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Het eerste lid, 1°, is niet van toepassing op de gevallen bedoeld in artikel 126, § 2, eerste lid, 4°.
Lid 2 en 3 ingevoegd door art. 65 W. 26.03.2018 (BS 30.03.2018)
met uitwerking vanaf aanslagjaar 2018 (art. 71)
Lid 1, inleidende zin gewijzigd door art. 147 W. 26.12.2015 (BS
30.12.2015) en van toepassing vanaf aanslagjaar 2017 (art. 153)
Art. 133, lid 2 is van toepassing vanaf het aanslagjaar 2009 (art. 160
W. 22.12.2008) BS 29.12.2008
Art. 133, 1° is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2008
(art. 280, W. 27.12.2006) BS 28.12.2006
Art. 133 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2005 (art.
25, C, W. 10.08.2001) BS 20.09.2001 en (art. 2, W.
21.06.2002) BS 20.07.2002
[art. 133, § 1, 1°, WIB 92 schendt artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het niet toestaat dat het daarin beoogde voordeel wordt
verdeeld tussen een alleenstaande vader en een alleenstaande moeder
die het gezamenlijke hoederecht over hun kinderen hebben en die
daartoe gezamenlijk een aanvraag indienen: Arrest van het Arbitragehof nr. 3/2005 dd. 12.01.2005.]
Art. 133, § 1, 1° en 4° is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2003 (art. 25, B, W. 10.08.2001) BS 20.09.2001 en (art. 2,
W. 21.06.2002) BS 20.07.2002
Art. 133, § 2, is opgeheven met ingang van het aanslagjaar 2002 (art.
25, A, W. 10.08.2001) BS 20.09.2001
Met ingang van het aanslagjaar 2002 worden de in dit artikel opgenomen bedragen in Euro uitgedrukt (art. 1, KB 20.07.2000) BS
30.08.2000 en (art. 42, 5°, KB 13.07.2001) BS 11.08.2001
Art. 133, § 1, 5°, is opgeheven met ingang van het aanslagjaar 2000.
art. 133, § 2 is van toepassing vanaf het aanslagjaar 2000 (art. 5, W.
04.05.1999) BS 04.06.1999
Art. 133 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992 (art.
6, W. 07.12.1988 art. 1, KB 10.04.1992) BS 30.07.1992

Art. 134. § 1. De belastingvrije som wordt vastgesteld als het totaal van het, eventueel verhoogde, basisbedrag en de toeslagen vermeld in de artikelen 132
en 133.
§ 2. De overeenkomstig artikel 130 berekende basisbelasting wordt verminderd met de belasting op de belastingvrije som.
Die belasting op de belastingvrije som wordt bepaald
op:
25 pct. voor de schijf van de belastingvrije som van
0,01 euro tot 9.310 euro (basisbedrag 5.705 euro);
30 pct. voor de schijf van de belastingvrije som van
9.310 euro (basisbedrag 5.705 euro) tot 13.250 euro
(basisbedrag 8.120 euro);
40 pct. voor de schijf van de belastingvrije som van
13.250 euro (basisbedrag 8.120 euro) tot 22.080 euro
(basisbedrag 13.530 euro);
45 pct. voor de schijf van de belastingvrije som van
22.080 euro (basisbedrag 13.530 euro) tot 40.480 euro
(basisbedrag 24.800 euro);
50 pct. voor de schijf van de belastingvrije som boven
40.480 euro (basisbedag 24.800 euro).
§ 3. Het deel van de overeenkomstig paragraaf 2,
tweede lid, berekende belasting op de belastingvrije
som dat niet in mindering kan worden gebracht van de
overeenkomstig artikel 130 berekende belasting, wordt
in de mate dat het betrekking heeft op de in artikel
132, eerste lid, 1° tot 6°, vermelde toeslagen, omgezet
in een terugbetaalbaar belastingkrediet. Dit belastingkrediet kan niet meer bedragen dan 460 euro (basisbedrag: 250 euro) per kind ten laste.
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Om het deel van de belasting op de belastingvrije som
dat niet in mindering kan worden gebracht van de overeenkomstig artikel 130 berekende belasting en betrekking heeft op de in artikel 132, eerste lid, 1° tot 6°,
vermelde toeslagen, te bepalen:
1° wordt de belastingvrije som geacht achtereenvolgens te bestaan uit:
- het in artikel 131 vermelde basisbedrag van de belastingvrije som;
- de in de artikelen 132, eerste lid, 7° en 8°, en 133
vermelde toeslagen;
- de in artikel 132, eerste lid, 1° tot 6°, vermelde toeslagen;
2° wordt geen rekening gehouden met het gedeelte
van de belastingvrije som dat het belastbare inkomen
overschrijdt en niet bestaat uit de in artikel 132, eerste
lid, 1° tot 6°, vermelde toeslagen.
[Wanneer de in artikel 133, tweede lid, bedoelde bijkomende toeslag aan de belastingplichtige wordt verleend:
1° wordt ook het deel van de overeenkomstig paragraaf 2, tweede lid, berekende belasting op de belastingvrije som dat niet in mindering kan worden gebracht van de overeenkomstig artikel 130 berekende
belasting, in de mate dat het betrekking heeft op de in
artikel 133, tweede lid, vermelde bijkomende toeslag,
omgezet in een verrekenbaar en terugbetaalbaar belastingkrediet;
2° gelden de volgende regels om het deel van de belasting op de belastingvrije som, dat betrekking heeft
op de in artikel 132, eerste lid, 1° tot 6°, vermelde toeslagen en de in artikel 133, tweede lid, vermelde bijkomende toeslag, te bepalen:
a) de belastingvrije som wordt geacht achtereenvolgens te bestaan uit:
- het in artikel 131 vermelde basisbedrag van de belastingvrije som;
- de in de artikelen 132, eerste lid, 7° en 8°, en 133,
eerste lid, vermelde toeslagen;
- de in artikel 132, eerste lid, 1° tot 6°, vermelde toeslagen;
- de in artikel 133, tweede lid, vermelde bijkomende
toeslag;
b) er wordt geen rekening gehouden met het gedeelte
van de belastingvrije som dat het belastbare inkomen
overschrijdt en niet bestaat uit de in artikel 132, eerste
lid, 1° tot 6°, vermelde toeslagen en de in artikel 133,
tweede lid, vermelde bijkomende toeslag;
3° wordt het maximumbedrag van het belastingkrediet per belastingplichtige verhoogd met het bedrag
van de overeenkomstig paragraaf 2, tweede lid, en het
2° van dit lid berekende belasting op de in artikel 133,
tweede lid, vermelde bijkomende toeslag dat niet in
mindering kan worden gebracht van de overeenkomstig
artikel 130 berekende belasting.]
Deze paragraaf is niet van toepassing:
- op de belastingplichtige die beroepsinkomsten
heeft die bij overeenkomst zijn vrijgesteld en die niet
in aanmerking komen voor de berekening van de belasting op zijn andere inkomsten;
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- op de echtgenoot van een in het eerste streepje vermelde belastingplichtige die overeenkomstig artikel
126, § 2, eerste lid, 4°, alleen wordt belast.
§ 4. Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt
gevestigd, wordt als volgt gehandeld:
1° de belastingvrije som wordt per echtgenoot vastgesteld;
2° de toeslagen vermeld in artikel 132 worden toegevoegd aan het basisbedrag van de belastingvrije som
van de echtgenoot met het hoogste belastbare inkomen;
3° wanneer het belastbare inkomen van de echtgenoot [bij wie de in artikel 132 bedoelde toeslagen worden toegevoegd aan het basisbedrag van de belastingvrije som bij toepassing van het 2° van dit lid of het
derde lid,] lager is dan zijn be-lastingvrije som, wordt
het overschot aan belastingvrije som, desgevallend beperkt tot het positieve verschil tussen het belastbare
inkomen en de belastingvrije som van de andere echtgenoot, bij de belastingvrije som van de andere echtgenoot gevoegd;
4° wanneer het belastbare inkomen van de echtgenoot [bij wie de in artikel 132 bedoelde toeslagen niet
worden toegevoegd aan het basisbedrag van de belastingvrije som bij toepassing van het 2° van dit lid of
het derde lid,] lager is dan zijn belastingvrije som,
wordt het volledige overschot aan belastingvrije som
bij de belastingvrije som van de andere echtgenoot gevoegd;
5° de overeenkomstig artikel 130 berekende belasting van elke echtgenoot wordt verminderd met de
overeenkomstig paragraaf 2, tweede lid, berekende belasting op zijn overeenkomstig het 1° tot 4° bepaalde
belastingvrije som;
6° voor elke echtgenoot wordt het deel van de overeenkomstig paragraaf 2, tweede lid, berekende belasting op de belastingvrije som dat niet in mindering kan
worden gebracht van de overeenkomstig artikel 130 berekende belasting, in de mate dat het betrekking heeft
op de toeslagen vermeld in artikel 132, eerste lid, 1°
tot 6°, omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet. Dit belastingkrediet kan voor beide echtgenoten
samengenomen, niet meer bedragen dan 460 euro (basisbedrag 250 euro) per kind ten laste.
Voor de toepassing van het eerste lid, 6°:
1° wordt het gedeelte van de belastingvrije som dat
bij toepassing van het eerste lid, 3°, wordt overgeheveld, ge-acht bij voorrang te bestaan uit het in artikel
131 vermelde basisbedrag van de belastingvrije som en
de in de artikelen 132, eerste lid, 7° en 8°, en 133 vermelde toeslagen;
2° wordt het maximumbedrag per kind ten laste desgevallend evenredig omgedeeld in functie van het belastingkrediet van elk van de echtgenoten ten opzichte
van de som van de belastingkredieten van de beide
echtgenoten.
[In afwijking van het eerste lid, 2°, worden de in artikel 132 bedoelde toeslagen toegevoegd aan het basisbedrag van de belastingvrije som van de echtgenoot
met het laagste belastbare inkomen wanneer daardoor
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de belasting Staat verhoogd met de belasting op de in
de artikelen 17, § 1, 1° tot 3°, en 90, eerste lid, 6° en
9°, bedoelde inkomsten en op de meerwaarden op roerende waarden en titels die op grond van artikel 90,
eerste lid, 1°, belastbaar zijn, voor beide echtgenoten
samen genomen, wordt verlaagd.]
§ 3, lid 3 ingevoegd door art. 66 W. 26.03.2018 (BS 30.03.2018)
met uitwerking vanaf aanslagjaar 2018 (art. 71)
In zoverre het de ingezeten echtparen voor wie een gemeenschappelijke
aanslag wordt gevestigd en waarvan een van de echtgenoten - te dezen
diegene die daadwerkelijk de hoogste inkomsten ontvangt - wedden
ontvangt die afkomstig zijn van een internationale organisatie en die
bij overeenkomst zijn vrijgesteld onder progressievoorbehoud, de verhoging van de belastingvrije som voor kinderen ten laste ontzegt,
schendt artikel 134 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, Arr. GwH nr. 111/
2017 van 12.10.2017, BS 12.01.2018
§ 4, 3° en 4° gewijzigd en § 4, lid 3 ingevoegd door art. 6 W. Diverse
fiscale bepalingen (III) 25.12.2017 (BS 29.12.2017) van toepassing
vanaf aanslagjaar 2018 (art. 7)
§ 3, lid 1 en 2 vervangen; § 4, 3° tot 5° vervangen en 6° ingevoegd;
§ 4, lid 2 ingevoegd door art. 2 W. 30.06.2017 (BS 07.07.2017);
Inwerkingtreding: aanslagjaar 2017 (art. 3)
§ 2, § 3, lid 1 en 2, § 4, 2°, 4° en 5° vervangen door art. 148 W.
26.12.2015 (BS 30.12.2015) en van toepassing vanaf aanslagjaar
2017
Gewijzigd door art. 97, W. 27.12.2012 (BS 31.12.2012); van toepassing vanaf aanslagjaar 2013 (art. 103)
Vervangen door art. 15, W. 13.12.2012 (BS 20.12.2012); in werking vanaf aanslagjaar 2013 (art. 39)
Art. 134, § 1 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2005
(art. 26, B, W. 10.08.2001) BS 20.09.2001
Art. 134 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2003 (art.
26, A, W. 10.08.2001) BS 20.09.2001
Met ingang van het aanslagjaar 2002 wordt het in dit artikel opgenomen bedrag in Euro uitgedrukt (art. 1, KB 20.07.2000) BS
30.08.2000 en (art. 42, 5°, KB 13.07.2001) BS 11.08.2001
Art. 134, 1e lid is van toepassing met ingang van het aanslagjaar
2000 (art. 10, W. 04.05.1999) BS 12.06.1999
Art. 134 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992 (art.
6, W. 07.12.1988 art. 7, W. 07.12.1988 art. 1, KB 10.04.1992)
BS 30.07.1992

Art. 135. Als gehandicapt wordt aangemerkt:
1° diegene van wie, ongeacht de leeftijd, is vastgesteld dat ingevolge feiten overkomen en vastgesteld
vóór de leeftijd van 65 jaar:
- ofwel zijn lichamelijke of geestelijke toestand zijn
verdienvermogen heeft verminderd tot één derde of
minder van wat een valide persoon door een of ander
beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen;
- ofwel zijn gezondheidstoestand een volledig gebrek
aan, of een vermindering van zelfredzaamheid van ten
minste 9 punten tot gevolg heeft, gemeten volgens de
handleiding en de medisch-sociale schaal van toepassing in het kader van de wetgeving met betrekking tot
de tegemoetkomingen aan gehandicapten;
- ofwel na de periode van primaire ongeschiktheid,
bepaald in artikel 87 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, zijn verdienvermogen is verminderd tot een derde of minder,
zoals bepaald in artikel 100 van dezelfde gecoördineerde wet;
- ofwel hij, ingevolge een administratieve of gerech-
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telijke beslissing, tot ten minste 66 pct. blijvend lichamelijk of geestelijk gehandicapt of arbeidsongeschikt
is verklaard;
2° het kind dat tot ten minste 66 pct. is getroffen
door ontoereikende of verminderde lichamelijke of
geestelijke geschiktheid wegens één of meer aandoeningen.
De Minister van Financiën of zijn gedelegeerde wijst,
voor de toepassing van de belastingwet, de overheden
aan die de toestand als gehandicapte vaststellen.
Art. 135, 1e lid, 1°, 3e gedachtenstreepje is van toepassing vanaf
25.01.1999 (art. 14, W. 22.12.1998) BS 15.01.1999
Art. 135 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992 (art.
6, W. 07.12.1988 art. 1, KB 10.04.1992) BS 30.07.1992

Art. 136. Als ten laste van de belastingplichtigen
worden aangemerkt, mits zij deel uitmaken van hun gezin op 1 januari van het aanslagjaar en zij persoonlijk
in het belastbare tijdperk geen bestaansmiddelen hebben gehad die meer dan 3.330 euro (basisbedrag 1.800
euro) netto bedragen:
1° hun kinderen;
2° hun ascendenten;
3° hun zijverwanten tot en met de tweede graad;
4° personen van wie de belastingplichtige als kind
volledig of hoofdzakelijk ten laste is geweest.
Artikel 136 van dit wetboek in samenhang gelezen met artikel 257
van het WIB, zoals zij in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van toepassing zijn, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre
het de alleenstaande belastingplichtige, die zijn kinderen op gelijkmatig gedeelde wijze huisvest, onder geen enkele voorwaarde de mogelijkheid biedt om een gedeeltelijke vermindering van de onroerende voorheffing te genieten in verband met het onroerend goed dat hij betrekt
(arr. GwH nr. 23/2018 van 22.02.2018, BS 22.05.2018)
Art. 132bis en art. 136, in die zin geïnterpreteerd dat enkel de kinderen die hun fiscale woonplaats hebben bij een van de ouders van het
gezin waarvan zij deel uitmaken, als ten laste worden beschouwd,
schendt de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet niet (arr. GwH
nr. 80/2016 van 25.05.2016 (BS 08.09.2016)
Art. 136 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2005 (art.
27, W. 10.08.2001) BS 20.09.2001
Art. 136 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2003 (art.
3, W. 21.06.2002) BS 20.07.2002
Met ingang van het aanslagjaar 2002 wordt het in dit artikel opgenomen bedrag in Euro uitgedrukt (art. 1, KB 20.07.2000) BS
30.08.2000 en (art. 42, 5°, KB 13.07.2001) BS 11.08.2001
Art. 136 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992 (art.
82, WIB art. 1, KB 10.04.1992) BS 30.07.1992

Art. 137. De kinderen van wie alle belastbare inkomsten worden samengevoegd met die van hun ouders,
worden ten laste van deze laatsten beschouwd, ongeacht de omvang van hun inkomsten.
Art. 137 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992 (art.
82, WIB art. 1, KB 10.04.1992) BS 30.07.1992

Art. 138. Een in het belastbare tijdperk overleden
kind wordt geacht deel uit te maken van het gezin van
de belastingplichtige op 1 januari van het aanslagjaar,
op voorwaarde dat het reeds voor het vorige aanslagjaar te zijnen laste was of het tijdens het belastbare
tijdperk geboren en overleden is.
Een doodgeboren kind of een kind verloren bij een
miskraam na ten minste 180 dagen zwangerschap
wordt eveneens geacht op 1 januari van het aanslagjaar
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deel uit te maken van het gezin van de belastingplichtige op voorwaarde dat de gebeurtenis zich gedurende
het belastbaar tijdperk heeft voorgedaan.
Een in de loop van het belastbaar tijdperk vermist of
ontvoerd kind dat op 1 januari van het aanslagjaar de
leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt, wordt geacht op
die datum deel uit te maken van het gezin van de belastingplichtige, op voorwaarde dat het reeds voor het
vorige aanslagjaar te zijnen laste was of het tijdens het
belastbare tijdperk geboren is en werd vermist of is
ontvoerd en op voorwaarde dat de belastingplichtige
aantoont dat hij de verdwijning of ontvoering uiterlijk
op 31 december van het belastbaar tijdperk heeft aangegeven bij de politie of ter zake een klacht heeft ingediend bij het parket of bij de Belgische overheden
die bevoegd zijn inzake ontvoeringen van kinderen.
Art. 138, lid 3 is van toepassing vanaf aanslagjaar 2009 (art. 121 W.
22.12.2008) BS 29.12.2008
Art. 138, derde lid is van toepassing met ingang van het aanslagjaar
2008 (art. 281, W. 27.12.2006) BS 28.12.2006
Art. 138 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2006 (art.
2, W. 06.07.2004) BS 05.08.2004
Art. 138 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992 (art.
6, W. 07.12.1988 art. 1, KB 10.04.1992) BS 30.07.1992

Art. 139. Ingeval een persoon als vermeld in artikel
136, 2° tot 4°, in het belastbare tijdperk is overleden,
wordt hij geacht deel uit te maken van het gezin van
de belastingplichtige op 1 januari van het aanslagjaar,
op voorwaarde dat hij reeds voor het vorige aanslagjaar
te zijnen laste was.
Art. 139 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992 (art.
6, W. 07.12.1988 art. 1, KB 10.04.1992) BS 30.07.1992

Art. 140. Wanneer verscheidene afzonderlijk belastbare belastingplichtigen deel uitmaken van hetzelfde
gezin, worden de in artikel 136 vermelde personen die
eveneens van dat gezin deel uitmaken, beschouwd als
ten laste van de belastingplichtige die in feite aan het
hoofd van dat gezin staat.
Wanneer het samengetelde nettobedrag der bestaansmiddelen van die belastingplichtige en van de personen te zijnen laste lager is dan zoveel maal 3.330 euro
(basisbedrag 1.800 euro) als het gezin personen ten
laste plus één telt, mag die belastingplichtige ervan afzien als te zijnen laste te beschouwen de personen
waarvoor hij over geen 3.200 euro (basisbedrag 1.800
euro) bestaansmiddelen beschikt en worden die personen alsdan beschouwd als ten laste van diegene van de
andere van het gezin deel uitmakende belastingplichtigen die het meeste tot hun onderhoud bijdraagt.
Art. 140, tweede lid is van toepassing met ingang van aanslagjaar
2003 (art. 4, W. 21.06.2002) BS 20.07.2002
Met ingang van het aanslagjaar 2002 worden de in dit artikel opgenomen bedragen in Euro uitgedrukt (art. 1, KB 20.07.2000) BS
30.08.2000 en (art. 42, 5°, KB 13.07.2001) BS 11.08.2001
Art. 140 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992 (art.
82, WIB art. 1, KB 10.04.1992) BS 30.07.1992

Art. 141. De in de artikelen 136 en 140 vermelde bedragen van 3.330 euro (basisbedrag 1.800 euro) worden gebracht op 4.810 euro (basisbedrag 2.600 euro)
voor kinderen ten laste van een belastingplichtige die
alleen wordt belast en op 6.110 euro (basisbedrag
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3.300 euro) voor kinderen ten laste van een dergelijke
belastingplichtige die als gehandicapt worden aangemerkt.
Art. 141 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2003 (art.
5, W. 21.06.2002) BS 20.07.2002)
Art. 141 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 2002 (art.
28, W. 10.08.2001) BS 20.09.2001
Met ingang van het aanslagjaar 2002 worden de in dit artikel opgenomen bedragen in Euro uitgedrukt (art. 1, KB 20.07.2000) BS
30.08.2000 en (art. 42, 5°, KB 13.07.2001) BS 11.08.2001
Art. 141 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992 (art.
82, WIB art. 1, KB 10.04.1992) BS 30.07.1992

Art. 142. Onder nettobedrag van de bestaansmiddelen wordt verstaan het brutobedrag daarvan verminderd met de kosten die de belastingplichtige verantwoordt gedurende het belastbare tijdperk te hebben
gedaan of gedragen om die middelen te verkrijgen of
te behouden.
Bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens worden de
aftrekbare kosten vastgesteld op 20 pct. van het brutobedrag van de bestaansmiddelen. Wanneer die bestaansmiddelen bestaan in bezoldigingen van werknemers of in baten, bedragen de aftrekbare kosten ten
minste 460 euro (basisbedrag 250 euro).
Met ingang van het aanslagjaar 2002 wordt het in dit artikel opgenomen bedrag in Euro uitgedrukt (art. 1, KB 20.07.2000) BS
30.08.2000 en (art. 42, 5°, KB 13.07.2001) BS 11.08.2001
Art. 142 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992 (art.
85, WIB art. 1, KB 10.04.1992) BS 30.07.1992

Art. 143. Voor het vaststellen van het nettobedrag
van de bestaansmiddelen komen niet in aanmerking:
1° wettelijke kinderbijslagen, kraamgelden en adoptiepremies, evenals studiebeurzen en premies voor het
voorhuwelijkssparen;
2° inkomsten verkregen door een persoon met een
handicap die in beginsel recht heeft op de tegemoetkomingen bedoeld in de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een
handicap, ten belope van het maximumbedrag waarop
die persoon in uitvoering van die wet recht kan hebben;
3° pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen als bedoeld in artikel 34 die zijn verkregen door
in artikel 132, eerste lid, 7°, bedoelde personen, tot
beloop van 26.840 euro (basisbedrag 14.500 euro) per
jaar;
4° bezoldigingen verkregen door in artikel 135, bedoelde gehandicapten ingevolge tewerkstelling in een
erkende beschutte werkplaats;
5° uitkeringen of aanvullende uitkeringen tot onderhoud die ter uitvoering van een gerechtelijke beslissing, waarbij het bedrag ervan met terugwerkende
kracht wordt vastgesteld of verhoogd, aan de belastingplichtige zijn betaald na het belastbare tijdperk
waarop ze betrekking hebben;
6° [de uitkeringen bedoeld in artikel 90, eerste lid,
3°, de overlevingspensioenen toegekend aan wezen in
de publieke sector en de wezenrenten, die zijn toegekend aan kinderen tot beloop van 3.330 euro (basisbedrag: 1.800 euro) per jaar.]
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7° [bezoldigingen verkregen door studenten zoals bedoeld in titel VII van de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten en door leerlingen in een alternerende opleiding als bedoeld in artikel 1bis van het
koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, evenals winst,
baten en bezoldigingen van een bedrijfsleider behaald
of verkregen door studenten-zelfstandigen zoals bedoeld in artikel 5quater van het koninklijk besluit nr.
38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, tot een bedrag van
2.780 euro (basisbedrag 1.500 euro) per jaar.]
6° vervangen door art. 2 W. 06.03.2018 (BS 15.03.2018) en van
toepassing vanaf aanslagjaar 2019
7° vervangen door art. 8 W. 18.12.2016 (BS 30.12.2016) en van
toepassing vanaf aanslagjaar 2018 (art. 12)
Gewijzigd door art. 6 W. 24.07.2008 (BS 07.08.2008) en in werking vanaf het aanslagjaar 2009 (art. 10)

Art. 144. Om uit te maken of een aan de zorgen van
de belastingplichtige toevertrouwd kind volledig of
hoofdzakelijk ten laste is, worden bijdragen van de
overheid in de onderhoudskosten van dat kind niet
meegerekend.
Art. 144 is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992 (art.
83bis, WIB art. 1, KB 10.04.1992) BS 30.07.1992

Art. 145. Als ten laste worden niet aangemerkt de
personen die deel uitmaken van het gezin van de belastingplichtige en:
1° bezoldigingen genieten die voor de belastingplichtige beroepskosten zijn;
2° als student-zelfstandige zoals bedoeld in artikel
5quater van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der
zelfstandigen bezoldigingen van bedrijfsleiders genieten die beroepskosten vormen voor een vennootschap,
wanneer aan de twee onderstaande voorwaarden is voldaan:
a) de belastingplichtige oefent controle in de zin van
[artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen] uit over de vennootschap;
b) de belastingplichtige is, rechtstreeks of onrechtstreeks, een in artikel 32, eerste lid, bedoelde bedrijfsleider van de vennootschap.
Het eerste lid, 2°, is slechts van toepassing wanneer
de beoogde bezoldigingen van bedrijfsleiders meer bedragen dan 2.000 euro (basisbedrag) en meer dan de
helft vormen van de belastbare inkomsten, met uitzondering van de onderhoudsuitkeringen.
Lid 1, 2°, a) gewijzigd door art. 18 W. 17.03.2019 (BS
10.05.2019); Inwerkingtreding: 01.05.2019 (art. 119)
Overgangsbepaling: art. 119 W. 17.03.2019:
§ 2. Zolang het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig hoofdstuk IV, afdeling II W. 23.03.2019 niet van toepassing is op een vennootschap, vereniging of stichting, moet elke verwijzing naar een bepaling van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die voorkomt in een bepaling van dit Wetboek, worden gelezen, voor wat deze vennootschap, vereniging of stichting betreft, als een
verwijzing naar de bepaling van het Wetboek van vennootschappen of
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