geheel van de inkomsten volgens de gewone regels. Vervolgens berekent men het
gedeelte van de belasting dat verhoudingsgewijs betrekking heeft op de buitenlandse, vrijgestelde
103
104

Art. 134 § 4 2° WIB 92
Art. 155 WIB 92
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inkomen. Dit wordt vervolgens afgetrokken van de belasting die op het geheel van de inkomsten wordt
berekend. Door de wijze van berekening gaat evenwel (een proportioneel deel) van de persoons- en
gezinsgebonden tegemoetkomingen verloren. Het fiscaal voordeel voor personen ten laste verdwijnt
hierdoor.
De methode van aanrekening van de belastingvrije som voor personen in de personenbelasting gebeurt
automatisch in de eindafrekening. Er is geen keuze mogelijk tussen beide partners.
Bij feitelijk samenwonende koppels heeft de partner die in feite aan het hoofd van het gezin staat recht op
de belastingvrije som, hetgeen in de praktijk ertoe leidt dat de partners de keuze hebben wie van hen de
kinderen ten laste neemt.
De automatische aanrekening is discriminerend en in strijd met het Europees recht wanneer deze partner
100% bij verdrag vrijgestelde inkomsten verkrijgt.

4.6.2. Cijfermatige analyse
Frank en Marie zijn gehuwd, wonen in Essen, België, en hebben 2 kinderen ten laste. Marie werkt in Essen
en heeft een inkomen van 27.840 EUR. Frank werkt net over de grens in Nederland en heeft een inkomen
van 48.720 EUR. Op basis van art. 15 van het dubbelbelastingverdrag gesloten tussen België en
Nederland, zal het inkomen van Frank belastbaar zijn in Nederland en zal België een vrijstelling voorzien
met toepassing van progressievoorbehoud. Aangezien Frank het hoogste inkomen heeft, zullen de
kinderen ten laste worden genomen bij Frank. In deze situatie betalen zij een belasting (inclusief BBSZ)
van 6.372,25 EUR.
Tabel 27: Berekening belasting, gehuwd koppel, 2 kinderen ten laste, 1 partner werkt in het buitenland.
Gehuwd partner inkomen - 2 kinderen ten laste

Inkomen man

Inkomen vrouw

Brutoloon

48.720,00

27.840,00

Sociale zekerheid

-6.367,70

-3.638,69

Eindheffing

-835,03

-5.313,05

BBSZ

-224,17

0,00

Netto

41.293,10

18.888,26

Indien Frank en Marie feitelijk samenwonen en Marie neemt de 2 kinderen ten laste dan betalen ze een
totale belasting van 4.749,45 EUR (inclusief BBSZ).
Tabel 28: Berekening belasting, feitelijk samenwonend koppel, 2 kinderen ten laste, 1 partner werkt in het
buitenland.
Feitelijk samenwonend - 2 kinderen ten laste

Inkomen man

Inkomen vrouw

Brutoloon

48.720,00

27.840,00

Sociale zekerheid

-6.367,70

-3.638,69

-910,84

-3.614,44

BBSZ

0,00

-224,17

Netto

41.441,46

20.362,70

Eindheffing
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4.6.3. Vaststelling
Het Europees Hof van Justitie105 oordeelde dat de vrijheid van vestiging zich verzet tegen de Belgische
belastingregeling "die tot gevolg heeft dat een koppel dat in België woont en zowel in die Staat als in een
andere lidstaat inkomsten verwerft, daadwerkelijk een bepaald belastingvoordeel verliest als gevolg van
de wijze waarop dat voordeel wordt aangerekend, terwijl dat koppel dat voordeel wel zou krijgen indien de
echtgenoot met de hoogste inkomsten niet zijn volledig inkomen in een andere lidstaat zou verwerven".
Het Grondwettelijk Hof106 kwam tot hetzelfde besluit dat “Om redenen die identiek zijn aan die van het
arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 12 december 2013, dient te worden besloten dat
artikel 134 van het WIB 1992 afbreuk doet aan de fundamentele vrijheid die het vrije verkeer van
werknemers, gewaarborgd bij artikel 45 van het Verdrag, vormt.”
In reactie op deze rechtspraak besliste de Administratie haar circulaire van 12 maart 2008107 inzake de
'bijkomende belastingvermindering' aan te passen. De aanpassing betrof de regel dat de bijkomende
vermindering beperkt was tot de belasting op de "gezamenlijk belastbare inkomsten" die overblijft na
toepassing van de (gewone) belastingvermindering voor vrijgestelde buitenlandse inkomsten. Een
belastingplichtige die uitsluitend bij verdrag vrijgestelde inkomsten genoot (zoals in de zaken voor het Hof
van Justitie en het Grondwettelijk Hof), had dus geen enkele baat bij de bijkomende vermindering: de
belasting die 'overblijft na toepassing van de belastingvermindering voor vrijgestelde buitenlandse
inkomsten' was dan reeds 'nul'.
Sinds de voormelde aanpassing 108 luidt het dat, in de mate waarin een echtgenoot de bijkomende
vermindering niet werkelijk kan genieten (omdat de belasting op zijn inkomsten al tot 'nul' is herleid), de
vermindering wordt overgeheveld naar zijn echtgenoot (met wie hij gezamenlijk wordt belast), zelfs als die
laatste geen bij verdrag vrijgestelde inkomsten heeft verkregen.
Maar aan de andere regels inzake de bijkomende belastingvermindering wijzigde niets. Bijgevolg geldt ook
vandaag nog steeds de regel dat als de bronstaat een 'pro rata'-regeling kent, de Administratie ervan
uitgaat dat niet voldaan is aan de toepassingsvoorwaarde dat er in deze Staat geen rekening gehouden
mag zijn met de persoonlijke of gezinstoestand van de belastingplichtige.109
Het Hof van beroep te Antwerpen110 en de rechtbank van eerste Aanleg te Aarlen111 hebben echter op
basis van voormelde rechtspraak geoordeeld om de administratieve richtlijnen naast zich neer te leggen.
Volgens het Hof moeten in geval het hoogste inkomen een buitenlands inkomen is, de bijkomende
belastingvrije sommen wel degelijk worden toegekend aan de ouder met een Belgisch inkomen.
Recent heeft de Minister van Financiën op 2 maart 2016 op een mondelinge parlementaire vraag 112
geantwoord niet in beroep te gaan tegen deze uitspraken.
Zolang de wetsaanpassing niet is doorgevoerd, zal de bestaande, discriminerende regel van toepassing
blijven. Dit betekent dat er bij de huidige eindberekening in de personenbelasting (aanslagbiljet) er nog
steeds een verlies van het belastingvoordeel is in deze situaties.
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Hof van Justitie, 12 december 2013, C-303/12 (zaak Imfeld en Garcet)
Grondwettelijk Hof, 24 april 2014, nr. 68/2014, B.S. 7 juli 2014.
107
Circulaire van 12 maart 2008 nr. Ci.RH.331/575.420 (AOIF 8/2008) betreffende de berekening van de PB Bijkomende vermindering voor buitenlandse inkomsten - Fiscale tegemoetkoming in verband met de persoonlijke
toestand of de gezinstoestand - Gevolgen van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
inzake De Groot F.W.L..;
108
Circulaire van 1 juli 2014 AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/633.468) d.d. 01.07.2014 - Bij verdrag vrijgesteld
inkomen Fiscale tegemoetkoming in verband met de persoonlijke toestand of de gezinstoestand - Aanrekening van de
belastingvrije som- Gevolgen van de arresten van het HvJ EU nr. C-303/12 d.d. 12.12.2013 inzake IMFELD-GARCET
en van het Grondwettelijk Hof nr. 68/2014 d.d. 24.04.2014.
109
BUYSSE, C..,”Vrijgesteld Nederlands inkomen : geen automatisch verlies toeslag kinderlast”, Fiscoloog van 7
oktober 2015, nr. 1446 p.1.
110
Antwerpen 22 september 2015, Fiscoloog, nr. 1446 p.1.
111
Rb. Aarlen, 7 okotber 2015, Fiscoloog nr. 1450, p.1.
112
Kamercommissie Financiën van 2 maart 2016, vriv. 54 com 355, p. 47-48.
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Er werd reeds een wetsvoorstel ingediend in de Kamer tot wijziging van het WIB om zowel gehuwden als
feitelijk samenwonenden de vrije keuze te laten wie de kinderen of andere personen ten laste neemt.113

113

Wetsvoorstel tot wijziging van het wetboek van de Inkomstenbelasting 1992 wat het en laste nemen van
persoenen betreft ten einde de discriminatie tussen gehuwde of wettelijk samenwonende en feitelijk samenwonende
grensarbeiders op te heffen, doc. 54 0022/001.
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5. Algemene conclusie en aanbevelingen
Op basis van de vaststellingen zoals opgenomen in deze nota, bezorgen wij tot slot enkele algemene
conclusies en aanbevelingen om de belastingneutraliteit tussen de verschillende samenlevingsvormen tot
stand te brengen:
➢

Bijzondere bijdrage sociale zekerheid

De bijzondere bijdrage wordt berekend op het gezinsinkomen. De gekozen samenlevingsvorm heeft dan
ook een invloed op het verschuldigd bedrag. Gehuwden en wettelijke samenwonenden waarbij beide
partners een hoog inkomen hebben, dragen in verhouding minder bij ondanks de hogere financiële
draagkracht t.o.v. alleenstaanden in enge zin.
Wettelijke samenwonenden en gehuwden hebben éénzelfde financiële draagkracht als feitelijke
samenwonenden, toch verschillen de totale bijdragen. Dit verschil is te verklaren door de berekeningsbasis,
zijnde het gezinsinkomen. Bij gehuwden en wettelijke samenwonenden wordt het door beide verkregen
inkomen samengeteld, bij feitelijke samenwonenden niet.
Een gedecumuleerde berekening van de bijdrage per persoon of belastingplichtige zou een neutraliteit ten
opzichte van de samenlevingsvorm betekenen. Dit is belastingtechnisch mogelijk sinds de hervorming van
de personenbelasting in 2001 waarbij de belastingplichtigen waarvoor een gemeenschappelijke aanslag
wordt gevestigd, de belasting gescheiden of gedecumuleerd worden berekend.
Deze wijziging is niet budgetneutraal t.o.v. de huidige berekeningswijze. Gehuwden en wettelijke
samenwonenden waarvan beide partners een hoog inkomen hebben, zullen een grotere bijdrage moeten
leveren. Voor alleenstaanden in de enge zin en feitelijke samenwonenden houdt dit geen wijziging in.
De vertaling van een gelijke berekeningswijze en bijdragen in de personenbelasting houdt ook een
vereenvoudiging van de voorlopige inning van bijdrage via de RSZ in. Eén berekeningswijze is mogelijk
onafhankelijk van de samenlevingsvorm en onafhankelijk of de partner al dan niet eigen inkomsten
verkrijgt.
➢

Korting in de bedrijfsvoorheffing

De korting van 24 EUR die ‘alleenstaanden’ in de bedrijfsvoorheffing momenteel ontvangen, vindt geen
vertaling in de personenbelasting. Men zou kunnen opteren om deze korting in de bedrijfsvoorheffing niet
meer toe te kennen114 zodat er een gelijkstelling is met de personenbelasting.
➢

Toeslag voor personen ten laste

Kinderen
In het huidige systeem krijgt men voor het eerste kind een lagere belastingvrije som dan voor het tweede
kind. Het bedrag van de belastingvrije som per bijkomend kind wordt telkens groter voor het derde en het
vierde kind. Voor meer dan vier kinderen geeft elk bijkomend kind recht op dezelfde belastingvrije som. Dit
systeem is in het voordeel van kroostrijke gezinnen. Maatschappelijk kan men zich de vraag stellen of niet
ieder kind gelijk is en recht moet geven op een gelijk bedrag aan belastingbesparing.
Een vast bedrag aan belastingvermindering per kind - ongeacht de rangorde - betekent dat voor elk kind
éénzelfde belastingvoordeel wordt bekomen. De belastingvermindering die niet kan worden toegekend,
kan eventueel worden omgezet in een al dan niet beperkt terugbetaalbaar belastingkrediet.
Een systeem met een gelijk bedrag aan belastingvermindering per kind is neutraal ten opzichte van de
samenlevingsvorm en voorkomt optimalisatietechnieken waarbij de kinderlast verdeeld wordt in functie van
het fiscaal voordeel. Dit systeem heeft ook tot gevolg dat er geen aparte schalen van belastingtarieven
nodig zijn om het belastingvoordeel te berekenen.

114

Zie punt 4.1. alleenstaande en gehuwde/ wettelijke samenwoners ontvangen eenzelfde belastingvrije som.
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In principe zullen kroostrijke gezinnen minder goed af zijn in dit systeem, terwijl gezinnen met één kind
erop vooruitgaan. Wil men dit voorkomen, kunnen nog eventuele sociale correcties in de vorm van
bijkomende verminderingen ingevoerd worden. Dit zal het systeem wel verzwaren.
Co-ouderschap
De mogelijkheid verdwijnt om fiscaal co-ouderschap toe te passen vanaf de meerderjarigheid van het kind
o.w.v. het begrip “ouderlijk gezag”. Het criterium van de minderjarigheid vervangen door het criterium van
het gezamenlijk onderhoud zou de mogelijkheid van fiscaal co-ouderschap na de meerderjarigheid
toelaten. Bovendien kunnen ook andere personen die instaan voor het onderhoud van het kind genieten
van de fiscale co-ouderschapregeling indien de andere voorwaarden zijn voldaan.
- De verdeling van de belastingvrije sommen levert diverse verschillen op afhankelijk van de
gezinssamenstelling en de domiciliëring van het kind. Het toekennen van een vast bedrag aan
belastingvermindering per kind zou een oplossing kunnen bieden aan deze problemen.
Een verdeling van een vast bedrag over beide partners vereenvoudigt tevens de berekening en voorkomt
optimalisatieschema’s.
Deze methode komt eveneens tegemoet aan het probleem van co-ouderschap in de bedrijfsvoorheffing.
Een verdeling van een vast bedrag van de vermindering in de bedrijfsvoorheffing is transparant en
eenvoudig berekenbaar en controleerbaar. Hierdoor stemt de bedrijfsvoorheffing beter af met de
uiteindelijk verschuldigde belasting.
Gehandicapte kinderen
-De wettekst van artikel 135 WIB 92 verwijst nog steeds voor de vaststelling van “gehandicapt” naar de
oude definitie gehanteerd door de wetgeving op de kinderbijslag voor kinderen geboren voor 1 januari
1993.
De huidige definitie gehanteerd in de kinderbijslag is ruimer dan de huidige fiscale definitie.
Maatschappelijk kan men zich de vraag stellen of een gelijkstelling tussen beide wetgevingen niet aan te
bevelen is.
Indien dit een stap te ver is, zou de wettekst wel in overeenstemming gebracht kunnen worden in functie
van de nieuwe definitie. Een circulaire heeft dit begrip vertaald naar de huidige vaststellingsmethode, maar
om de rechtszekerheid te bevorderen, is het aangewezen de wettekst aan te passen.
Gehandicapte kinderen worden dubbel geteld. Dit systeem heeft tot gevolg dat het belastingvoordeel
afhangt van de rangorde en het aantal kinderen ten laste. Hoe meer kinderen ten laste, hoe hoger het
fiscaal voordeel van handicap. Terwijl elke gehandicapt kind een gelijk fiscaal voordeel zou moeten
opleveren.
Dit kan voorkomen worden door éénzelfde bedrag aan belastingvermindering, eventueel om te zetten in
een (beperkt terugbetaalbaar) belastingkrediet, per gehandicapt kind toe te kennen.
Andere personen ten laste
Andere personen ten laste dan kinderen ten laste geven eveneens recht op een belastingvrije som. De
grootte van het belastingvoordeel hangt af van de samenstelling en het aantal personen ten laste in het
gezin o.w.v. de samenvoeging met de andere belastingvrije sommen en progressiviteit van de tarieven.
Dit kan voorkomen worden door éénzelfde bedrag aan belastingvermindering, eventueel om te zetten in
een (beperkt terugbetaalbaar) belastingkrediet, per persoon ten laste toe te kennen.
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➢

Statuut van de feitelijke samenwonenden

Doorheen de nota hebben we kunnen vaststellen dat feitelijk samenwonende koppels met kinderen fiscaal
bevoordeeld worden ten aanzien van gehuwden of wettelijk samenwonende koppels met kinderen. Deze
bevoordeling is het gevolg van het feit dat deze feitelijk samenwonende personen fiscaal beschouwd
worden als alleenstaanden.
Aangezien zij als alleenstaanden worden beschouwd, hebben feitelijk samenwonende koppels recht op de
verhoging van de belastingvrije som voor alleenstaanden met kinderlast. Een gehuwd of wettelijk
samenwonend koppel heeft hier geen recht op en zal dus bij een gelijk aantal kinderen een lagere
belastingvrije som hebben en dus ook een lagere belastingvermindering.
Eveneens brengt een kind van een alleenstaande en dus ook van een feitelijk samenwonende partner
meer lasten met zich mee dan een kind van een gehuwd koppel. De belastingvrije som die een persoon
ontvangt voor één kind is bij feitelijk samenwonende personen maar liefst 447,50 EUR hoger dan bij
gehuwde of wettelijk samenwonende personen.
Daarenboven kunnen feitelijk samenwonende koppels zelf bepalen wie van hun beide het gezinshoofd is,
terwijl bij gehuwden of wettelijk samenwonende koppels dit steeds de persoon is met het hoogste inkomen.
Men kan dus, bijvoorbeeld wanneer een van de partners in het buitenland werkt, een optimalisatie bekomen
door de kinderen ten laste te nemen van de persoon met het hoogste in België belaste inkomen. Deze
keuze hebben gehuwden en wettelijk samenwonende koppels niet.
Toch zijn feitelijk samenwonende koppels op één punt benadeeld. De feitelijke koppels kunnen geen
aanspraak maken op het huwelijksquotiënt. Bij een koppel waar een van de partners een zeer gering
inkomen heeft kan binnen een gehuwd koppel of een wettelijk samenwonend koppel een deel van de
beroepsinkomsten overgedragen worden aan de minst verdienende partner om zo een lagere
gezamenlijke belastingdruk te creëren. Feitelijke koppels kunnen hiervan geen gebruik maken.
Wanneer het gewenst is om de feitelijke samenwonende gezinnen op eenzelfde manier fiscaal te
behandelen als de gehuwde of wettelijk samenwonende gezinnen dan kan men enerzijds de feitelijke
gezinnen gaan erkennen als een fiscaal gezin of men kan anderzijds de extra belastingvrije sommen voor
alleenstaanden met kinderen gaan beperken.
Wanneer men de feitelijk samenwonende gezinnen zou onderscheiden, kan men zijn fiscaal beleid beter
gaan verfijnen en de gezinnen met kinderen op een zelfde manier behandelen maar toch nog steeds de
alleenstaanden - in enge zin – (met kinderen) bevoordelen indien gewenst. De bijkomende belastingvrije
som voor alleenstaanden met kinderen ten laste zou dan enkel van toepassing zijn voor de alleenstaande
– in enge zin – met kinderen ten lasten en niet meer voor de feitelijk samenwonende koppels met kinderen
ten laste.
Op deze manier heeft men wel in één klap de benadeling van de feitelijke koppels door het niet kunnen
toepassen van het huwelijksquotiënt opgelost.
De moeilijkheid ligt dan wel in het feit dat men een juridisch kader dient te creëren voor de feitelijk
samenwonenden. Men kan zich hiervoor enten op de regeling die bestaat voor feitelijk gescheiden
personen 115 en feitelijke samenwonenden kenmerken door een materieel element, nl. het fysiek
samenleven en samenwonen, en een intentioneel of psychologisch element, nl. de wil om samen te leven.
Zoals reeds eerder aangehaald zal de moeilijkheid bestaan in de vaststelbaarheid en controleerbaarheid.
Eveneens moet men aandacht hebben voor situaties waar bijvoorbeeld broer en zus door omstandigheden
genoodzaakt zijn om samen te leven en waarvan een van de beiden kinderen ten laste heeft. Of
gemeenschapshuizen waar verschillende gezinnen samenleven?
Of men zou, zoals eerder gesteld, kunnen opteren voor het afschaffen van de extra belastingvrije som voor
alleenstaanden met kinderen ten laste. Dan valt de discriminatie tussen de feitelijk gezinnen en de
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Beschreven in art. 126, §2 WIB 92.
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gehuwde of wettelijk samenwonende gezinnen eveneens weg. De controle van de burgerlijke staat van de
belastingplichtige zal voor wat betreft de inkomstenbelasting dan relatief eenvoudig worden.
Men kan dan opteren om via een andere weg de alleenstaanden – in enge zin – met kinderen ten laste te
subsidiëren. Bijvoorbeeld door een extra kinderbijslag.

➢

Onderhoudsuitkeringen116

Wat de onderhoudsuitkeringen betreft, is het duidelijk dat er een ongelijke behandeling ontstaat tussen de
ouder bij wie het kind gedomicilieerd is en de ouder bij wie het kind niet gedomicilieerd is, en een
onderhoudsuitkering dient te betalen. Een defiscalisatie van de aftrekbare onderhoudsuitkering tegen een
marginale aanslagvoet is aangewezen. Men zou kunnen opteren om de ouder waarbij het kind geen deel
uitmaakt van het gezin een gelijkaardige belastingvrije som toe te kennen voor kinderen ten laste, op
voorwaarde en voor zover de ouder effectief een onderhoudsuitkering betaalt. Hierdoor voorkomt men dat
onderhoudsuitkeringen onbeperkt en tegen een marginale aanslagvoet aftrekbaar zijn. Bovendien zal het
effect op de berekening van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid hierdoor verdwijnen. Wel dient men
erop te letten dat men hierdoor de samenwonende koppels (gehuwden, wettelijk samenwonenden,
feitelijke samenwonenden) niet gaat benadelen ten opzichte van de wettelijk gescheiden ouders die op
deze manier tweemaal een belastingvrije som voor hetzelfde kind zullen ontvangen. Om in die zin tegemoet
te komen, zou men de belastingvrije som kunnen beperken zoals opgenomen in het statuut van fiscaal coouderschap.
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Zie ook advies omtrent fiscaal stelsel van de onderhoudsuitkeringen – Hoge Raad van Financiën – maart 2013
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6. Bijlagen
6.1.

De woonfiscaliteit en de impact van de samenlevingsvorm

In het kader van de zesde staatshervorming werden de Gewesten exclusief bevoegd voor de
belastingverminderingen voor de uitgaven voor het verwerven of het behouden van de eigen woning. 117
De fiscale voordelen voor de uitgaven die betrekking hebben op een andere dan de eigen woning blijven
een federale bevoegdheid.
Vanuit de federale bevoegdheid m.b.t. de woonfiscaliteit zijn volgende verschillende behandelingen te
onderscheiden :

6.1.1. De federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen
De kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen die hoofdelijk en onverdeeld zijn aangegaan door de
echtgenoten of wettelijk samenwonenden,
•

voor het verwerven of (ver)bouwen van een woning waarin zij beiden een eigendomsrecht hebben

•

ofwel omdat de woning deel uitmaakt van de huwelijksgemeenschap

•

ofwel omdat de woning aan beide partners in onverdeeldheid toebehoort,
mogen onder echtgenoten verdeeld worden volgens de door hen gekozen wijze van omdeling. 118

Feitelijke samenwonenden kunnen deze vrije verdeling van de kapitaalaflossingen niet toepassen,
ongeacht of ze beiden eigenaar zijn van de woning en de lening door hen beiden hoofdelijk en onverdeeld
is aangegaan. Mede-eigenaars die samen een lening hoofdelijk en onverdeeld sluiten, moeten de betaalde
kapitaalaflossingen beperken in verhouding tot het eigendomsaandeel in de woning.119

6.1.2. Overgangsregeling : federaal bouwsparen en woonbonus
°Onder federale belastingvermindering bouwsparen begrijpen we: belastingvermindering voor
kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen gesloten vanaf 2005 en uiterlijk op 31 december 2013
en die op 31 december van het jaar van afsluiten van de lening de enige en eigen woning was, maar
120
voor eind 2016 een andere dan een eigen woning is geworden.
De bemerking m.b.t. het langetermijnsparen zijn hier ook van toepassing.
°Onder federale woonbonus begrijpen we : de belastingvermindering voor kapitaalaflossingen en
intresten van hypothecaire leningen gesloten vanaf 2005 en uiterlijk op 31 december 2013 en die op
31 december van het jaar van afsluiten van de lening de enige en eigen woning was, maar voor eind
121
2016 een andere dan de eigen woning is geworden.
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Art.5/5 § 4 1° Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de
Gewesten.
118
Comm IB nr. 145/5/25.
119
Circulaire nr. Ci.RH.331/569.665 (AOIF 19/2005) dd. 14.04.2005.
120
Art. 526 WIB 92
121
Art. 539 WIB 92
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6.1.3. Vaststelling

Tot en met aanslagjaar 2008 gold er een beperking in de vrije verdeling met betrekking tot de
woonbonus122. De verdeling kon er niet toe leiden dat een van de belastingplichtigen minder dan 15% van
de aangerekende sommen kon worden toegerekend in de verdeling. Deze 15% / 85%-regel wordt vanaf
aanslagjaar 2009 volledig afgeschaft.
Indien de woning slechts eigendom is van een van de partners die gemeenschappelijk belast worden en
gehuwd onder het wettelijk stelsel, dan is de vrije verdeling mogelijk voor zover de lening gezamenlijk wordt
aangegaan en beiden in principe een deel van het kadastraal inkomen van de woning moeten aangeven.
In dit kader is het voor echtgenoten niet relevant wie eigenaar is van de woning, maar wel wie het inkomen
van de woning verkrijgt. De eigendomsvoorwaarde is niet relevant.
Voor ongehuwd of feitelijke samenwonenden die samen in onverdeeldheid een woning kopen of
verbouwen, worden de intresten en kapitaalaflossingen van een gezamenlijke lening onder de partners
verdeeld in functie van hun respectievelijk aandeel in de eigendom van de woning.
Het totaalbedrag van de woonbonus (intresten, kapitaalaflossingen en premie schuldsaldoverzekering)
dat recht geeft op een belastingvermindering is begrensd per belastingplichtige en niet per woning.
Gehuwden en wettelijk samenwonenden hebben in principe beiden recht op de belastingvermindering en
kunnen dubbel genieten van het fiscaal voordeel in vergelijking met alleenstaanden in enge zin.
Indien men een neutrale behandeling t.o.v. de samenlevingsvorm wil doorvoeren in de fiscale behandeling
van de woonfiscaliteit voor woningen andere dan de eigen woning, zou men de vrije verdeling van
kapitaalaflossingen kunnen afschaffen tussen gehuwden en wettelijke samenwonenden. Partners die
samen hoofdelijk en onverdeeld een lening afsluiten, moeten de betaalde kapitaalaflossingen beperken in
verhouding tot het eigendomsaandeel in de woning. Hierdoor worden wettelijke samenwoners en
gehuwden op dezelfde wijze behandeld als feitelijke samenwoners die samen een lening afsluiten.
Indien men nog een stap verder wil gaan, zou men kunnen opteren om het maximaal grensbedrag te
bepalen per woning in functie van het eigendomsaandeel en niet per belastingplichtige. In het huidige
systeem geldt de maximale grens of fiscale korf per belastingplichtige en hebben gehuwden en
samenwoners een dubbel voordeel of maximaal bedrag t.o.v. alleenstaanden in enge zin.

122

Oud art. 105 WIB 92
52

7. Bibliografie
•

Interne nota’s en geschriften van SD Worx

•

Wetboek inkomstenbelasting en de commentaren hierop

•

Belastinggids 2016; Pelckmans Pro; 2016 Uitgeverij Pelckmans; ISBN 9789028994394

•

Gids Loonfiscaliteit in de ondernemingen; Legal Department Partena; 2015 Wolters Kluwer Belgium
NV; ISBN 978904673716

•

www.monkey.be

•

www.fisconet.be

•

Berekeningstool Abaculus; SD Worx; 2015-2016

•

Berekeningstool Fiscalc; Kluwer; 2016

•

https://nl.wikipedia.org/wiki/Inkomstenbelasting

•

http://www.belgium.be/nl/familie/koppel

•

Bedrijfsvoorheffing, Dirk Deschrijver, De Boeck en Larcier NV, Brussel , ISBN 2-8044-2055-8

Deze nota werd opgesteld door HR Tax Consulting SD Worx:
•
•
•
•
•
•

Bie Van Roey: Advanced Consultant - HR Tax Consulting SD Worx
Bart Hollebekkers: Advanced Consultant - HR Tax Consulting SD Worx
Tine Vinck: Senior Consultant – HR Tax Consulting SD Worx
Els Rens: Manager - HR Tax Consulting SD Worx
Kristiaan Andries: Senior juridisch adviseur – Juridisch Kenniscentrum SD Worx
Johan Maes: Verantwoordelijke Gegevensverzameling – HR Data team SD Worx

53

8. Wijzigingen na het opleveren van de studie bij FOD
Financiën
De studie rond samenlevingsvormen werd opgeleverd in juni 2016, op basis van de toenmalige cijfers en
wetgeving. Sindsdien waren er enkele wijzigingen, dus voorzien we in dit hoofdstuk een update,
aangepast aan de situatie op 2 mei 2017. Het document zelf werd niet aangepast.

8.1.

Indexering van de bedragen

Pg. 12:
“Het nettobedrag van bestaansmiddelen van een kind ten laste bedraagt dan maximum 4.500
EUR,[ …]” wordt 4.530 EUR voor aanslagjaar 2017 en 4.620 EUR voor aanslagjaar 2018
“[…]bedraagt het maximumbedrag van nettobestaansmiddelen slechts 3.120 EUR” wordt 3.140
EUR voor aanslagjaar 2017 en 3.200 EUR voor aanslagjaar 2018.
“De uit het echt gescheiden ouder of daarmee gelijkgestelde met één of meer kinderen ten laste
heeft recht op de extra belastingvrije som van 1.510 EUR, […]” wordt 1.520 EUR voor aanslagjaar
2017 en 1.550 EUR voor aanslagjaar 2018.
Pg. 13:
“De van tafel en bed gescheiden ouder of daarmee gelijkgestelde met één of meer kinderen ten
laste heeft recht op de extra belastingvrije som van 1.510 EUR, […]” wordt 1.520 EUR voor
aanslagjaar 2017 en 1.550 EUR voor aanslagjaar 2018.
Pg. 15:
“1.510 EUR voor één kind,” wordt 1.520 EUR voor aanslagjaar 2017 en 1.550 EUR voor
aanslagjaar 2018
“3.880 EUR voor twee kinderen, “ wordt 3.900 EUR voor aanslagjaar 2017 en 3.980 EUR voor
aanslagjaar 2018.
“8.700 EUR voor drie kinderen, “ wordt 8.740 EUR voor aanslagjaar 2017 en 8.920 EUR voor
aanslagjaar 2018.
“14.060 EUR voor vier kinderen, […]” wordt 14.140 EUR voor aanslagjaar 2017 en 14.420 EUR
voor aanslagjaar 2018.
Pg. 16:
“Deze personen geven in principe recht op een aanvullende belastingvrije som van 1.510 EUR
[…]” wordt 1.520 EUR voor aanslagjaar 2017 en 1.550 EUR voor aanslagjaar 2018.
“[…] dan bedraagt de aanvullende belastingvrije som 3.010 EUR.” wordt 3.030 EUR voor
aanslagjaar 2017 en 3.090 EUR voor aanslagjaar 2018.
“5.720 EUR, indien het gaat om een gehandicapt kind […]” wordt 5.750 EUR voor aanslagjaar
2017 en 5.860 EUR voor aanslagjaar 2018.
“4.500 EUR, indien het gaat om een kind […]” wordt 4.530 EUR voor aanslagjaar 2017 en 4.620
EUR voor aanslagjaar 2018.
“3.120 EUR, in alle andere gevallen […]” wordt 3.140 EUR voor aanslagjaar 2017 en 3.200 EUR
voor aanslagjaar 2018.
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Pg. 17:
“[…] een aanvullende belastingvrije som van 560 EUR.” wordt 570 EUR voor aanslagjaar 2017
en 580 EUR voor aanslagjaar 2018.
“De basis belastingvrije som wordt verhoogd met een toeslag van 1.510 EUR […]” wordt 1.520
EUR voor aanslagjaar 2017 en 1.550 EUR voor aanslagjaar 2018.
Pg. 31:
“[…] met een maximum van 10.230 EUR aan deze partner toegewezen.” wordt 10.290 EUR voor
aanslagjaar 2017 en 10.490 EUR voor aanslagjaar 2018.
Pg. 34:
“[…] geniet van de verhoging van de belastingvrije som (1.510 EUR) […]” wordt 1.520 EUR voor
aanslagjaar 2017 en 1.550 EUR voor aanslagjaar 2018.
“De grens ligt normaal op 3.120 EUR […]” wordt 3.140 EUR voor aanslagjaar 2017 en 3.200 EUR
voor aanslagjaar 2018.
“[…] voor kinderen van fiscaal alleenstaanden tot 4.500 EUR.” wordt 4.530 EUR voor aanslagjaar
2017 en 4.620 EUR voor aanslagjaar 2018.
Pg. 35:
“In de eerste situatie krijgt men een belastingvrije som van 8.700 EUR.” wordt 8.740 EUR voor
aanslagjaar 2017 en 8.920 EUR voor aanslagjaar 2018.
“In de tweede situatie krijgt men echter slechts 6.890 EUR (3.880 EUR + 3.010 EUR).” wordt
5.420 EUR (3.900 EUR + 1.520 EUR) voor aanslagjaar 2017 en 5.530 EUR (3.980 EUR + 1.550
EUR) voor aanslagjaar 2018.
“[…]met belastbaar inkomen tot 26.360 EUR […]” wordt 26.510 EUR voor aanslagjaar 2017 en
27.030 EUR voor aanslagjaar 2018.
“[…] de belastingvrije som 7.380,00 EUR” wordt 7.420 EUR voor aanslagjaar 2017 en 7.570 EUR
voor aanslagjaar 2018.
“[…] geen netto-bestaansmiddelen heeft genoten van meer dan 3.120 EUR netto (4.500 EUR
indien ten laste van een belastingplichtige die alleen wordt belast en 5.720 EUR netto voor
gehandicapte kinderen […]” wordt respectievelijk 3.140 EUR, 4.530 EUR en 5.750 EUR voor
aanslagjaar 2017 en respectievelijk 3.200 EUR, 4.620 EUR en 5.860 EUR voor aanslagjaar 2018.
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8.2.

Wetswijzigingen

8.2.1. Wijziging in het kader van co-ouderschap
Wet 3 augustus 2016 - de belastingvrije som voor kinderen in geval van co-ouderschap (wijziging artikel
132bis van het WIB 92). Het begrip 'gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag over een kind' is
vervangen
door
het
begrip
'onderhoudsplicht
van
een
kind'.
De fiscale co-ouderschapsregeling kan dus ook worden toegepast voor de ontvoogde minderjarige
kinderen en voor de meerderjarige kinderen, zolang de opleiding van het kind op 1 januari van het
aanslagjaar niet voltooid is.
De wijzigingen zijn van toepassing vanaf aanslagjaar 2017.

8.2.2. Belastingkrediet kinderen niet-inwoners
Vanaf aanslagjaar 2018 komt hierin echter verandering: de ‘kerstwet’ dd. 25.12.2016 (BS 30.12.2016) sluit
personen die ingeschreven zijn in het wachtregister uitdrukkelijk uit van het toepassingsgebied van de
personenbelasting (nieuw art. 4 4° WIB92). Asielzoekers zijn bijgevolg vanaf aanslagjaar 2018 niet langer
onderworpen aan de personenbelasting maar aan de belasting niet-inwoners en enkel de niet-inwoner van
de eerste en tweede categorie (= 75% beroepsinkomsten in België behaald) komt in aanmerking voor het
belastingkrediet voor kinderen. De facto zijn de meeste asielzoekers, bij gebrek aan beroepsactiviteit* en
beroepsinkomsten, dus uitgesloten van het belastingkrediet (zie ook memorie DOC542199/001 en PV
1260 dd. 19.10.2016). De uitsluiting geldt niet indien de persoon in kwestie vóór zijn inschrijving in het
wachtregister reeds zijn ‘zetel van fortuin’ had gevestigd in België. Ze geldt uiteraard evenmin voor erkende
vluchtelingen die ingeschreven zijn in het Rijksregister en aan de PB onderworpen blijven (zie ook Fiscale
Actualiteit nr. 7, 2017, p. 10)
(*) één werkdag met een beroepsinkomen behaald in België volstaat om te spreken van een
beroepsactiviteit

8.2.3. Fiscaal statuut student en leerling (Wet van 18 december 2016)
Het nieuwe fiscale statuut omvat twee maatregelen:
1. de bestaande ‘vrijstelling als bestaansmiddel’ die jobstudent-werknemers genieten voor de
bezoldigingen uit een studentenovereenkomst, wordt vanaf aanslagjaar 2018 uitgebreid naar de studentzelfstandige en de leerling in alternerende opleiding. Zo kunnen ook deze studenten en leerlingen langer
ten laste blijven van hun ouder(s). Zie ook memorie van toelichting DOC54 2143/001, p. 11.
2. de inkomsten van de student-zelfstandige komen vanaf aanslagjaar 2018 niet meer in aanmerking voor
het belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten van art. 289ter WIB 92.

Bron:
www.Monkey.be
Juridische Kenniscentrum SD Worx
www.fisconet.be
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