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I. INKOMSTENBELASTINGI. INKOMSTENBELASTING

Belastingvrije som: gelijkgeschakeld voor elke Belastingvrije som: gelijkgeschakeld voor elke 
belastingplichtige (€ 6150)belastingplichtige (€ 6150)
Maximale netto bestaansmiddelen van een Maximale netto bestaansmiddelen van een 
persoon ten laste:persoon ten laste:
-- bij alleenstaanden of feitelijk bij alleenstaanden of feitelijk 

samenwonenden: € 3910samenwonenden: € 3910
-- bij gehuwden of wettelijk samenwonenden:bij gehuwden of wettelijk samenwonenden:

€ 2700€ 2700



I. INKOMSTENBELASTINGI. INKOMSTENBELASTING

De belastingberekening gebeurt voor iedere De belastingberekening gebeurt voor iedere 
belastingplichtige afzonderlijk.belastingplichtige afzonderlijk.
Bij gehuwden en wettelijk samenwonenden is er een Bij gehuwden en wettelijk samenwonenden is er een 
volledige volledige decumuldecumul: afzonderlijke berekening van de : afzonderlijke berekening van de 
belasting op alle inkomsten.belasting op alle inkomsten.
Door Door decumuldecumul meer aftrekbare intresten dan meer aftrekbare intresten dan 
onroerende inkomsten? Bij gehuwden en wettelijk onroerende inkomsten? Bij gehuwden en wettelijk 
samenwonenden wordt het saldo automatisch samenwonenden wordt het saldo automatisch 
overgedragen naar de andere partner.overgedragen naar de andere partner.



I. INKOMSTENBELASTINGI. INKOMSTENBELASTING

Huwelijksquotiënt:Huwelijksquotiënt:
= 30 % van het beroepsinkomen van de partner met = 30 % van het beroepsinkomen van de partner met 
het hoogste beroepsinkomen wordt toegewezen aan het hoogste beroepsinkomen wordt toegewezen aan 
de partner met geen of een gering inkomen.de partner met geen of een gering inkomen.
Toegewezen bedrag max. € 8.880Toegewezen bedrag max. € 8.880

Voorwaarden:Voorwaarden:
-- partners zijn gehuwd of wonen wettelijk samen.partners zijn gehuwd of wonen wettelijk samen.
-- het bedrag van de aanslag wordt hierdoor niet het bedrag van de aanslag wordt hierdoor niet 

verhoogd.verhoogd.



I. INKOMSTENBELASTINGI. INKOMSTENBELASTING

Toekenning meewerkende echtgenoot:Toekenning meewerkende echtgenoot:

= normale bezoldigingen voor het gedane werk met = normale bezoldigingen voor het gedane werk met 
een maximum van 30% van het inkomen uit de een maximum van 30% van het inkomen uit de 
beroepsactiviteit, uitgeoefend met behulp van de beroepsactiviteit, uitgeoefend met behulp van de 
partner.partner.
De meewerkende partner mag zelf geen De meewerkende partner mag zelf geen 
beroepsinkomen hebben van meer dan beroepsinkomen hebben van meer dan 
€ 11.530.€ 11.530.
Het moet gaan om gehuwden of wettelijk Het moet gaan om gehuwden of wettelijk 
samenwonenden.samenwonenden.



I. INKOMSTENBELASTINGI. INKOMSTENBELASTING

Vrijstelling intresten op spaarboekjesVrijstelling intresten op spaarboekjes

eerste schijf van € 1660 is vrijgesteld.eerste schijf van € 1660 is vrijgesteld.
vrijstelling geldt niet meer per gezin maar per vrijstelling geldt niet meer per gezin maar per 
belastingplichtige. belastingplichtige. 
gehuwd koppel zal nu dus een vrijstelling van gehuwd koppel zal nu dus een vrijstelling van 
2 x € 1660 genieten. Vroeger slechts recht op 2 x € 1660 genieten. Vroeger slechts recht op 
een vrijstelling van 1x € 1660.een vrijstelling van 1x € 1660.



I. INKOMSTENBELASTINGI. INKOMSTENBELASTING

Onroerende inkomstenOnroerende inkomsten

GehuwdenGehuwden moeten ieder de helft van alle moeten ieder de helft van alle 
onroerende inkomsten aangeven.onroerende inkomsten aangeven.
Wettelijk samenwonendenWettelijk samenwonenden moeten de inkomsten van moeten de inkomsten van 
hun eigen onroerende goederen aangeven en de hun eigen onroerende goederen aangeven en de 
helft van de inkomsten van de onroerende goederen, helft van de inkomsten van de onroerende goederen, 
verworven gedurende de wettelijke samenwoning.verworven gedurende de wettelijke samenwoning.
Feitelijk samenwonendenFeitelijk samenwonenden moeten ieder de moeten ieder de 
inkomsten van hun eigen onroerende goederen inkomsten van hun eigen onroerende goederen 
aangeven.aangeven.



I. INKOMSTENBELASTINGI. INKOMSTENBELASTING

BeroepsverliezenBeroepsverliezen

GehuwdenGehuwden kunnen beroepsverliezen van kunnen beroepsverliezen van 
partner aftrekken van eigen beroepsinkomen partner aftrekken van eigen beroepsinkomen 
(art. 129 (art. 129 WibWib))



I. InkomstenbelastingI. Inkomstenbelasting

arrest grondwettelijk hof over discriminatie arrest grondwettelijk hof over discriminatie 
gehuwde werklozen (2 april 2009)gehuwde werklozen (2 april 2009)

ambtshalve ontheffing mogelijk ambtshalve ontheffing mogelijk 

termijn vijf jaartermijn vijf jaar



II. REGISTRATIERECHTENII. REGISTRATIERECHTEN

Aankoop bescheiden woning: Aankoop bescheiden woning: 
*    slechts 5% registratierechten verschuldigd.*    slechts 5% registratierechten verschuldigd.
*    aantal voorwaarden zoals *    aantal voorwaarden zoals 

domiciliëringsvereistedomiciliëringsvereiste..
*    Feitelijk en wettelijk samenwonenden: beide *    Feitelijk en wettelijk samenwonenden: beide 

partners moeten hun domicilie op het adres partners moeten hun domicilie op het adres 
hebben.hebben.

*   Voor gehuwden is de domiciliëring van 1 van *   Voor gehuwden is de domiciliëring van 1 van 
de partners voldoende.de partners voldoende.



II. REGISTRATIERECHTENII. REGISTRATIERECHTEN

Opmerking:Opmerking:

Om gebruik te kunnen maken van Om gebruik te kunnen maken van abattementabattement
moeten alle partners hun domicilie op het nieuwe moeten alle partners hun domicilie op het nieuwe 
adres hebben. Dit is ook zo voor gehuwden.adres hebben. Dit is ook zo voor gehuwden.

Hierdoor moet er op de eerste schijf van € 12.500,00 Hierdoor moet er op de eerste schijf van € 12.500,00 
geen registratierecht betaald worden. geen registratierecht betaald worden. 
(+ bijkomende voorwaarden!)(+ bijkomende voorwaarden!)



II. SCHENKINGSRECHTENII. SCHENKINGSRECHTEN

Schenkingen van roerende goederen met notariële akteSchenkingen van roerende goederen met notariële akte

Gehuwden en wettelijk samenwonenden: 3%Gehuwden en wettelijk samenwonenden: 3%

Feitelijk samenwonenden:Feitelijk samenwonenden:
-- zij die ten minste 1 jaar ononderbroken zij die ten minste 1 jaar ononderbroken 
samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding 
voeren: 3%voeren: 3%
-- anderen: 7%anderen: 7%



IIII. SCHENKINGSRECHTEN. SCHENKINGSRECHTEN

Schenkingen van onroerende goederenSchenkingen van onroerende goederen

Gehuwden en wettelijk samenwonenden: 3Gehuwden en wettelijk samenwonenden: 3--30%30%

Feitelijk samenwonenden: Feitelijk samenwonenden: 
-- zij die ten minste 1 jaar ononderbroken zij die ten minste 1 jaar ononderbroken 
samenwonen en een gemeenschappelijke samenwonen en een gemeenschappelijke 
huishouding voeren: 3huishouding voeren: 3--30%30%
-- andere: 30andere: 30--80%80%



IIII. SCHENKINGSRECHTEN. SCHENKINGSRECHTEN

Schenkingen van bouwgrondSchenkingen van bouwgrond

Echtgenoten en wettelijk samenwonenden: Echtgenoten en wettelijk samenwonenden: 
11--30%30%
Feitelijk samenwonenden:Feitelijk samenwonenden:
-- zij die ten minste 1 jaar ononderbroken zij die ten minste 1 jaar ononderbroken 
samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding 
voeren: 1voeren: 1--30%30%
-- andere: 30andere: 30--80%80%



III. SUCCESSIERECHTENIII. SUCCESSIERECHTEN
BijBij gehuwdengehuwden en en wettelijkwettelijk samenwonendensamenwonenden bedragenbedragen
de de successierechtensuccessierechten 3% 3% tottot 27%.27%.

BijBij feitelijkefeitelijke samenwonendensamenwonenden bedragenbedragen dezedeze 45% 45% tottot
65%.65%.
MAARMAAR: : verlaagdverlaagd tarieftarief van 3 van 3 tottot 27% kan 27% kan mitsmits zeze
minimum 1 minimum 1 jaarjaar ononderbrokenononderbroken samenwonensamenwonen en en eeneen
gemeenschappelijkegemeenschappelijke huishoudinghuishouding voerenvoeren..

Opmerking: samenwonenden erven wettelijk gezien Opmerking: samenwonenden erven wettelijk gezien 
niet van elkaar. Er moet een testament gemaakt niet van elkaar. Er moet een testament gemaakt 
worden.worden.



III. SUCCESSIERECHTENIII. SUCCESSIERECHTEN

verervingvererving gezinswoninggezinswoning doordoor langstlevendelangstlevende partnerpartner : : 
vanafvanaf 1/1/2007 : 1/1/2007 : nultariefnultarief

voorwaardenvoorwaarden : : 
-- gezinswoninggezinswoning ((ookook alsals partnerpartner in in rusthuisrusthuis))
-- deeldeel datdat de de langstlevendelangstlevende partnerpartner verkrijgtverkrijgt
-- geengeen verkrijgerverkrijger uituit de «de « rechterechte lijnlijn »»

aftrekaftrek specifiekespecifieke schuldenschulden m.b.t. m.b.t. gezinswoninggezinswoning



IV. SOCIALE UITKERINGENIV. SOCIALE UITKERINGEN

pensioenpensioen : : berekeningsbasisberekeningsbasis in principe in principe dezelfdedezelfde ongeachtongeacht
burgerlijkeburgerlijke staatstaat ((leeftijdleeftijd-- + + loopbaanvereistenloopbaanvereisten))
rustpensioenrustpensioen in principe 75 % van in principe 75 % van gemiddeldgemiddeld inkomeninkomen alsals
«« gezinstariefgezinstarief » d.i. » d.i. gehuwdgehuwd met met persoonpersoon zonderzonder inkomeninkomen
overlevingspensioenoverlevingspensioen ((voorvoor LL.; 80 % van LL.; 80 % van gezinspensioengezinspensioen) ) 
enkelenkel voorvoor gehuwdengehuwden; ; vervaltvervalt i.g.v. i.g.v. nieuwnieuw huwelijkhuwelijk
inkomensgarantieinkomensgarantie voorvoor ouderenouderen : 861,03 : 861,03 EurEur/ma. /ma. voorvoor
alleenstaandealleenstaande, 574,02 , 574,02 EurEur/ma. /ma. voorvoor samenwonendensamenwonenden of of 
gehuwdengehuwden
gewaarborgdgewaarborgd minimumpensioenminimumpensioen : : afhankelijkafhankelijk van van 
gezinssituatiegezinssituatie; ; vbvb. . volledigevolledige loopbaanloopbaan : : gezingezin 1.195 1.195 EurEur per per 
maandmaand; ; alleenstaandealleenstaande 941 941 EurEur per per maandmaand. . 



IV. SOCIALE UITKERINGENIV. SOCIALE UITKERINGEN

werkloosheidsuitkeringwerkloosheidsuitkering : : bedragbedrag hogerhoger i.g.v. i.g.v. 
«« gezinslastgezinslast » = » = bvbv. . partnerpartner in in hethet gezingezin tenten lastelaste ((inkomeninkomen < < 
612 612 EurEur / ma. / ma. brutobruto) of ) of ascendentascendent tenten lastelaste ((pensioenpensioen < 1.173,9 < 1.173,9 
EurEur : ma.): ma.)

PrincipieelPrincipieel toegekendetoegekende percentagespercentages ::
métmét gezinslastgezinslast : 60 % : 60 % (o.a. (o.a. echtgenootechtgenoot of of anderander persoonpersoon
tenten lastelaste))

alleenstaandenalleenstaanden : 60 % : 60 % -- 53 %53 %
anderenanderen : 55 % : 55 % -- 40 %40 %



IV. SOCIALE UITKERINGENIV. SOCIALE UITKERINGEN
ZiekteZiekte--uitkeringenuitkeringen : : percentagespercentages afhankelijkafhankelijk vanvan
gezinssituatiegezinssituatie ::

percentagespercentages hogerhoger i.g.v. i.g.v. gezinslastgezinslast : principe 60 %: principe 60 %
alleenstaandenalleenstaanden : 60 %: 60 %
samenwonendensamenwonenden : 55 % (: 55 % (ongeachtongeacht vormvorm van van samenwsamenw))

InvaliditeitInvaliditeit : idem. : idem. 
met met gezinslastgezinslast : 82 % : 82 % -- 75 %75 %
alleenstaandenalleenstaanden : 50 %: 50 %
samenwonendensamenwonenden : 40 %: 40 %



IV. SOCIALE UITKERINGENIV. SOCIALE UITKERINGEN

arbeidsongevalarbeidsongeval -- uitkeringenuitkeringen

samenlevingsvormsamenlevingsvorm heeftheeft geengeen invloedinvloed op op 
uitkeringenuitkeringen na AOna AO

WelWel belangbelang : : overlevendeoverlevende feitelijkefeitelijke partnerpartner
heeftheeft geengeen rechtenrechten na na overlijdenoverlijden partnerpartner na na 
dodelijkdodelijk AOAO



IV. SOCIALE UITKERINGENIV. SOCIALE UITKERINGEN

GezinsbijslagGezinsbijslag werknemerswerknemers

samenlevingsvormsamenlevingsvorm heeftheeft in principe in principe geengeen
invloedinvloed op op kinderbijslagkinderbijslag



IV. SOCIALE UITKERINGENIV. SOCIALE UITKERINGEN

leefloonleefloon ((bestaansminimumbestaansminimum) () (jaarbedragenjaarbedragen))

eenoudergezineenoudergezin met met kinderlastkinderlast : 11.384,91 : 11.384,91 EurEur
samenwonendesamenwonende persoonpersoon : 5.692,45 : 5.692,45 EurEur ((vormvorm
samenwoningsamenwoning niet niet belangrijkbelangrijk))
alleenstaandealleenstaande : 8.538,68 : 8.538,68 EurEur

inkomeninkomen samenwonendesamenwonende telttelt meemee voorvoor hethet berekenenberekenen
van van eeneen rechtrecht op op uitkeringuitkering


