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Inlichtingen van algemene aard 
 

De aangifte en de voorbereiding van de aangifteDe aangifte en de voorbereiding van de aangifteDe aangifte en de voorbereiding van de aangifteDe aangifte en de voorbereiding van de aangifte    
 

In de papieren versie zijn deel 1 en deel 2 van de aangifte in 
de personenbelasting samengebracht op één formulier. 
 

Bij de aangifte vindt u ook een voorbereiding. Vooraleer u de 
eigenlijke aangifte invult, is het aangewezen om eerst die 
voorbereiding in te vullen.  
 

Daarna kunt u de op die voorbereiding ingeschreven bedra-
gen en andere gegevens, samen met de bijhorende codes 
van 6 cijfers (bv. 1250-11) op de eigenlijke aangifte over-
brengen. 
 

De voorbereiding van de aangifte bestaat uit twee delen, 
waarvan deel 1 voor alle belastingplichtigen bestemd is. 
 

Deel 2 daarentegen is alleen bestemd voor bedrijfsleiders 
(bestuurders, zaakvoerders, enz.) en zelfstandigen, alsook 
voor personen die volgende diverse inkomsten hebben ver-
kregen die voor aanslagjaar 2014 belastbaar zijn: 
 

• inkomsten uit de onderverhuring of de overdracht van huur 
van onroerende goederen; 

 

• inkomsten uit de concessie van het recht om onroerende 
plaatsen te gebruiken voor het plaatsen van plakbrieven of 
andere reclamedragers; 

 

• inkomsten uit de concessie van het recht om onroerende 
plaatsen te gebruiken voor de installatie van zend- en ont-
vangstapparaten voor mobiele telefonie; 

 

• loten van effecten van leningen; 
 

• inkomsten uit de verhuring van jacht-, vis- en vogelvangst-
rechten; 

 

• vergoedingen voor ontbrekende coupon of voor ontbrekend 
lot betreffende financiële instrumenten die het voorwerp 
zijn van een zakelijke-zekerheidsovereenkomst of een  
lening afgesloten vanaf 1.2.2005; 

 

• winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, ver-
richtingen, speculaties of diensten; 

 

• prijzen, subsidies, renten of pensioenen verkregen als  
geleerde, schrijver of kunstenaar; 

 

• persoonlijke vergoedingen uit de exploitatie van uitvindin-
gen betaald of toegekend aan onderzoekers door universi-
teiten, hogescholen, het “Federaal Fonds voor Weten-
schappelijk Onderzoek - Fonds fédéral de la Recherche 
scientifique ─ FFWO/FFRS”, het “Fonds voor Wetenschap-
pelijk Onderzoek-Vlaanderen ─ FWO”, het “Fonds de la  
Recherche scientifique ─ FNRS ─ FRS-FNRS” of andere  
erkende wetenschappelijke instellingen; 

 

• meerwaarden verwezenlijkt ter gelegenheid van de over-
dracht (binnen acht jaar na de aankoop) van in België  

� 
WijzigingenWijzigingenWijzigingenWijzigingen    
De teksten van deze 
toelichting die wezenlij-
ke wijzigingen hebben 
ondergaan ten opzichte 
van het vorige aanslag-
jaar, zijn met een rode 
verticale stippellijn 
gemerkt. 

►► 
Personen die deel 2 
van de voorbereiding 
ten onrechte niet 
hebben ontvangen, 
kunnen dit aanvragen 
bij de belastingdienst 
die op de voorpagina 
van de aangifte is 
vermeld. 

� 
PlaatsgebrekPlaatsgebrekPlaatsgebrekPlaatsgebrek    
Wanneer het voor een 
bepaalde rubriek van de 
aangifte beschikbare 
aantal regels onvoldoen-
de is om al de nodige 
inlichtingen te vermelden, 
moet u: 
a) op de aangifte het 

totaal van de aan  
te geven bedragen  
(inkomsten, uitgaven, 
enz.) vermelden; 

b) de nodige details 
verstrekken in een af-
zonderlijke nota die u 
ter beschikking houdt 
van de administratie 
of als bijlage bij de 
aangifte voegt (zie 
ook de uitleg m.b.t. de 
bijlagen op de vol-
gende blz.). 
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gelegen gronden of zakelijke rechten met betrekking tot 
gronden; 

 

• meerwaarden verwezenlijkt ter gelegenheid van de over-
dracht (binnen vijf jaar na de aankoop) van in België gele-
gen gebouwen of zakelijke rechten met betrekking tot ge-
bouwen (wat nieuw opgerichte gebouwen betreft, is de 
meerwaarde slechts belastbaar indien de bouwwerken 
werden aangevat binnen vijf jaar na de aankoop van de 
grond, en de nieuwbouw werd vervreemd binnen vijf jaar na 
de eerste ingebruikneming of verhuring); 

 

• meerwaarden op aandelen verwezenlijkt buiten het norma-
le beheer van een privévermogen; 

 

• meerwaarden verwezenlijkt ter gelegenheid van de gehele 
of gedeeltelijke overdracht van belangrijke deelnemingen 
aan rechtspersonen gevestigd buiten de Europese Econo-
mische Ruimte. 

 

Toelichting bij deel 1Toelichting bij deel 1Toelichting bij deel 1Toelichting bij deel 1    
 

Deze toelichting maakt geen integrerend deel uit van de 
aangifte; zij heeft alleen tot doel u te helpen bij het invullen 
van de voorbereiding van uw aangifte. Zij maakt geen aan-
spraak op volledigheid. 
 

De hiernavolgende inlichtingen betreffen alleen deel 1 van de 
voorbereiding van de aangifte. De verduidelijkingen die ver-
band houden met deel 2 zijn in een afzonderlijke toelichting 
opgenomen. 
 

De nummers en de benamingen van de rubrieken van de 
voorbereiding van de aangifte (deel 1) vindt u verder in deze 
toelichting, zodat u de bijhorende uitleg gemakkelijk kunt te-
rugvinden. 
 

Indien u ondanks de verstrekte uitleg toch nog moeilijkheden 
mocht ondervinden, aarzel dan niet bijkomende inlichtingen 
te vragen bij het Contactcenter van de Federale Overheids-
dienst Financiën (tel. 0257/257 57) of bij de bevoegde belas-
tingdienst die op de voorpagina van uw aangifte is vermeld. 
 

Gehuwden en wettelijk samenwoneGehuwden en wettelijk samenwoneGehuwden en wettelijk samenwoneGehuwden en wettelijk samenwonennnndendendenden    
 

Inzake personenbelasting worden de personen die overeen-
komstig artikel 1476 van het Burgerlijk Wetboek een verkla-
ring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de 
ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeenschap-
pelijke woonplaats, gelijkgesteld met gehuwden en wordt een 
wettelijk samenwonende gelijkgesteld met een echtgenoot. 
 

▲ Opgelet: niet gehuwde personen die feitelijk samenwo-
nen, maar die geen dergelijke verklaring bij de ambtenaar 
van de burgerlijke stand hebben afgelegd, zijn geen wet-
telijk samenwonenden. Zij moeten elk een eigen aangifte 
indienen. 

 

Gehuwden en wettelijk samenwonenden vullen slechts één 
enkel aangifteformulier in. 

� 
BijlagenBijlagenBijlagenBijlagen    
Om uw aangifte 
rechtsgeldig in te 
dienen is het niet 
verplicht, maar ook niet 
verboden om bijlagen 
bij uw aangifte te 
voegen. 

In principe volstaat het 
de stukken tot staving 
of verduidelijking van 
de in uw aangifte 
vermelde gegevens ter 
beschikking te houden 
van de administratie en 
ze op verzoek van uw 
taxatiedienst over te 
leggen. 

Met het oog op een vlot-
te verwerking van uw 
aangifte is het voor be-
paalde stukken evenwel 
aangewezen dat u ze 
spontaan bij uw aangifte 
voegt. In deze toelich-
ting zal bij de bespre-
king van de diverse 
rubrieken van de voor-
bereiding worden 
verduidelijkt voor welke 
stukken het volstaat ze 
ter beschikking te 
houden en voor welke 
stukken het aangewe-
zen is ze bij uw aangifte 
te voegen. 
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In de voorbereiding van de aangifte moeten in de rubrieken 
waar 2 kolommen zijn voorzien, de gehuwden en wettelijk 
samenwonenden van een verschillend geslacht de gegevens 
van de man in de linkerkolom en de gegevens van de vrouw 
in de rechterkolom vermelden. 
 

Bij gehuwden en wettelijk samenwonenden van hetzelfde  
geslacht moeten de gegevens van de oudste echtgenoot of 
partner in de linkerkolom en de gegevens van de jongste 
echtgenoot of partner in de rechterkolom worden vermeld. 
 

In bepaalde gevallen worden gehuwden en wettelijk samenwo-
nenden voor de berekening van de belasting evenwel als al-
leenstaanden beschouwd en worden twee afzonderlijke aansla-
gen gevestigd; dit is het geval: 
 

a) voor het jaar van huwelijk, tenzij de echtgenoten reeds van 
vóór dat jaar wettelijk samenwoonden; 

 

b) voor het jaar van de verklaring van wettelijke samenwoning; 
 

c) voor het jaar van overlijden van één van de echtgenoten 
of wettelijk samenwonenden, tenzij in vak II, A, 1 of II, A, 2 
voor de vestiging van een gemeenschappelijke aanslag 
wordt gekozen (zie ook de uitleg bij vak II, A, 1, “Uw echt-
genoot of wettelijk samenwonende partner is overleden in 
2013” en bij vak II, A, 2, “Deze aangifte betreft een belas-
tingplichtige die in 2013 overleden is”); 

 

d) voor het jaar van de echtscheiding of van de daarmee gelijk-
gestelde beëindiging van de wettelijke samenwoning (zie 
evenwel ook e); 

 

e) vanaf het jaar na het jaar waarin de feitelijke scheiding heeft 
plaatsgevonden (en voor zover die scheiding niet ongedaan 
is gemaakt); 

 

f) vanaf het jaar van de scheiding van tafel en bed (zie evenwel  
ook e); 

 

g) wanneer één van de echtgenoten of wettelijk samenwonen-
den, als ambtenaar, ander personeelslid of gepensioneerde 
van een internationale organisatie, beroepsinkomsten heeft 
verkregen die: 

 

 - bij overeenkomst vrijgesteld zijn; 
 

 - niet in aanmerking komen voor de berekening van de  
belasting op zijn andere inkomsten; 

 

 - en een bepaald bedrag overtreffen (voor het jaar 2013 is dit 
10.090 EUR). 

 

Voor die jaren dienen zij elk een eigen aangifte in (zelfs als voor 
het jaar van overlijden van één van de echtgenoten of wettelijk 
samenwonenden in vak II, A, 1 of II, A, 2 voor de vestiging van 
een gemeenschappelijke aanslag wordt gekozen - zie ook de 
eerste opmerking van de uitleg bij vak II, A, 1, “Uw echtgenoot of 
wettelijk samenwonende partner is overleden in 2013”) en vullen 
in de rubrieken waar 2 kolommen zijn voorzien uitsluitend de lin-
kerkolom in. 
 

Inkomsten van de kinderenInkomsten van de kinderenInkomsten van de kinderenInkomsten van de kinderen    
 

Belastingplichtigen die het wettelijk genot van inkomsten van 

Alle toegevoegde 
originele stukken moe-
ten door u worden 
gewaarmerkt, gedagte-
kend en ondertekend, 
tenzij ze uitgaan van 
derden. 

Afschriften moeten 
eensluidend worden 
verklaard met de origi-
nele stukken. 

Zorg ervoor dat uw 
naam en voornaam op 
elke bijlage is vermeld. 



 

4 

hun kinderen hebben, moeten die inkomsten in hun aangifte 
opnemen. 
 

Ouders die samen het wettelijk genot hebben van inkomsten 
van hun kinderen, moeten elk de helft van die inkomsten aange-
ven. 
 

Het betreft hier inzonderheid inkomsten uit onroerende en 
roerende goederen van niet ontvoogde minderjarige kinde-
ren. 
 

Inkomsten uit arbeid, alsook de voor kinderen bestemde on-
derhoudsuitkeringen, moeten daarentegen steeds in een 
aangifteformulier op naam van de verkrijger worden vermeld. 
In voorkomend geval moet een aangifte worden aange-
vraagd. 
 

MunteenheidMunteenheidMunteenheidMunteenheid    
 

De aangifte moet verplicht in euro (EUR) worden ingevuld.  
 

De bedragen moeten steeds tot twee cijfers na de komma, d.w.z. 
tot de cent, worden vermeld (250 EUR moet dus als volgt worden 
ingevuld: 250,00). 
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Wijziging of eerste mededeling van 
uw bankrekening - telefoonnummer  
 

1111    
BankrekeningBankrekeningBankrekeningBankrekening    
 

In vak I van uw aangifte zijn uw bankrekeningnummer (IBAN) en 
de bijhorende identificatiecode van uw bank (BIC) afgedrukt, zoals 
die momenteel door de administratie gekend zijn. Eventuele te-
ruggaven van inkomstenbelastingen, voorheffingen en voorafbe-
talingen kunnen op dat rekeningnummer worden overgeschreven. 
 

Als u dat rekeningnummer verder wil gebruiken, mag u in vak I, 
rubriek 1 niets invullen. 
 

Indien in vak I geen rekeningnummer afgedrukt is, indien het  
afgedrukte rekeningnummer niet (meer) correct is of indien u een 
andere rekening wil gebruiken, moet u in vak I, rubriek 1 het 
IBAN-rekeningnummer en, indien het een rekening in het buiten-
land betreft, de BIC-code vermelden van de rekening waarop de 
administratie die teruggaven voortaan mag overschrijven. Het 
IBAN-rekeningnummer en de BIC-code zijn doorgaans op uw re-
keninguittreksels terug te vinden. Als dat niet het geval is, kunt u 
ze ook navragen bij uw bank. 
 

▲ Opgelet: u mag alleen een rekening op uw eigen naam  
vermelden. Indien u gehuwd of wettelijk samenwonend bent 
en een gezamenlijke aangifte indient, mag u een rekening  
vermelden op naam van uzelf, op naam van uw echtgenoot of 
wettelijk samenwonende partner of op naam van beiden.  
Vermeld echter nooit een rekening op naam van een derde! 

 

Door uw teruggaven op een bankrekening te laten overschrijven 
vermijdt u dat ze door middel van een postassignatie moeten 
worden uitgevoerd. Een postassignatie is uitsluitend uitbetaalbaar 
in contanten aan het loket van een postkantoor. U kunt die assig-
natie dus niet overdragen aan uw bankinstelling tot creditering van 
uw bankrekening. Indien u gehuwd of wettelijk samenwonend 
bent, wordt die assignatie op naam van beide echtgenoten of 
partners opgesteld, waardoor u zich in principe beiden aan het 
loket van het postkantoor moet aanbieden. 
 

▲ Opgelet: in een aantal bijzondere gevallen zoals overlijden, 
successie, onverdeeldheid, volmacht, afstand, langdurig ver-
blijf in het buitenland, onbekwaamverklaring, enz. kan de uit-
betaling van een teruggave vaak niet tijdig worden uitgevoerd. 
U kunt dat echter vermijden door binnen 8 dagen na de ont-
vangst van het aanslagbiljet contact op te nemen met het ont-
vangkantoor der belastingen dat op dat aanslagbiljet is ver-
meld. Die dienst zal u dan meedelen welke documenten u 
moet overleggen opdat de uitbetaling geen vertraging zou  
oplopen. Voor meer inlichtingen terzake kunt u ook terecht op 

Vak I 

■ 
Eventuele latere wijzi-
gingen met betrekking 
tot de door de admini-
stratie te gebruiken 
bankrekening moeten 
zo spoedig mogelijk 
aan uw taxatiedienst of 
ontvangkantoor of via 
www.myminfin.be 
worden meegedeeld 
(zie ook de internetsite 
financien.belgium.be 
(Particulieren > Belas-
tingaangifte > Betalen 
of terugkrijgen > Te-
rugkrijgen)). 
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de internetsite financien.belgium.be (Particulieren > Belas-
tingaangifte > Betalen of terugkrijgen > Terugkrijgen). 

 

2 2 2 2     
TelefoonnummerTelefoonnummerTelefoonnummerTelefoonnummer    
 

Hier kunt u het telefoonnummer vermelden waarop de belasting-
dienst u tijdens de kantooruren kan bereiken.  
 

Het vermelden van dit telefoonnummer heeft alleen tot doel,  
indien nodig, een vlotte samenwerking tussen u en de belasting-
dienst te bewerkstelligen. 
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Persoonlijke gegevens en gezinslasten 
 
 

1111    
U was op 1.1.20U was op 1.1.20U was op 1.1.20U was op 1.1.2011114444::::    
 

ongehuwd en niet wettelijk samenwonendongehuwd en niet wettelijk samenwonendongehuwd en niet wettelijk samenwonendongehuwd en niet wettelijk samenwonend    
 

Kruis dit vakje aan indien u op 1.1.2014 nog ongehuwd en niet 
wettelijk samenwonend was en voorheen ook nooit gehuwd of 
wettelijk samenwonend geweest bent. 
 

gehuwdgehuwdgehuwdgehuwd    
 

Kruis dit vakje aan indien u op 1.1.2014 gehuwd was en niet 
feitelijk gescheiden leefde, noch van tafel en bed gescheiden 
was. 
 

U bent in 2013 gehuwd en woonde sinds 2012 of vroeg er, 
tot uw huwelijk, nog niet wettelijk samen met uw ec htge-
noot 
 

Dit vakje moet slechts worden aangekruist indien u in de loop 
van het jaar 2013 in het huwelijk bent getreden en, sinds 2012 
of vroeger, tot uw huwelijk, niet wettelijk samenwoonde met uw 
echtgenoot. 
 

Indien het nettobedrag van de bestaansmiddelen van uw echt-
genoot in 2013 niet meer dan 3.070 EUR bedroeg, moet u ook 
het daartoe bestemde vakje aankruisen. Voor het begrip “be-
staansmiddelen” en de vaststelling van het nettobedrag ervan: 
zie de uitleg bij rubriek B, Voorafgaande opmerkingen (“Voor-
waarden om als ten laste te kunnen worden beschouwd”). 
 

Indien u in 2013 gehuwd bent, maar reeds, sinds 2012 of 
vroeger, wettelijk samenwoonde met uw echtgenoot en die 
wettelijke samenwoning ingevolge uw huwelijk werd beëindigd, 
mag u deze vakjes evenwel niet aankruisen. 
 

▲ Opgelet! 
 

 • Indien u in 2013 gehuwd bent en, sinds 2012 of vroeger, 
tot uw huwelijk, niet wettelijk samenwoonde met uw echt-
genoot, moeten u en uw echtgenoot elk afzonderlijk een 
aangifte indienen. 

 

 • Indien u kinderen of andere personen ten laste hebt (zie 
rubriek B hierna), mogen die slechts door één van  
beiden ten laste worden genomen. 

 

wettelijk samenwonenwettelijk samenwonenwettelijk samenwonenwettelijk samenwonendddd    
 

Kruis dit vakje aan indien u op 1.1.2014 wettelijk samenwoon-
de in de zin van artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek, en 
niet feitelijk gescheiden leefde. 
 

Vak II 

 A. 
Persoonlijke 

gegevens  
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▲ Opgelet: personen die feitelijk samenwonen, maar die geen 
verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij 
de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeen-
schappelijke woonplaats, zijn geen wettelijk samenwonen-
den en mogen dit vakje bijgevolg niet aankruisen. 

 

U hebt in 2013 een verklaring afgelegd van wettelij ke 
samenwoning met uw partner 
 

Dit vakje moet slechts worden aangekruist indien u in de loop 
van het jaar 2013 een verklaring van wettelijke samenwoning 
hebt afgelegd overeenkomstig artikel 1476 van het Burgerlijk 
Wetboek. 
 

Indien het nettobedrag van de bestaansmiddelen van uw part-
ner in 2013 niet meer dan 3.070 EUR bedroeg, moet u ook het 
daartoe bestemde vakje aankruisen. Voor het begrip “be-
staansmiddelen” en de vaststelling van het nettobedrag ervan: 
zie de uitleg bij rubriek B, Voorafgaande opmerkingen (“Voor-
waarden om als ten laste te kunnen worden beschouwd”). 
 

▲ Opgelet! 
 

 • Indien u in 2013 een verklaring van wettelijke samenwo-
ning hebt afgelegd, moeten u en uw partner elk afzonder-
lijk een aangifte indienen. 

 

 • Indien u kinderen of andere personen ten laste hebt (zie 
rubriek B hierna), mogen die slechts door één van beiden 
ten laste worden genomen. 

 

weduwnaar, weduwe of daarmee gelijkgesteldeweduwnaar, weduwe of daarmee gelijkgesteldeweduwnaar, weduwe of daarmee gelijkgesteldeweduwnaar, weduwe of daarmee gelijkgestelde    
 

Kruis dit vakje aan indien u op 1.1.2014 weduwnaar of wedu-
we was of daarmee gelijkgestelde ingevolge het overlijden van 
uw wettelijk samenwonende partner. 
 

Uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner is 
overleden in 2013 
 

Dit vakje moet slechts worden aangekruist indien u in de loop 
van het jaar 2013 weduwnaar, weduwe of daarmee gelijkge-
stelde (ingevolge het overlijden van uw wettelijk samenwonen-
de partner) geworden bent. Alsdan moet u ook aanduiden 
(door het passende vakje aan te kruisen) of u kiest voor de 
vestiging van: 
 

• ofwel één gemeenschappelijke aanslag op naam van uzelf 
en de nalatenschap van uw overleden echtgenoot of wette-
lijk samenwonende partner; in dat geval worden u en uw 
overleden echtgenoot of wettelijk samenwonende partner 
voor de berekening van de belasting op de inkomsten van 
2013 als echtgenoten of daarmee gelijkgestelden aange-
merkt; 

 

• ofwel twee afzonderlijke aanslagen, namelijk één op uw 
naam en één op naam van de nalatenschap van uw over-
leden echtgenoot of wettelijk samenwonende partner; in 
dat geval worden u en uw overleden echtgenoot of wette-
lijk samenwonende partner voor de berekening van de be-

►► 
Om de meest voordelige 
keuze te kennen kunt u 
gebruik maken van het 
berekeningsprogramma  
op de internetsite 
financien.belgium.be  
(E-services > Tax-Calc), of 
kunt u terecht bij uw plaat-
selijke belastingdienst. 
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lasting op de inkomsten van 2013 als alleenstaanden aan-
gemerkt. 

 

Indien u nalaat één van beide vakjes aan te kruisen, zal de 
administratie twee afzonderlijke aanslagen vestigen. 
 

▲ Opgelet! 
 

 • U mag niet voor de vestiging van één gemeenschappelij-
ke aanslag kiezen wanneer u en uw overleden echtge-
noot of wettelijk samenwonende partner voor de bereke-
ning van de belasting als alleenstaanden moeten worden 
beschouwd en er bijgevolg twee afzonderlijke aanslagen 
moeten worden gevestigd om een andere reden dan het 
overlijden van uw echtgenoot of wettelijk samenwonende 
partner (zie ter zake de letters a, b en d tot g van de ru-
briek “Gehuwden en wettelijk samenwonenden” op 
blz. 3). In dat geval moet u steeds het tweede vakje 
(twee afzonderlijke aanslagen) aankruisen. 

 

 • Indien u in 2013 weduwnaar, weduwe of daarmee gelijk-
gestelde (ingevolge het overlijden van uw wettelijk  
samenwonende partner) bent geworden, mag u geen 
gezamenlijke aangifte indienen, maar moeten er twee 
afzonderlijke aangiften worden ingediend, namelijk één  
op uw naam en één op naam van de nalatenschap van  
uw overleden echtgenoot of wettelijk samenwonende  
partner. De omstandigheid dat u voor de vestiging van  
één gemeenschappelijke aanslag kiest, doet daaraan  
geen afbreuk. In dat geval zal de administratie de gege-
vens van de twee afzonderlijke aangiften samenbrengen  
en één enkele, gemeenschappelijke, aanslag vestigen. 

 

 • Indien u kinderen of andere personen ten laste hebt (zie 
rubriek B hierna), mogen die slechts in één van beide  
aangiften vermeld worden. 

 

uit de echt gescheiden of daarmee gelijkgestelduit de echt gescheiden of daarmee gelijkgestelduit de echt gescheiden of daarmee gelijkgestelduit de echt gescheiden of daarmee gelijkgesteld    
 

Kruis dit vakje aan indien u op 1.1.2014 uit de echt gescheiden 
of daarmee gelijkgesteld (ingevolge de beëindiging van de wet-
telijke samenwoning) was en niet hertrouwd was, noch een 
nieuwe verklaring van wettelijke samenwoning had afgelegd. 
 

De echtscheiding of beëindiging van de wettelijke s amen-
woning vond plaats in 2013 
 

Dit vakje moet slechts worden aangekruist indien u in de loop 
van het jaar 2013 uit de echt gescheiden of daarmee gelijkge-
steld (ingevolge de beëindiging van de wettelijke samenwoning) 
bent. 
 

▲ Opgelet: voor het jaar van de echtscheiding of de beëindi-
ging van de wettelijke samenwoning (en ook voor de daarop-
volgende jaren) moeten u en uw gewezen echtgenoot of wet-
telijk samenwonende partner elk afzonderlijk een aangifte in-
dienen. 

 

►► 
De in aanmerking te 
nemen datum van 
echtscheiding is de 
datum van overschrij-
ving van de echtschei-
ding in de registers 
van de burgerlijke 
stand. 
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van tafel en bed gescheidenvan tafel en bed gescheidenvan tafel en bed gescheidenvan tafel en bed gescheiden    
 

Kruis dit vakje aan indien u op 1.1.2014 van tafel en bed  
gescheiden was. 
 

De scheiding van tafel en bed vond plaats in 2013 
 

Dit vakje moet slechts worden aangekruist indien u in de loop 
van het jaar 2013 van tafel en bed gescheiden bent. 
 

▲ Opgelet: voor het jaar van de scheiding van tafel en bed 
(en ook voor de daaropvolgende jaren) moeten u en uw 
echtgenoot elk afzonderlijk een aangifte indienen; vanaf het 
jaar van de verzoening moet u evenwel opnieuw een 
gezamenlijke aangifte indienen. 

 

feitelijk gescheidenfeitelijk gescheidenfeitelijk gescheidenfeitelijk gescheiden    
 

Kruis dit vakje aan indien u op 1.1.2014 feitelijk gescheiden 
was. 
 

▲ Opgelet! 
 

 • Vanaf het jaar volgend op het jaar van de feitelijke  
scheiding moeten u en uw echtgenoot of wettelijk 
samenwonende partner elk afzonderlijk een aangifte  
indienen en worden er ook twee afzonderlijke aanslagen 
gevestigd. 

 

 • In geval van verzoening moeten u en uw echtgenoot of 
wettelijk samenwonende partner evenwel opnieuw een 
gezamenlijke aangifte indienen met ingang van het jaar 
van de verzoening. 

 

De feitelijke scheiding vond plaats in 2013 
 

Dit vakje moet slechts worden aangekruist indien u in de loop 
van het jaar 2013 feitelijk gescheiden bent. 
 

▲ Opgelet: voor het jaar van de feitelijke scheiding moeten u 
en uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner in 
principe nog een gezamenlijke aangifte indienen. De 
administratie gedoogt evenwel afzonderlijke aangiften. In 
dat geval zal zij de gegevens van die aangiften zelf 
samenbrengen en één enkele, gemeenschappelijke, aan-
slag vestigen. 

 

2222    
Deze aangifte betreftDeze aangifte betreftDeze aangifte betreftDeze aangifte betreft    een belastingplichtige die in een belastingplichtige die in een belastingplichtige die in een belastingplichtige die in 
2020202011113333 overleden is overleden is overleden is overleden is    
 

Kruis dit vakje aan indien de aangifte betrekking heeft op een  
persoon die in de loop van het jaar 2013 overleden is. Duid 
eveneens aan (door het passende vakje aan te kruisen) of de 
overledene op die datum gehuwd of wettelijk samenwonend 
was, of niet, en in dat laatste geval, of hij of zij eerder in 2013 
weduwnaar, weduwe of daarmee gelijkgestelde (ingevolge het 
overlijden van zijn of haar wettelijk samenwonende partner) 
geworden was of niet. 
 

Indien de overledene niet gehuwd, noch wettelijk samenwo-
nend was op de datum van zijn of haar overlijden, maar eerder 

►► 
De in aanmerking te 
nemen datum van 
scheiding van tafel en 
bed is de datum van 
overschrijving van de 
scheiding van tafel en 
bed in de registers van 
de burgerlijke stand. 

►► 
De in aanmerking te 
nemen datum van 
feitelijke scheiding is de 
datum vanaf welke 
echtgenoten of wettelijk 
samenwonenden 
werkelijk en permanent 
een verschillende 
woonplaats hebben. In 
de regel wordt de datum 
waarop één van hen op 
een ander adres in het 
bevolkingsregister wordt 
ingeschreven als datum 
van feitelijke scheiding 
in aanmerking geno-
men, tenzij het bewijs 
wordt geleverd dat de 
feitelijke scheiding op 
een andere datum 
plaatsvond. 
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in 2013 weduwnaar, weduwe of daarmee gelijkgestelde (inge-
volge het overlijden van zijn of haar wettelijk samenwonende 
partner) geworden was, moet tevens worden aangeduid (door 
het passende vakje aan te kruisen) of er: 
 

• ofwel één gemeenschappelijke aanslag moet worden geves-
tigd op naam van de nalatenschappen van beide overleden 
echtgenoten of wettelijk samenwonenden; in dat geval worden 
zij voor de berekening van de belasting op de inkomsten van 
2013 als echtgenoten of daarmee gelijkgestelden aangemerkt; 

 

• ofwel twee afzonderlijke aanslagen moeten worden geves-
tigd, namelijk één op naam van de nalatenschap van elke 
overleden echtgenoot of wettelijk samenwonende partner; in 
dat geval worden zij voor de berekening van de belasting op 
de inkomsten van 2013 als alleenstaanden aangemerkt. 

 

Indien geen van beide vakjes is aangekruist, zal de administra-
tie twee afzonderlijke aanslagen vestigen. 
 

Zie ook de opmerkingen bij de onderafdeling “Uw echtgenoot 
of wettelijk samenwonende partner is overleden in 2013” van 
de rubriek “weduwnaar, weduwe of daarmee gelijkgestelde” op 
blz. 8-9. 
 

3333    
Bent u:Bent u:Bent u:Bent u:    
 

a 
een belastingplichtige die, als ambtenaar, ander 
personeelslid of gepensioneerde van een internati-
onale organisatie, in 2013 beroepsinkomsten heeft 
verkregen die bij overeenkomst zijn vrijgesteld en 
niet in aanmerking komen voor de berekening van 
de belasting op zijn andere inkomsten ? 
 

Indien u als ambtenaar, enz. van een internationale organisatie in 
2013 dergelijke vrijgestelde beroepsinkomsten hebt verkregen, 
moet u het passende vakje naast die eerste vraag aankruisen. 
 

Indien die in 2013 verkregen beroepsinkomsten meer dan 
10.090 EUR bedroegen, moet u ook het vakje naast de twee-
de vraag aankruisen. 
 

 ▲ Opgelet: naast die tweede vraag is geen vakje voorzien in 
de rechterkolom omdat echtgenoten of wettelijk samenwo-
nenden voor wie het antwoord op die vraag bevestigend 
luidt, geen gezamenlijke aangifte mogen indienen. 

 

 Mocht u desondanks toch een aangifte op naam van beide 
echtgenoten of beide wettelijk samenwonende partners 
hebben ontvangen, dan moet u uw taxatiedienst daarvan 
verwittigen en een afzonderlijke aangifte aanvragen op 
naam van diegene(n) die in 2013 inkomsten heeft (hebben) 
ontvangen die in België aan de inkomstenbelastingen zijn 
onderworpen. 

 

 Indien u gemeenschappelijke kinderen hebt die voldoen 
aan de voorwaarden om als ten laste te kunnen worden 
aangemerkt (zie rubriek B hierna), mogen die slechts door 

►► 
Om de meest voordelige 
keuze te kennen kunt u 
gebruik maken van het 
berekeningsprogramma 
op de internetsite 
financien.belgium.be  
(E-services > Tax-Calc), of 
kunt u terecht bij uw 
plaatselijke belasting-
dienst. 
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één van beiden ten laste worden genomen, namelijk door 
diegene die in feite aan het hoofd van het gezin staat. 

 

b 
gehuwd of wettelijk samenwonend met een in a be-
doelde ambtenaar, enz. van een internationale or-
ganisatie, die in 2013 meer dan 10.090 EUR be-
roepsinkomsten heeft verkregen die bij overeen-
komst zijn vrijgesteld en niet in aanmerking komen 
voor de berekening van de belasting op zijn andere 
inkomsten ?  

 

Indien het antwoord op die vraag bevestigend luidt, kruis dan 
het vakje ernaast aan. 
 

▲ Opgelet: indien u dit vakje moet aankruisen, mogen u en 
uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner geen 
gezamenlijke aangifte indienen (zie ook de opmerking bij 
rubriek 3, a). 

 

4444    
HebHebHebHebt ut ut ut u een zware handicap ? een zware handicap ? een zware handicap ? een zware handicap ?    
 

Deze vakjes mogen slechts worden aangekruist door de belas-
tingplichtigen van wie, ongeacht hun leeftijd, is vastgesteld dat 
ingevolge feiten overkomen en vastgesteld vóór de leeftijd van 
65 jaar: 
 

a) ofwel hun lichamelijke of geestelijke toestand hun verdien-
vermogen heeft verminderd tot één derde of minder van 
wat een valide persoon door één of ander beroep op de 
algemene arbeidsmarkt kan verdienen; 

 

b) ofwel hun 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 betreffende de tegemoetkomingen aan 
gehandicapten; 

 

c) ofwel, na de periode van primaire ongeschiktheid bepaald 
in artikel 87 van de op 14.7.1994 gecoördineerde wet 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, hun verdienvermogen is vermin-
derd tot één derde of minder, zoals bepaald in artikel 100 
van dezelfde wet; 

 

d) ofwel zij, ingevolge een administratieve of gerechtelijke 
beslissing, voor ten minste 66 pct. blijvend lichamelijk of 
geestelijk gehandicapt of arbeidsongeschikt zijn verklaard. 

 

Ook personen van wie vóór de inwerkingtreding van de  
hervorming van de personenbelasting door de Wet van 
7.12.1988 is erkend dat zij voor ten minste 66 pct. getroffen 
zijn door ontoereikendheid of vermindering van lichamelijke of 
geestelijke geschiktheid wegens één of meer aandoeningen, 
mogen het passende vakje aankruisen. 
 

►► 
Houd het bewijs van 
de invaliditeit ter 
beschikking van de 
administratie. 
Dit bewijs is geldig 
zolang de erop aan-
geduide periode van 
ongeschiktheid niet is 
verstreken. 
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Voorafgaande opmerkingen 
 

Algemeen 
 

In de rubrieken 1 tot 5 moet u het aantal personen invullen die 
als te uwen laste kunnen worden beschouwd (rubrieken 1, 2, 4 
en 5) of voor wie de helft van het belastingvoordeel aan u 
moet worden toegekend (rubriek 3). 
 

Vermeld per rubriek het totale aantal van de beoogde perso-
nen in a, en herhaal het daarin begrepen aantal personen met 
een zware handicap (zie de uitleg onder de titel “Zware handi-
cap” op blz. 14) in b. 
 

Vermeld in c (rubrieken 1 tot 3) ook het in a begrepen aantal 
kinderen die op 1.1.2014 nog geen 3 jaar waren en voor wie u 
(in vak X, B) geen belastingvermindering voor kinderoppas 
vraagt. 
 

Herhaal in d (rubrieken 1 tot 3) ten slotte het in c begrepen 
aantal kinderen met een zware handicap (zie de uitleg onder 
de titel “Zware handicap” op blz. 14). 
 

Voorwaarden om als ten laste te kunnen worden be-
schouwd 
 

Uw gezinsleden kunnen slechts als ten laste worden beschouwd 
op voorwaarde dat zij: 
 

• op 1.1.2014 deel uitmaakten van uw gezin (met inbegrip van: 
 

 - de in 2013 overleden gezinsleden die reeds voor aanslag-
jaar 2013 te uwen laste waren; 

 

 - de kinderen die in 2013 geboren en overleden zijn; 
 

 - de kinderen die in 2013 doodgeboren zijn of verloren zijn 
bij een miskraam na ten minste 180 dagen zwangerschap; 

 

 - de in 2013 vermiste of ontvoerde kinderen die reeds voor 
aanslagjaar 2013 te uwen laste waren en op 1.1.2014 nog 
geen 18 jaar waren of die in 2013 geboren zijn, op voor-
waarde dat u de verdwijning of ontvoering uiterlijk op 
31.12.2013 hebt aangegeven bij de politie of ter zake een 
klacht hebt ingediend bij het parket of bij de Belgische over-
heden die bevoegd zijn inzake ontvoeringen van kinderen); 

 

• niet door u werden bezoldigd; 
 
 

• in 2013 persoonlijk geen bestaansmiddelen hebben genoten 
die meer dan 3.070 EUR netto bedragen (indien u 
alleen wordt belast, wordt dit bedrag op 4.440 EUR  
gebracht voor kinderen, of op 5.630 EUR als die kinderen 
zwaar gehandicapt zijn - zie de uitleg onder de titel “Zware 
handicap” op blz. 14). 

 

B. 
Gezinslasten 

►► 
Houd het bewijs van 
de aangifte of de 
klacht ter beschikking 
van de administratie. 
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Bestaansmiddelen zijn alle belastbare en niet belastbare inkom-
sten met uitzondering van: 
 

• de wettelijke kinderbijslagen, kraamgelden en adoptiepremies; 
 

• de studiebeurzen; 
 

• de premies voor het voorhuwelijkssparen; 
 

• de inkomsten verkregen door personen met een handicap die 
in beginsel recht hebben op de tegemoetkomingen 
bedoeld in de Wet van 27.2.1987 betreffende de tegemoetko-
mingen aan personen met een handicap, ten belope van het 
maximumbedrag waarop zij in uitvoering van die wet recht 
kunnen hebben; 

 

• de eerste schijf van 24.760 EUR van het brutobedrag van de 
in artikel 34 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992 bedoelde pensioenen, renten en als zodanig geldende 
toelagen die zijn verkregen door uw ouders, grootouders, 
overgrootouders, broers en zusters die op 1.1.2014, 65 jaar of 
ouder waren; 

 

• de bezoldigingen verkregen door zwaar gehandicapte perso-
nen ingevolge hun tewerkstelling in een erkende beschutte 
werkplaats; 

 

• de onderhoudsuitkeringen die ingevolge een gerechtelijke be-
slissing met terugwerkende kracht zijn toegekend (zie ook de 
uitleg bij vak VI, 2); 

 

• de eerste schijf van 3.070 EUR van het ontvangen bedrag van 
de andere onderhoudsuitkeringen die zijn toegekend aan kin-
deren; 

 

• de eerste schijf van 2.560 EUR van het brutobedrag van de 
bezoldigingen die zijn verkregen door studenten in uitvoering 
van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten. 

 

Om het nettobedrag te bepalen wordt het brutobedrag vermin-
derd met de werkelijke kosten of met een forfaitaire aftrek van 
20 pct. (met een minimum van 430 EUR voor bezoldigingen van 
werknemers en baten van beoefenaars van vrije beroepen). 
 

Pleegkinderen zijn te uwen laste indien u ze volledig of hoofdza-
kelijk ten laste hebt; om uit te maken of dit het geval is, wordt 
geen rekening gehouden met bijdragen in de onderhoudskosten 
betaald door de overheid (Federale Overheidsdienst Justitie, 
O.C.M.W., enz.). 
 

Zware handicap 
 

Naast de kinderen die voor ten minste 66 pct. getroffen zijn 
door ontoereikende of verminderde lichamelijke of geestelijke 
geschiktheid wegens één of meer aandoeningen (wat over-
eenstemt met ten minste 4 punten in de eerste pijler - onge-
acht het totale aantal punten in de drie pijlers samen - van de 
medisch-sociale schaal van toepassing in het kader van het 
nieuwe stelsel van de verhoogde kinderbijslagen voor gehan-
dicapte kinderen), dienen onder zwaar gehandicapten even-
eens te worden verstaan, de personen die voldoen aan de cri-
teria uiteengezet in rubriek A, 4 onder de titel “Hebt u een zwa-
re handicap ?" (zie blz. 12). 

►► 
Wat die inkomsten 
betreft, wordt geen 
onderscheid gemaakt 
tussen de in de Wet 
van 27.2.1987 bedoel-
de tegemoetkomingen 
zelf, en om het even 
welke andere inkom-
sten die daarvoor in de 
plaats komen. 

►► 
Houd het bewijs van de 
invaliditeit ter beschik-
king van de administra-
tie. Dit bewijs is geldig 
zolang de erop aange-
duide periode van 
ongeschiktheid niet is 
verstreken. 
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1111 a a a a    
Aantal kinderen die fiscaal volledig als te uwen laste Aantal kinderen die fiscaal volledig als te uwen laste Aantal kinderen die fiscaal volledig als te uwen laste Aantal kinderen die fiscaal volledig als te uwen laste 
kunnen worden bkunnen worden bkunnen worden bkunnen worden beeeeschouschouschouschouwdwdwdwd    
 

Om welke kinderen gaat het ? 
 

Het betreft hier uw afstammelingen (kinderen, kleinkinderen) en 
pleegkinderen die voldoen aan de voorwaarden vermeld onder de 
titel “Voorwaarden om als ten laste te kunnen worden beschouwd” 
op blz. 13-14. 
 

▲ Opgelet! 
 

 • Gemeenschappelijke kinderen van samenwonende ouders 
die alleen worden belast, kunnen, als zij voldoen aan de 
voorwaarden om als ten laste te worden beschouwd, slechts 
door één van die ouders ten laste worden genomen, namelijk 
door diegene die in feite aan het hoofd van het gezin staat. 

 

 • Kinderen die voldoen aan de voorwaarden om als te uwen 
laste te worden beschouwd, maar voor wie de helft van het 
belastingvoordeel moet worden toegekend aan de andere 
ouder wegens de gelijkmatig verdeelde huisvesting van de 
kinderen, mogen niet in deze rubriek worden vermeld, maar 
moeten in rubriek 2 worden opgenomen. 

 

2 2 2 2 aaaa    
Aantal kinderen die fiscaal te uwen laste zijn, maar Aantal kinderen die fiscaal te uwen laste zijn, maar Aantal kinderen die fiscaal te uwen laste zijn, maar Aantal kinderen die fiscaal te uwen laste zijn, maar 
voor wie de helft van het belastingvoordeel moet voor wie de helft van het belastingvoordeel moet voor wie de helft van het belastingvoordeel moet voor wie de helft van het belastingvoordeel moet 
worden toegekend aan de andere ouder wegens de worden toegekend aan de andere ouder wegens de worden toegekend aan de andere ouder wegens de worden toegekend aan de andere ouder wegens de 
geligeligeligelijkmatig verdeelde huijkmatig verdeelde huijkmatig verdeelde huijkmatig verdeelde huissssvesting van de kinderenvesting van de kinderenvesting van de kinderenvesting van de kinderen    
 

Deze rubriek mag u alleen invullen indien terzelfder tijd aan de 
volgende voorwaarden is voldaan: 
 

• u oefent samen met de andere ouder het ouderlijk gezag uit 
over uw gemeenschappelijke kinderen; 

 

• u maakt geen deel uit van het gezin van die andere ouder; 
 

• de betrokken kinderen hebben hun fiscale woonplaats bij u en 
voldoen aan de voorwaarden om fiscaal te uwen laste te zijn (zie 
de titel “Voorwaarden om als ten laste te kunnen worden be-
schouwd” op blz. 13-14); 

 

• de huisvesting van de kinderen is gelijkmatig verdeeld over u en 
de andere ouder op grond van: 

 

 - ofwel een uiterlijk op 1.1.2014 geregistreerde of door een rech-
ter gehomologeerde overeenkomst waarin uitdrukkelijk is ver-
meld:  

 1° dat de huisvesting van de betrokken kinderen gelijkmatig is 
verdeeld over u en de andere ouder; 

 

 2° dat u en die andere ouder bereid zijn om de toeslagen op 
de belastingvrije som voor die kinderen te verdelen; 

 

 - ofwel een uiterlijk op 1.1.2014 genomen rechterlijke beslissing 
waarin uitdrukkelijk is vermeld dat de huisvesting van de  
betrokken kinderen gelijkmatig is verdeeld over u en de andere 
ouder; 

►► 
Indien u deze rubriek 
invult, moet u een 
afschrift van de des-
betreffende overeen-
komst of rechterlijke  
beslissing ter beschik-
king houden van de 
administratie. 
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• voor de betrokken kinderen worden noch door u, noch door de 
andere ouder onderhoudsuitkeringen afgetrokken als bedoeld in 
vak VI, rubrieken 1 en 3 (zie ook de uitleg bij die rubrieken), ten-
zij die onderhoudsuitkeringen uitsluitend betrekking hebben op 
de periode die aan de gelijkmatig verdeelde huisvesting van de 
kinderen voorafgaat. 

 

3 3 3 3 aaaa    
Aantal kinderen die fiscaal tenAantal kinderen die fiscaal tenAantal kinderen die fiscaal tenAantal kinderen die fiscaal ten laste zijn van de a laste zijn van de a laste zijn van de a laste zijn van de an-n-n-n-
dere ouder, dere ouder, dere ouder, dere ouder, maar voor wie de helft van het belamaar voor wie de helft van het belamaar voor wie de helft van het belamaar voor wie de helft van het belas-s-s-s-
tingvoordeel aan u moet worden toegekend wtingvoordeel aan u moet worden toegekend wtingvoordeel aan u moet worden toegekend wtingvoordeel aan u moet worden toegekend we-e-e-e-
gens de gelijkmatig verdeelde huisvesting van de gens de gelijkmatig verdeelde huisvesting van de gens de gelijkmatig verdeelde huisvesting van de gens de gelijkmatig verdeelde huisvesting van de 
kinderenkinderenkinderenkinderen 
 

Deze rubriek mag u alleen invullen indien terzelfder tijd aan de 
volgende voorwaarden is voldaan: 
 

• u oefent samen met de andere ouder het ouderlijk gezag uit 
over uw gemeenschappelijke kinderen; 

 

• u maakt geen deel uit van het gezin van die andere 
ouder; 

 

• de betrokken kinderen hebben hun fiscale woonplaats bij de 
andere ouder en zij voldoen aan de voorwaarden om fiscaal 
ten laste te zijn van die andere ouder (zie de titel “Voorwaar-
den om als ten laste te kunnen worden beschouwd” op 
blz. 13-14); 

 

• de huisvesting van de kinderen is gelijkmatig verdeeld over  
u en de andere ouder op grond van: 

 

 - ofwel een uiterlijk op 1.1.2014 geregistreerde of door  
een rechter gehomologeerde overeenkomst waarin  
uitdrukkelijk is vermeld:  

 

 1° dat de huisvesting van de betrokken kinderen gelijkma-
tig is verdeeld over u en de andere ouder; 

 

 2° dat u en die andere ouder bereid zijn om de toeslagen 
op de belastingvrije som voor die kinderen te verdelen; 

 

 - ofwel een uiterlijk op 1.1.2014 genomen rechterlijke beslis-
sing waarin uitdrukkelijk is vermeld dat de huisvesting van 
de betrokken kinderen gelijkmatig is verdeeld over u en de 
andere ouder; 

 

• voor de betrokken kinderen worden noch door u, noch door 
de andere ouder onderhoudsuitkeringen afgetrokken als be-
doeld in vak VI, rubrieken 1 en 3 (zie ook de uitleg bij die ru-
brieken), tenzij die onderhoudsuitkeringen uitsluitend betrekking 
hebben op de periode die aan de gelijkmatig verdeelde huisves-
ting van de kinderen voorafgaat. 

 

►► 
Indien u deze rubriek 
invult, moet u een 
afschrift van de desbe-
treffende overeen-
komst of rechterlijke 
beslissing ter beschik-
king houden van de 
administratie. 
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4 4 4 4 aaaa    
Aantal ouders, grootouders, overgrootouders, Aantal ouders, grootouders, overgrootouders, Aantal ouders, grootouders, overgrootouders, Aantal ouders, grootouders, overgrootouders, 
broers en zusters van 65 jaar of ouder die fiscaal broers en zusters van 65 jaar of ouder die fiscaal broers en zusters van 65 jaar of ouder die fiscaal broers en zusters van 65 jaar of ouder die fiscaal 
als te uwen laste kunnen worals te uwen laste kunnen worals te uwen laste kunnen worals te uwen laste kunnen worden beschouwdden beschouwdden beschouwdden beschouwd    
 

Om welke personen gaat het ? 
 

Het betreft hier uw ouders, grootouders, overgrootouders, 
broers en zusters die voldoen aan de voorwaarden vermeld 
onder de titel “Voorwaarden om als ten laste te kunnen worden 
beschouwd” op blz. 13-14, en die op 1.1.2014, 65 jaar of ouder 
waren. 
 

5 5 5 5 aaaa    
Aantal andere personen die fiscaal als te uwen laAantal andere personen die fiscaal als te uwen laAantal andere personen die fiscaal als te uwen laAantal andere personen die fiscaal als te uwen las-s-s-s-
te kunnen worden bte kunnen worden bte kunnen worden bte kunnen worden beeeeschouwdschouwdschouwdschouwd    
 

Om welke andere personen gaat het ? 
 

Het betreft de hierna vermelde personen mits ze voldoen aan 
de voorwaarden vermeld onder de titel “Voorwaarden om als 
ten laste te kunnen worden beschouwd” op blz. 13-14: 
 

• uw ouders, grootouders, overgrootouders, broers en zusters 
die op 1.1.2014 nog geen 65 jaar waren; 

 

• uw pleegouders. 
 

▲ Opgelet: de echtgenoot, de wettelijk samenwonende part-
ner of de feitelijk samenwonende partner mogen fiscaal 
nooit als ten laste worden beschouwd. Zij mogen dan ook 
in geen geval in rubriek B worden vermeld. 
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Inkomsten van onroerende goederen 
 
Voorafgaande opmerking 
 

Inkomsten van onroerende goederen verkregen door echtge-
noten en wettelijk samenwonenden voor wie een gemeen-
schappelijke aanslag wordt gevestigd, moeten als volgt  
worden aangegeven: 
 

- inkomsten die op grond van het vermogensrecht tot het eigen 
vermogen van een echtgenoot of partner behoren, moeten  
volledig op naam van die echtgenoot of partner worden aan-
gegeven; 

 

- alle andere inkomsten moeten door elk van de echtgenoten 
of partners voor de helft worden aangegeven. 

 

▲ Opgelet: de inkomsten van eigen goederen van echtgenoten 
die gehuwd zijn volgens het wettelijk huwelijksvermogens-
stelsel, zijn krachtens het burgerlijk recht gemeenschappelijk. 
Dergelijke inkomsten moeten bijgevolg door elke echtgenoot 
voor de helft worden aangegeven. 

 
 
 
 

Inleidende opmerkingen 
 
Algemeen 
 

Het kadastraal inkomen (afgekort K.I.) dat in de aangifte moet 
worden vermeld, kunt u doorgaans vinden op het aanslagbiljet 
inzake onroerende voorheffing van het aanslagjaar 2013. 
 

Het K.I. van onroerende goederen die in de personenbelasting 
belastbaar zijn maar die, inzonderheid ingevolge decreten of 
ordonnanties van de Gewesten, van onroerende voorheffing 
vrijgesteld zijn, moet eveneens worden aangegeven. 
 

Aankoop of verkoop 
 

Wanneer u in 2013 een onroerend goed hebt verkregen of  
vervreemd, moet u het deel van het K.I. aangeven dat verband 
houdt met de periode waarin u dat onroerend goed in 2013 in 
eigendom, bezit, erfpacht, opstal of vruchtgebruik had (te  
bepalen in twaalfden van het K.I.). 
 

Nieuwbouw 
 

Voor een nieuwgebouwd onroerend goed moet u het deel van het 
K.I. aangeven dat verband houdt met het aantal maanden inge-
bruikneming of verhuring (indien deze de ingebruikneming vooraf-
gaat). 
 

A. 
Belgische  

inkomsten  

►► 
Vermeld steeds het 
niet geïndexeerde K.I. 
Bij de vestiging van de 
aanslag zal de admini-
stratie de indexering 
automatisch toepas-
sen. 

Vak III 
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Verbouwing 
 

Indien het K.I. in de loop van het jaar 2013 werd gewijzigd, moet 
het totaal aan te geven K.I. worden vastgesteld in verhouding tot 
het aantal maanden waarop elk K.I. (het oorspronkelijke K.I. en 
het gewijzigde K.I.) betrekking heeft (zie evenwel ook de uitleg 
onder de titels “Verbouwing of voltooiing van een gebouw gelegen 
in een zone voor positief grootstedelijk beleid” en “Verbouwing of 
voltooiing van een sedert ten minste 15 jaar in gebruik genomen 
woning die via een sociaal verhuurkantoor wordt verhuurd” hier-
onder). 
 

Verbouwing of voltooiing van een gebouw gelegen 
in een zone voor positief grootstedelijk beleid 
 

Wanneer de verbouwing of de voltooiing van een gebouw dat 
volledig in een zone voor positief grootstedelijk beleid gelegen 
was, heeft geleid tot een verhoging van het K.I. met ingang 
van een datum vanaf 1.1.2003, moet het verschil tussen het 
oorspronkelijke K.I. en het verhoogde K.I. pas worden aange-
geven vanaf de eerste dag van het zesde jaar dat volgt op de 
voltooiing van de werken. In voorkomend geval wordt die peri-
ode van zes jaar evenwel beëindigd bij de eerstvolgende al-
gemene perequatie van de kadastrale inkomens. 
 

De zones die voor de kalenderjaren 2003 tot en met 2011 als 
zones voor positief grootstedelijk beleid werden aangemerkt, 
zijn opgenomen in de Bijlage van het Koninklijk besluit van 
4.6.2003 tot vastlegging van de zones voor positief grootstede-
lijk beleid in uitvoering van artikel 14525, tweede lid, van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad van 20.6.2003). 
 

Verbouwing of voltooiing van een sedert ten minste 
15 jaar in gebruik genomen woning die via een soci-
aal verhuurkantoor wordt verhuurd 
 

Wanneer de verbouwing of de voltooiing van een woning die 
bij de aanvang van de werken sedert ten minste 15 jaar in 
gebruik genomen was en die via een sociaal verhuurkantoor 
verhuurd wordt, leidt tot een verhoging van het K.I. met ingang 
van een datum vanaf 1.1.2007, moet het verschil tussen het 
oorspronkelijke K.I. en het verhoogde K.I. pas worden aange-
geven vanaf de eerste dag van het negende jaar dat volgt op 
de voltooiing van de werken. In voorkomend geval wordt die 
periode van negen jaar evenwel beëindigd bij de eerstvolgen-
de algemene perequatie van de kadastrale inkomens. 
 

Onproductiviteit 
 

Wanneer een (niet gemeubileerd) gebouw in 2013 ten minste 
90 dagen volstrekt niet in gebruik is genomen en volstrekt geen 
inkomsten heeft opgebracht, mag het K.I. worden verminderd 
overeenkomstig de duur van de onproductiviteit. 
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In geval van volledige of gedeeltelijke (minimaal 25 pct.) vernieling 
van een onroerend goed, mag het K.I. eveneens worden vermin-
derd overeenkomstig de duur en de hoegrootheid van de onpro-
ductiviteit. 
 

Wanneer de vermindering van het K.I. wegens onproductiviteit, 
ingevolge decreten of ordonnanties van de Gewesten, geen aan-
leiding geeft tot een dienovereenkomstige vermindering van de 
onroerende voorheffing, moet u de nodige bewijsstukken en de 
juiste berekening van die onproductiviteit ter beschikking houden 
van de administratie. 
 

Onverdeeldheid 
 

Indien het genot van een onroerend goed in onverdeeldheid 
aan verscheidene personen toebehoort, moet iedere deelheb-
ber het gedeelte van het K.I. aangeven dat met zijn aandeel 
overeenstemt. 
 

Bestemming 
 

Wanneer een onroerend goed voor verschillende doeleinden 
wordt gebruikt (b.v. deels als woning en deels voor het beroep, 
of gedeeltelijk door uzelf bewoond en gedeeltelijk verhuurd), 
moet het K.I. van dit goed in de passende verhouding worden 
opgesplitst en moet elk deel afzonderlijk in de daartoe be-
stemde rubriek worden vermeld (zie evenwel ook het bijzonde-
re geval waarvan sprake is op blz. 24-25). 
 

Onroerende goederen bestemd voor bepaalde wel-
dadigheidsdoeleinden 
 

De inkomsten van onroerende goederen (of gedeelten daar-
van) die de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of 
vruchtgebruiker, of een bewoner, zonder winstoogmerk heeft 
bestemd voor het openbaar uitoefenen van een eredienst of 
van de vrijzinnige morele dienstverlening, voor onderwijs, voor 
het vestigen van hospitalen, klinieken, dispensaria, rusthuizen, 
vakantiehuizen voor kinderen of gepensioneerden, of van an-
dere soortgelijke weldadigheidsinstellingen, zijn vrijgesteld en 
moeten dus niet in de aangifte worden vermeld. 
 

1111    
Eigen woning die u zelf betrekt (of gedeelte ervan Eigen woning die u zelf betrekt (of gedeelte ervan Eigen woning die u zelf betrekt (of gedeelte ervan Eigen woning die u zelf betrekt (of gedeelte ervan 
dat u zelf betrekt) of die u om beroepsdat u zelf betrekt) of die u om beroepsdat u zelf betrekt) of die u om beroepsdat u zelf betrekt) of die u om beroeps---- of sociale  of sociale  of sociale  of sociale 
redenen niet zelf betrektredenen niet zelf betrektredenen niet zelf betrektredenen niet zelf betrekt    
 

▲ Belangrijke opmerking! 
 

Rubriek 1 mag alleen worden ingevuld indien u voor het 
verwerven of behouden van de in deze rubriek bedoelde 
woning (zie de uitleg bij a en b hierna) een lening hebt  
lopen die is aangegaan: 

 

• vóór 1.1.2005 (of een herfinanciering van zo'n lening), 
tenzij u vanaf 1.1.2005 nog een andere lening voor die-
zelfde woning hebt aangegaan waarvoor u hebt gekozen 
voor de aftrek voor enige woning (zie de uitleg bij vak IX, 
A en B); 
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• vanaf 1.1.2005 terwijl u nog een andere, vóór 1.1.2005 
aangegane lening voor het verwerven of behouden van 
diezelfde woning had lopen, tenzij u voor de vanaf 
1.1.2005 aangegane lening hebt gekozen voor de aftrek 
voor enige woning (zie de uitleg bij vak IX, A en B). 

 

a en ba en ba en ba en b    
K.I. dat (niet) aan de onroerende voorhK.I. dat (niet) aan de onroerende voorhK.I. dat (niet) aan de onroerende voorhK.I. dat (niet) aan de onroerende voorheffing oeffing oeffing oeffing on-n-n-n-
derworpen isderworpen isderworpen isderworpen is    
 

Indien u rubriek 1 moet invullen (zie de belangrijke opmerking 
hierboven) moet u, tegenover de passende rubriek (1, a of  
1, b), het K.I. vermelden van de eigen woning die u zelf betrekt.  
Echtgenoten en wettelijk samenwonenden voor wie een ge-
meenschappelijke aanslag wordt gevestigd, vermelden elk het 
(gedeelte van het) K.I. dat zij op hun naam moeten aangeven 
(zie dienaangaande de Voorafgaande opmerking op blz. 18) 
van de woning die zij beide zelf betrekken. 
 

Indien dat K.I. aan de onroerende voorheffing onderworpen is, 
moet u rubriek 1, a invullen. Dit geldt ook wanneer de principi-
eel verschuldigde onroerende voorheffing is weggevallen 
wegens de toekenning van bepaalde verminderingen (voor 
bescheiden woning, kinderen ten laste, enz.). 
 

Indien u met betrekking tot de door u betrokken eigen woning 
voor het jaar 2013 geen onroerende voorheffing verschuldigd 
bent, inzonderheid omdat het K.I. van uw woning van de 
onroerende voorheffing vrijgesteld is ingevolge een decreet of 
een ordonnantie van het Gewest waarin uw woning gelegen 
is, moet u rubriek 1, b invullen. 
 

Als u uw eigen woning slechts gedeeltelijk bewoont, mag u in 
rubriek 1, a of 1, b alleen het K.I. vermelden dat op dat gedeel-
te betrekking heeft. Het K.I. van het gedeelte dat voor uw 
beroep of voor het beroep van één van uw gezinsleden wordt 
gebruikt of dat wordt betrokken door personen die geen deel 
uitmaken van uw gezin, mag hier dus niet worden vermeld. 
 

Indien u meer dan één eigen woning zelf bewoont, mag u in 
rubriek 1, a of 1, b slechts het K.I. met betrekking tot één ervan 
vermelden. Echtgenoten en wettelijk samenwonenden voor 
wie een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, die 
meer dan één eigen woning zelf bewonen, mogen hier slechts 
het K.I. vermelden van één woning die zij beide bewonen. 
 

Eigen woning die u om beroeps- of sociale redenen 
niet zelf betrekt 
 

Indien u zelf huurder bent van de door u betrokken woning 
omdat u (en/of uw echtgenoot of wettelijk samenwonende 
partner) uw eigen woning(en) om beroeps- of sociale redenen 
niet zelf kunt (kunnen) betrekken, mag u het K.I. van uw eigen 
woning (of van één van uw woningen) toch in rubriek 1, a of  
1, b vermelden (zie evenwel ook de “Belangrijke opmerking” 
op blz. 20-21). 
 

►► 
Voor het geval waarin 
één (of meer) van uw 
zelf bewoonde eigen 
woningen in een 
andere lidstaat van de 
Europese Economi-
sche Ruimte gelegen 
is (zijn), zie ook de 
uitleg bij de rubrieken 
B, 1, a en B, 2, a 
hierna. 
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cccc    
Maximale aantal kinderen dat op 1 januari vMaximale aantal kinderen dat op 1 januari vMaximale aantal kinderen dat op 1 januari vMaximale aantal kinderen dat op 1 januari van enig an enig an enig an enig 
vorig jaar te uwen laste was en met u in deze wvorig jaar te uwen laste was en met u in deze wvorig jaar te uwen laste was en met u in deze wvorig jaar te uwen laste was en met u in deze wo-o-o-o-
ning samening samening samening samennnnwoondewoondewoondewoonde    
 

Deze rubriek moet alleen worden ingevuld indien u thans min-
der kinderen ten laste hebt dan voorheen. 
 

Vermeld het maximale aantal kinderen dat op 1 januari van 
enig vorig jaar te uwen laste was en met u woonde in de 
woning waarvan u het K.I. in rubriek 1, a of 1, b hebt vermeld. 
 

Onder kinderen moet worden verstaan eigen kinderen, klein-
kinderen, achterkleinkinderen en pleegkinderen. Kinderen die 
op vorenbedoeld tijdstip dubbel werden geteld, omdat zij 
zwaar gehandicapt waren, mogen hier ook dubbel worden 
geteld. 
 

2222    
Onroerende goederen die u voor uw beroep gOnroerende goederen die u voor uw beroep gOnroerende goederen die u voor uw beroep gOnroerende goederen die u voor uw beroep ge-e-e-e-
bruiktbruiktbruiktbruikt    
 

Vermeld hier het K.I. met betrekking tot uw onroerende goede-
ren of gedeelten ervan die u zelf voor het uitoefenen van uw 
beroep gebruikt. 
 

▲ Opgelet: bij echtgenoten en wettelijk samenwonenden voor 
wie een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, 
moet (in afwijking van het algemene principe uiteengezet in 
de Voorafgaande opmerking op blz. 18) het K.I. van onroe-
rende goederen (of gedeelten ervan) die door één van de 
echtgenoten of wettelijk samenwonenden voor het uitoefe-
nen van zijn beroepswerkzaamheid wordt gebruikt, in  
principe volledig op naam van die echtgenoot of partner 
worden vermeld. 

 

3333    
Gebouwen die u niet verhuurt,Gebouwen die u niet verhuurt,Gebouwen die u niet verhuurt,Gebouwen die u niet verhuurt, die u verhuurt aan  die u verhuurt aan  die u verhuurt aan  die u verhuurt aan 
natuurlijke personen die ze niet voor hun beroep natuurlijke personen die ze niet voor hun beroep natuurlijke personen die ze niet voor hun beroep natuurlijke personen die ze niet voor hun beroep 
gebruiken, of die ugebruiken, of die ugebruiken, of die ugebruiken, of die u verhuurt aan andere rechtspe verhuurt aan andere rechtspe verhuurt aan andere rechtspe verhuurt aan andere rechtsper-r-r-r-
sonen dan vennootschappen om ze te laten ter bsonen dan vennootschappen om ze te laten ter bsonen dan vennootschappen om ze te laten ter bsonen dan vennootschappen om ze te laten ter be-e-e-e-
schikking stellen van natuurlijke personenschikking stellen van natuurlijke personenschikking stellen van natuurlijke personenschikking stellen van natuurlijke personen die  die  die  die ze ze ze ze 
uitsluitend als woning gebruikenuitsluitend als woning gebruikenuitsluitend als woning gebruikenuitsluitend als woning gebruiken    
 

Hier moet u het K.I. vermelden dat niet thuishoort in rubriek 1, a 
of 1, b (zie ook de uitzondering bij die rubrieken onder de titel 
“Eigen woning die u om beroeps- of sociale redenen niet zelf 
betrekt”) en betrekking heeft op gebouwen of gedeelten ervan: 
 

a) die u niet verhuurt en ook niet voor uw beroep gebruikt (bv. 
de als tweede verblijfplaats gebruikte woning); 

 

b) die u verhuurt aan natuurlijke personen die ze niet voor hun 
beroep gebruiken (bv. het aan een bediende, arbeider of 
ambtenaar verhuurd gebouw dat als woning wordt  
gebruikt); 

 

c) die u verhuurt aan rechtspersonen die geen vennootschap 
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zijn, welke ze ter beschikking stellen van (één of meer) na-
tuurlijke personen die ze uitsluitend als woning gebruiken. 

 

4444    
Gronden, materieel en outillering die u nietGronden, materieel en outillering die u nietGronden, materieel en outillering die u nietGronden, materieel en outillering die u niet ve ve ve ver-r-r-r-
huurt of die u verhuurt aan natuurlijke personen die huurt of die u verhuurt aan natuurlijke personen die huurt of die u verhuurt aan natuurlijke personen die huurt of die u verhuurt aan natuurlijke personen die 
ze niet voor hun beroep gebruikenze niet voor hun beroep gebruikenze niet voor hun beroep gebruikenze niet voor hun beroep gebruiken    
 

Hier moet u het K.I. vermelden met betrekking tot gronden (of 
gedeelten ervan), materieel en outillering: 
 

a) die u niet verhuurt en niet voor uw beroep gebruikt; 
 

b) die u verhuurt aan natuurlijke personen die ze niet voor hun 
beroep gebruiken. 

 

5555    
Onroerende goederen die u overeenkomstig de Onroerende goederen die u overeenkomstig de Onroerende goederen die u overeenkomstig de Onroerende goederen die u overeenkomstig de 
pachtwetgeving verhuurt voor landpachtwetgeving verhuurt voor landpachtwetgeving verhuurt voor landpachtwetgeving verhuurt voor land---- of tuinbou of tuinbou of tuinbou of tuinbouw-w-w-w-
doeleindendoeleindendoeleindendoeleinden 
 

Hier moet het K.I. worden vermeld met betrekking tot de 
onroerende goederen die door de huurder worden gebruikt 
voor land- of tuinbouwdoeleinden en die worden verhuurd 
overeenkomstig de pachtwetgeving, tenzij het een loopbaan-
pacht betreft of een pachtovereenkomst van grond die in een 
eerste gebruiksperiode van minimaal 18 jaar voorziet (in die 
gevallen moet geen K.I. worden aangegeven). 
 

Indien de verhuring niet overeenkomstig de pachtwetgeving 
plaatsvindt (bv. wegens het niet naleven van de bepalingen 
inzake de beperking van de pachtprijzen), moeten de inkom-
sten uit aan land- of tuinbouwers verhuurde onroerende goe-
deren in vak III, A, 6 worden vermeld. In dat geval dient naast 
het K.I. ook de ontvangen brutohuur te worden vermeld. 
 

6666    
Onroerende goederen die u verhuurt in andere oOnroerende goederen die u verhuurt in andere oOnroerende goederen die u verhuurt in andere oOnroerende goederen die u verhuurt in andere om-m-m-m-
standigheden dan die waarvan sprake in de nrsstandigheden dan die waarvan sprake in de nrsstandigheden dan die waarvan sprake in de nrsstandigheden dan die waarvan sprake in de nrs. 3 . 3 . 3 . 3 
tot 5 hietot 5 hietot 5 hietot 5 hierrrrbovenbovenbovenboven    
 

Bedoelde onroerende goederen 
 

Met uitzondering van de inkomsten uit onroerende goederen die 
overeenkomstig de pachtwetgeving voor land- of tuinbouwdoel-
einden worden verhuurd en de inkomsten uit pachtovereenkom-
sten van gronden die voorzien in een eerste gebruiksperiode 
van minimaal 18 jaar, moeten in vak III, A, 6 de inkomsten wor-
den vermeld die betrekking hebben op onroerende goederen die 
u verhuurt: 
 

a) aan een natuurlijke persoon die ze voor zijn beroep gebruikt 
(zie dienaangaande ook het bijzondere geval waarvan  
sprake is op blz. 24-25); 

 

b) aan een rechtspersoon naar Belgisch of buitenlands publiek- 
of privaatrecht (Staat, Gewesten, provincies, gemeenten, 
overheidsinstellingen, ambassades, consulaten, verenigin-
gen zonder winstoogmerk, handelsvennootschappen, enz.), 

►► 
Per rubriek moet u het 
totale bedrag vermel-
den van, enerzijds, de 
kadastrale inkomens 
en, anderzijds, de 
brutohuren. 
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tenzij de verhuring plaatsvindt in de omstandigheden ver-
meld in de uitleg onder 3, c hierboven; 

 

c) aan een vennootschap, vereniging of groepering zonder 
rechtspersoonlijkheid, ongeacht of zij winst nastreeft of niet 
(handelsverenigingen, feitelijke verenigingen, sportverenigin-
gen, vakbonden, godsdienstige gemeenschappen, enz.). 

 

Brutohuur 
 

Onder brutohuur wordt de huurprijs en de huurvoordelen van het 
jaar 2013 verstaan. 
 

Huurvoordelen zijn voordelen die de eigenaar verkrijgt doordat 
de huurder allerlei lasten draagt in de plaats van de eigenaar 
(zoals belastingen, grote herstellingen, verzekeringspremie). 
 

Wanneer een huurvoordeel bestaat in een eenmalige uitgave, 
wordt het bedrag ervan verdeeld over de gehele duur van het 
huurcontract. 
 

▲ Opgelet: bedrijfsleiders die een gebouw verhuren aan de 
vennootschap waarin zij een opdracht als bestuurder, zaak-
voerder, vereffenaar, enz., uitoefenen en een gedeelte van 
de huurprijs en de huurvoordelen als bezoldiging van 
bedrijfsleider moeten aangeven (zie vak XVI, 4), moeten dat 
gedeelte niet vermelden in vak III, A, 6, a; als brutohuur moet 
hier slechts het verschil worden vermeld tussen de totale  
brutohuur en het gedeelte ervan dat als bezoldiging moet 
worden beschouwd (dit gedeelte is op het individuele 
fiche 281.20 terug te vinden tegenover code 401 en moet 
worden vermeld in vak XVI, 4). 

 

Bijzonder geval:  gebouw verhuurd aan een natuurlijke  
persoon die het deels als woning betrekt en deels voor zijn  
beroep gebruikt 
 

Indien in dit geval tussen eigenaar en huurder een geregi-
streerde huurovereenkomst bestaat waarin de huurprijs en de 
huurvoordelen met betrekking tot ieder gedeelte afzonderlijk 
zijn vermeld, moet in rubriek A, 3 het K.I. worden vermeld van 
het als woning gebruikte gedeelte; het K.I. en de brutohuur van 
het gedeelte dat voor het beroep wordt gebruikt, moeten in 
rubriek A, 6, a worden ingevuld. In dit geval moet u de gege-
vens m.b.t. de registratie van de huurovereenkomst (datum, 
referte en kantoor van de registratie) en het detail van de  
aangegeven inkomsten ter beschikking houden van de  
administratie. 
 

Indien de huurovereenkomst niet is geregistreerd of indien de 
geregistreerde huurovereenkomst alleen de huurprijs in globo 
bepaalt, dienen het volledige K.I. en de totale brutohuur te 
worden vermeld in rubriek A, 6, a. 
 

Die regels zijn eveneens van toepassing indien de verhuring 
plaatsvindt in de omstandigheden waarvan sprake in de uit-
zondering bij rubriek 1, a en b hiervoor, onder de titel “Eigen 
woning die u om beroeps- of sociale redenen niet zelf betrekt”, 
met dien verstande dat in dat geval het K.I. ook nog in rubriek 
1, a of 1, b moet worden vermeld (zie evenwel ook de “Belang-
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rijke opmerking” op blz. 20-21) en dat rubriek A, 3 (zie eerste 
lid hierboven) niet moet worden ingevuld. 
 

In nr. 6, a vermeld K.I. van uw eigen woning die u om 
beroeps- of sociale redenen niet zelf betrekt  
 

Indien u huurder bent van de door u betrokken woning en u 
een eigen woning bezit die u om beroeps- of sociale redenen 
niet zelf betrekt, maar verhuurt aan een persoon die ze geheel 
of gedeeltelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt, vermeld hier 
het K.I. van uw eigen woning in de mate dat dit K.I. begrepen 
is in het bedrag dat in nr. 6, a vermeld is. 
 

7777    
Bedragen verkregen bij de vestiging of oBedragen verkregen bij de vestiging of oBedragen verkregen bij de vestiging of oBedragen verkregen bij de vestiging of overdracht verdracht verdracht verdracht 
van een recht van erfpacht of opstal, of van een gvan een recht van erfpacht of opstal, of van een gvan een recht van erfpacht of opstal, of van een gvan een recht van erfpacht of opstal, of van een ge-e-e-e-
lijkaardig onroerend rechtlijkaardig onroerend rechtlijkaardig onroerend rechtlijkaardig onroerend recht    
 

De aan te geven inkomsten omvatten de eigenlijke erfpacht- of 
opstalvergoeding, maar ook alle andere voordelen die u hebt 
verkregen uit hoofde van de vestiging of de overdracht van 
een recht van erfpacht of opstal of van een gelijkaardig onroe-
rend recht. 
 

De waarde van de voordelen is gelijk aan die welke daaraan 
wordt toegekend voor de heffing van het registratierecht met 
betrekking tot de contracten van erfpacht of opstal of van 
gelijkaardige onroerende rechten waarin ze worden bedongen. 
 

Vermeld alle bedragen (zonder enige aftrek) die u in 2013 zijn 
toegekend, zelfs indien ze betrekking hebben op de gehele 
duur van het recht van erfpacht of opstal of van een gelijkaar-
dig onroerend recht, of op een deel daarvan. 
 
 
 
In rubriek B, 1 moeten de buitenlandse onroerende inkomsten 
worden vermeld die in België niet van belasting vrijgesteld zijn, 
d.w.z. de inkomsten van onroerende goederen die gelegen zijn 
in een land waarmee België geen overeenkomst ter voorkoming 
van dubbele belasting heeft gesloten. 
 

In rubriek B, 2 moeten de overige buitenlandse onroerende  
inkomsten worden vermeld. 
 

1 1 1 1 aaaa en 2  en 2  en 2  en 2 aaaa    
In de Europese Economische Ruimte gelegen eigen In de Europese Economische Ruimte gelegen eigen In de Europese Economische Ruimte gelegen eigen In de Europese Economische Ruimte gelegen eigen     
woning die u zelf betrekt (of woning die u zelf betrekt (of woning die u zelf betrekt (of woning die u zelf betrekt (of gedeelte ervan dat u gedeelte ervan dat u gedeelte ervan dat u gedeelte ervan dat u 
zelf betrekt) of die u om beroepszelf betrekt) of die u om beroepszelf betrekt) of die u om beroepszelf betrekt) of die u om beroeps---- of sociale red of sociale red of sociale red of sociale rede-e-e-e-
nen niet zelf betrektnen niet zelf betrektnen niet zelf betrektnen niet zelf betrekt    
 

▲ Belangrijke opmerking! 
 

Rubriek 1, a of 2, a mag alleen worden ingevuld indien u voor 
het verwerven of behouden van de in deze rubriek bedoelde 
woning (zie de uitleg hierna) een lening hebt lopen die is aan-
gegaan: 
 

►► 
De opbrengsten van 
“onroerende leasing” 
(art. 10, § 2, van het 
Wetboek van de 
inkomstenbelastin-
gen 1992) moeten niet 
hier, maar in vak VII 
(rubriek A, 2, d, 1°) 
worden vermeld. 

B. 
Buitenlandse 

inkomsten  
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• vóór 1.1.2005 (of een herfinanciering van zo'n lening), tenzij 
u vanaf 1.1.2005 nog een andere lening voor diezelfde wo-
ning hebt aangegaan waarvoor u hebt gekozen voor de af-
trek voor enige woning (zie de uitleg bij vak IX, A en B); 

 

• vanaf 1.1.2005 terwijl u nog een andere, vóór 1.1.2005 aan-
gegane lening voor het verwerven of behouden van diezelfde 
woning had lopen, tenzij u voor de vanaf 1.1.2005 aangega-
ne lening hebt gekozen voor de aftrek voor enige woning (zie 
de uitleg bij vak IX, A en B). 

 

Indien u rubriek 1, a of 2, a moet invullen (zie de belangrijke 
opmerking hierboven), moet u in die rubriek de brutohuur-
waarde vermelden (in voorkomend geval na aftrek van de erop 
geheven buitenlandse belastingen) van uw in een andere lid-
staat van de Europese Economische Ruimte (E.E.R.) gelegen 
eigen woning die u zelf betrekt. Echtgenoten en wettelijk 
samenwonenden voor wie een gemeenschappelijke aanslag 
wordt gevestigd, vermelden elk (het gedeelte van) de bruto-
huurwaarde die (dat) zij op hun naam moeten aangeven (zie 
dienaangaande de Voorafgaande opmerking op blz. 18) van 
die woning die zij beide zelf betrekken. 
 

Als u de desbetreffende woning slechts gedeeltelijk bewoont, 
mag u in rubriek 1, a of 2, a alleen de brutohuurwaarde ver-
melden die op dat gedeelte betrekking heeft. De brutohuur-
waarde van het gedeelte dat voor uw beroep of voor het 
beroep van één van uw gezinsleden wordt gebruikt of dat 
wordt betrokken door personen die geen deel uitmaken van 
uw gezin, mag hier dus niet worden vermeld. 
 

Indien u meer dan één in de E.E.R. gelegen eigen woning zelf 
bewoont, mag u slechts van één van die woningen het K.I. 
vermelden in rubriek A, 1, a of A, 1, b (als het een in België 
gelegen woning betreft) of de brutohuurwaarde vermelden in 
rubriek B, 1, a of B, 2, a (als het een in een andere lidstaat van 
de E.E.R. gelegen woning betreft). Echtgenoten en wettelijk 
samenwonenden voor wie een gemeenschappelijke aanslag 
wordt gevestigd, die meer dan één in de E.E.R. gelegen eigen 
woning zelf bewonen, mogen slechts het K.I. of de brutohuur-
waarde van één woning die zij beide bewonen in één van de 
bovenvermelde rubrieken vermelden. 
 

In een andere lidstaat van de E.E.R. gelegen eigen 
woning die u om beroeps- of sociale redenen niet 
zelf betrekt  
 

Indien u zelf huurder bent van de door u betrokken woning om-
dat u (en/of uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner) 
uw in een andere lidstaat van de E.E.R. gelegen eigen woning 
om beroeps- of sociale redenen niet zelf kunt (kunnen) betrek-
ken, mag u de brutohuurwaarde (ingeval de woning niet wordt 
verhuurd) of de brutohuur (ingeval de woning wel wordt ver-
huurd) van die eigen woning toch in rubriek 1, a of 2, a vermel-
den (in voorkomend geval na aftrek van de erop geheven bui-
tenlandse belastingen) (zie evenwel ook de “Belangrijke op-
merking” op blz. 25-26). 
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Maximale aantal kinderen dat op 1 januari van enig 
vorig jaar te uwen laste was en met u in deze  
woning samenwoonde  
 

Dit gegeven moet alleen worden ingevuld indien u thans  
minder kinderen ten laste hebt dan voorheen. 
 

Vermeld het maximale aantal kinderen dat op 1 januari van 
enig vorig jaar te uwen laste was en met u woonde in de 
woning waarvan u de brutohuur of -huurwaarde in rubriek 1, a 
of 2, a hebt vermeld. 
 

Onder kinderen moet worden verstaan eigen kinderen, klein-
kinderen, achterkleinkinderen en pleegkinderen. Kinderen die 
op vorenbedoeld tijdstip dubbel werden geteld omdat zij zwaar 
gehandicapt waren, mogen hier ook dubbel worden geteld. 

    

1 1 1 1 b en cb en cb en cb en c en 2  en 2  en 2  en 2 b en cb en cb en cb en c    
Niet voor uw beroep gNiet voor uw beroep gNiet voor uw beroep gNiet voor uw beroep gebruikte gebruikte gebruikte gebruikte geeeebouwen (andere bouwen (andere bouwen (andere bouwen (andere 
dan de onder a bedoelde woning), materieel en dan de onder a bedoelde woning), materieel en dan de onder a bedoelde woning), materieel en dan de onder a bedoelde woning), materieel en     
outilloutilloutilloutilleeeering en grondenring en grondenring en grondenring en gronden 
 

Vermeld in de passende rubriek de brutohuur of de brutohuur-
waarde (naargelang het verhuurde of niet verhuurde onroe-
rende goederen betreft), in voorkomend geval na aftrek van de 
buitenlandse belastingen op die inkomsten. 
 

Indien u in verschillende landen onroerende goederen hebt, 
vermeld op de aangifte alleen het totaal van de inkomsten. 
 

▲ Opgelet: volgende inkomsten van onroerende goederen ge-
legen in een andere lidstaat van de Europese Economische 
Ruimte (E.E.R.) zijn vrijgesteld en moeten dus niet in de 
aangifte worden vermeld: 

 

• inkomsten van onroerende goederen (of gedeelten daar-
van) die de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of 
vruchtgebruiker, of een bewoner, zonder winstoogmerk 
heeft bestemd voor het openbaar uitoefenen van een 
eredienst of van de vrijzinnige morele dienstverlening, 
voor onderwijs, voor het vestigen van hospitalen, klinie-
ken, dispensaria, rusthuizen, vakantiehuizen voor kinde-
ren of gepensioneerden, of van andere soortgelijke wel-
dadigheidsinstellingen; 

 

• inkomsten van onroerende goederen die bij loopbaan-
pacht of een gelijkaardige pachtovereenkomst in een an-
dere lidstaat van de E.E.R. worden verhuurd; 

 

• inkomsten van onroerende goederen die bij pachtover-
eenkomst van gronden of een gelijkaardige overeenkomst 
in een andere lidstaat van de E.E.R. worden verhuurd en 
die voorzien in een eerste gebruiksperiode van minimaal 
18 jaar. 
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1 1 1 1 dddd en 2  en 2  en 2  en 2 dddd    
Bedragen verkregen bij de vestiging of overdracht Bedragen verkregen bij de vestiging of overdracht Bedragen verkregen bij de vestiging of overdracht Bedragen verkregen bij de vestiging of overdracht 
van een recht van erfpacht of opstal, of van een gvan een recht van erfpacht of opstal, of van een gvan een recht van erfpacht of opstal, of van een gvan een recht van erfpacht of opstal, of van een ge-e-e-e-
lijkaardig onroerend rechtlijkaardig onroerend rechtlijkaardig onroerend rechtlijkaardig onroerend recht    
 

Het betreft hier inkomsten die gelijkaardig zijn aan die bedoeld 
in rubriek A, 7, maar die betrekking hebben op in het buiten-
land gelegen onroerende goederen. 
 
 
 
Het betreft hier vergoedingen en lasten die u in 2013 werkelijk 
hebt betaald of gedragen om een recht van erfpacht of opstal, 
of een gelijkaardig onroerend recht (“onroerende leasing”  
uitgezonderd), te verkrijgen met betrekking tot in België of in 
het buitenland gelegen onroerende goederen. 
 

Echtgenoten en wettelijk samenwonenden voor wie een 
gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, mogen de door 
hen betaalde vergoedingen voor het verkrijgen van een recht 
van erfpacht of opstal of een gelijkaardig onroerend recht, 
onder elkaar verdelen volgens de door hen gekozen wijze van 
omdeling, op voorwaarde dat elke echtgenoot of partner een 
deel van het inkomen van het onroerend goed waarop dat 
recht betrekking heeft, op zijn naam in de aangifte heeft ver-
meld (met toepassing van het principe uiteengezet in de  
Voorafgaande opmerking op blz. 18).

C. 
Betaalde erf-

pacht- of opstal-
vergoedingen of 

gelijkaardige 
vergoedingen  

■ 
Vergeet niet de in 
vak III, C gevraagde 
identiteitsgegevens 
van de genieter van 
de vergoedingen op 
de achterzijde van uw 
aangifte in te vullen! 
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Wedden, lonen, werkloosheidsuitke-
ringen, wettelijke uitkeringen bij ziek-
te of invaliditeit, vervangingsinkom-
sten en werkloosheidsuitkeringen met 
bedrijfstoeslag 
 
Voorafgaande opmerking 
 

De meeste van de in dit vak te vermelden beroepsinkomsten 
zijn vermeld op individuele fiches die u werden uitgereikt met 
het oog op het invullen van uw aangifte. 
 

Op die fiches is elk bedrag dat moet worden aangegeven 
gemerkt met een code bestaande uit 3 cijfers (bv. 250). Om 
het overschrijven van de bedragen te vergemakkelijken zijn 
dezelfde codes op de voorbereiding van de aangifte in het 
rood herhaald. Het volstaat de bedragen die op de fiches met 
bepaalde codes zijn gemerkt op de voorbereiding van de aan-
gifte zonder meer naast dezelfde codes over te schrijven. Laat 
u daarbij niet afschrikken door het feit dat bepaalde in het rood 
afgedrukte codes op de voorbereiding van de aangifte tussen 
haakjes staan of worden voorafgegaan door een cijfer (1 of 2) 
dat in het zwart is afgedrukt en worden gevolgd door een 
streepje en een controlegetal (bestaande uit twee cijfers) die 
eveneens in het zwart zijn afgedrukt (bv. 1254-07). Met die 
zwarte cijfers moet u pas rekening houden wanneer u de ge-
gevens van de voorbereiding van de aangifte overbrengt naar 
de eigenlijke aangifte, waar u de volledige codes (bestaande 
uit zes cijfers) met donkerblauwe of zwarte balpen moet invul-
len (bv. 1254-07).  
 

In de rubrieken A tot E van vak IV moeten ook de inkomsten 
worden vermeld van buitenlandse oorsprong evenals de 
belastbare en de met progressievoorbehoud vrijgestelde  
inkomsten die zijn toegekend door internationale organisaties. 
Bepaalde inkomsten van buitenlandse oorsprong en de met 
progressievoorbehoud vrijgestelde inkomsten toegekend door 
internationale organisaties zijn verder te detailleren in vak IV, O 
(zie ook de uitleg bij die rubriek). 
 
 
 
1111    
Wedden, lonen, enz. (andere dan bedoeld inWedden, lonen, enz. (andere dan bedoeld inWedden, lonen, enz. (andere dan bedoeld inWedden, lonen, enz. (andere dan bedoeld in    4; 4; 4; 4; 
11114444,,,,    a en 1a en 1a en 1a en 15555, a), a), a), a)    
 
a. volgens fiches 
 

Het betreft hier het totale bedrag dat tegenover code 250 van 
het loonfiche 281.10 is vermeld. 

Vak IV 

►► 
De bedragen die voor-
komen op een attest 
nr. 281.25 moeten niet 
in de aangifte worden 
vermeld. 

A. 
Gewone  

bezoldigingen  
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b. die niet op een fiche zijn vermeld 
 

In deze rubriek moet u onder meer het vakantiegeld vermelden 
(met inbegrip van de vergoeding ter compensatie van de ver-
mindering van het vakantiegeld in het bouwbedrijf) dat niet door 
bemiddeling van uw werkgever werd uitbetaald en op geen en-
kele loonfiche (281.10) voorkomt. 
 

Het aan te geven bedrag is gelijk aan het netto ontvangen  
vakantiegeld verhoogd met de op dat vakantiegeld ingehouden 
bedrijfsvoorheffing. Die bedrijfsvoorheffing is doorgaans terug 
te vinden op het door de verlofkas uitgereikte rekeninguittrek-
sel en bedraagt 23,22 of 17,16 pct. van het brutovakantiegeld 
naargelang dat laatste 1.270 EUR overtreft of niet. 
 

Hier moet u ook de waarde vermelden van de voordelen van al-
le aard, d.w.z. voordelen in geld, in natura of anderszins (zoals 
gratis huisvesting, verwarming, verlichting, gebruik van een au-
to, goederen die gratis of beneden de kostprijs zijn verkregen, 
terugbetaling van uw persoonlijke kosten door de werkgever, 
enz.), die u als werknemer hebt genoten en waarvan het bedrag 
niet op uw loonfiche is vermeld. 
 

Verder moet u hier alle andere wedden, lonen, enz. vermelden 
die niet op een fiche 281.10 zijn vermeld.  
 

Daartoe behoren ook de belastbare vergoedingen die u uitbetaald 
zijn door sociale fondsen, fondsen voor bestaanszekerheid of 
vakbonden en die niet de aard hebben van inkomsten als bedoeld 
in de rubrieken B tot E, zoals de vakbondspremie, eindejaarspre-
mie, enz. 
 

Ook de niet op een fiche 281.10 vermelde fooien moeten hier 
worden vermeld. Personen die geheel of gedeeltelijk met fooien 
worden bezoldigd, moeten hun werkelijk ontvangen bezoldigin-
gen en genoten voordelen van alle aard aangeven, met dien 
verstande dat het totaal van de te vermelden fooien, dienstper-
centen en door de werkgever toegekende bezoldigingen en 
voordelen (vakantiegeld en exceptionele vergoedingen uitgeslo-
ten) nooit lager mag zijn dan het bedrag van de bezoldigingen 
dat als minimum heeft gediend voor de berekening van de 
bedrijfsvoorheffing. 
 

Hier moeten ook de als bezoldigingen van werknemers aan te 
merken forfaitaire onkostenvergoedingen toegekend wegens 
het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van 
artistieke werken voor rekening van een opdrachtgever wor-
den vermeld die niet kunnen worden vrijgesteld (zie onder-
staande vrijstellingsregeling) en ook niet op een fiche 281.10 
zijn vermeld. 
 

De forfaitaire onkostenvergoedingen die u in 2013 hebt verkre-
gen voor het leveren van artistieke prestaties en/of het produce-
ren van artistieke werken voor rekening van een opdrachtgever 
zijn vrijgesteld voor een maximumbedrag van 2.418,07 EUR op 
voorwaarde dat: 
 

►► 
Onder het leveren van 
artistieke prestaties 
en/of het produceren 
van artistieke werken 
moet worden verstaan: 
de creatie en/of uitvoe-
ring of interpretatie 
van artistieke werken 
in de audiovisuele of 
beeldende kunsten, de 
muziek, de literatuur, 
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- de forfaitaire onkostenvergoeding per opdrachtgever niet meer 
bedraagt dan 120,90 EUR per dag; indien een opdrachtgever 
een hoger bedrag heeft betaald, vervalt de vrijstelling voor de 
volledige onkostenvergoeding die hij heeft betaald; 

 

- u op het ogenblik van het leveren van de artistieke prestaties 
en/of het produceren van de artistieke werken niet door een 
arbeidsovereenkomst, een aannemingsovereenkomst of een 
statutaire aanstelling met de opdrachtgever verbonden was, 
tenzij u en die opdrachtgever bewijzen dat uw bovenbedoelde 
artistieke prestaties van een verschillende aard zijn dan uw 
overige prestaties voor diezelfde opdrachtgever. 

 

▲ Opgelet: indien u naast de bovenbedoelde, als bezoldigin-
gen van werknemers aan te merken vergoedingen, ook 
vrijstelbare forfaitaire onkostenvergoedingen voor artistieke 
prestaties of werken hebt verkregen die als diverse inkom-
sten (zie vak XV, B, 1) of als baten van vrije beroepen (zie 
vak XVIII) aan te merken zijn, hebt u slechts één maal recht 
op de vrijstelling van maximaal 2.418,07 EUR, die u naar 
eigen goeddunken over die verschillende categorieën van 
inkomsten mag verdelen. 

 

2222    
Terugname van belastingvermindering voor werTerugname van belastingvermindering voor werTerugname van belastingvermindering voor werTerugname van belastingvermindering voor werk-k-k-k-
gevergevergevergeverssssaandelenaandelenaandelenaandelen    
 

Deze rubriek betreft alleen de werkgeversaandelen, d.w.z. de 
kapitaalaandelen van een in de Europese Economische Ruimte 
gevestigde vennootschap waarin u werknemer bent of waarvan 
uw vennootschap-werkgeefster een dochter- of kleindochteron-
derneming is (zie ook vak X, F). 
 

Indien u in 2013 dergelijke effecten hebt vervreemd, die u 
minder dan 5 jaar in uw bezit hebt gehad en waarvoor u vroe-
ger een belastingvermindering hebt verkregen, vermeld dan in 
deze rubriek zoveel maal 1/60 van de aanschaffingsprijs van 
de overgedragen effecten als er op de datum van overdracht 
nog volle maanden van de beleggingstermijn van vijf jaar (die 
is aangevangen op de datum van de aanschaffing) moesten 
verlopen en houd de bewijsstukken van de verkoop ter 
beschikking van de administratie. 
 

4444    
Wedden, lonen, enz. voor gepresteerde opzegteWedden, lonen, enz. voor gepresteerde opzegteWedden, lonen, enz. voor gepresteerde opzegteWedden, lonen, enz. voor gepresteerde opzegter-r-r-r-
mijn die mijn die mijn die mijn die voor vrijstelling in aanmerking komenvoor vrijstelling in aanmerking komenvoor vrijstelling in aanmerking komenvoor vrijstelling in aanmerking komen (a (a (a (an-n-n-n-
dere dan bedoeld in 1dere dan bedoeld in 1dere dan bedoeld in 1dere dan bedoeld in 14444, a, 2° en 1, a, 2° en 1, a, 2° en 1, a, 2° en 15555, a, 2°), a, 2°), a, 2°), a, 2°)    
 

Deze rubriek is bestemd voor het vermelden van de in 2013 
betaalde wedden, lonen, enz. van dezelfde aard als die be-
doeld in rubriek 1 (zie ook de uitleg bij die rubriek), maar die 
zijn verkregen uit hoofde of naar aanleiding van het uitoefenen 
van de beroepswerkzaamheid tijdens de opzegtermijn en op 
voorwaarde dat het een arbeidsovereenkomst betreft: 
 

- van onbepaalde duur, 
 

- die beëindigd is door de werkgever, 

►► 
Deze rubriek moet niet 
worden ingevuld 
indien de overdracht te 
wijten is aan het 
overlijden van de 
belastingplichtige. 

het spektakel, het 
theater en de choreo-
grafie. 
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- en die niet beëindigd is tijdens de proefperiode, met het oog 
op de toetreding tot het stelsel van werkloosheid met be-
drijfstoeslag of op pensionering of wegens dringende reden. 

 

Bezoldigingen voor gepresteerde opzegtermijn, opzeggings- 
en inschakelingsvergoedingen die aan bovenvermelde voor-
waarden voldoen, komen slechts voor vrijstelling in aanmer-
king in de mate dat ze per beëindiging van een arbeidsover-
eenkomst niet meer bedragen dan: 
 

- 640 EUR voor opzeggingen ter kennis gebracht in 2013; 
 

- 620 EUR min bovenbedoelde bezoldigingen, opzeggings- 
en inschakelingsvergoedingen die reeds in 2012 werden 
betaald, voor opzeggingen ter kennis gebracht in 2012. 

 

In 2013 betaalde bezoldigingen voor gepresteerde opzegter-
mijn, opzeggings- en inschakelingsvergoedingen die nog be-
trekking hebben op opzeggingen ter kennis gebracht vóór 
2012 komen nooit voor vrijstelling in aanmerking. 
 

a. volgens fiches 
 

Vermeld hier het bedrag dat op uw loonfiche met code 306 is 
gemerkt. 
 

b. die niet op een fiche zijn vermeld 
 

Vermeld hier het voor vrijstelling in aanmerking komend be-
drag van de niet op een loonfiche vermelde wedden, lonen, 
enz. bedoeld in de uitleg bij rubriek 4. 
    

5555    
Aandelenopties die zijn toegekend:Aandelenopties die zijn toegekend:Aandelenopties die zijn toegekend:Aandelenopties die zijn toegekend:    
 

a. in 2013 
 

Vermeld hier het bedrag van het voordeel waarop u als werk-
nemer belastbaar bent wegens het verkrijgen van aandelenop-
ties in 2013. 
 

Dit bedrag vindt u in de meeste gevallen op uw loonfiche 
tegenover code 249. 
 

Indien u in 2013 evenwel aandelenopties hebt overgedragen, 
die u eerder in datzelfde jaar had verkregen en waarvoor er op 
uw loonfiche tegenover code 249 een bedrag is opgenomen  
dat gelijk is aan 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5 of 12 pct. van de 
waarde die de onderliggende aandelen hadden op het ogen-
blik van het aanbod, moet u in rubriek 5, a bovenop het tegen-
over code 249 van uw loonfiche vermelde bedrag, nogmaals 
het bedrag vermelden dat met betrekking tot de overgedragen 
opties in het bedrag tegenover code 249 van uw loonfiche is 
opgenomen. 
 

Dat bijkomende bedrag moet echter niet worden vermeld 
indien de overdracht van de opties te wijten is aan het overlij-
den van de belastingplichtige. 
 

b. van 1999 tot 2012 
 

Vermeld hier het bedrag van het voordeel met betrekking tot 
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de vanaf 1.1.1999 tot 31.12.2012 als werknemer verkregen 
aandelenopties dat in 2013 belastbaar wordt: 
 

• omdat niet langer aan de in de wet (van 26.3.1999 betreffen-
de het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en 
houdende diverse bepalingen, inzonderheid artikel 43, § 6) 
gestelde voorwaarden is voldaan, of 

 

• omdat u in 2013, ingevolge in die opties opgenomen 
bedingen, een zeker voordeel hebt verkregen dat meer  
bedraagt dan het belastbare voordeel dat bij de toekenning 
van die opties forfaitair is vastgesteld (artikel 43, § 8 van die-
zelfde wet). 

 

Dat bedrag is in de regel tegenover code 248 van uw loonfiche 
van het jaar 2013 vermeld. 
 

Dit is evenwel niet noodzakelijk het geval als u in 2013 aande-
lenopties hebt overgedragen, waarvoor u in uw aangiften van 
de aanslagjaren 2000 tot 2013 een bedrag hebt vermeld dat 
gelijk was aan 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5 of 12 pct. 
van de waarde die de onderliggende aandelen hadden op het 
ogenblik van het aanbod (zie ook vak 10 van uw loonfiches 
van de jaren 1999 tot 2012). In dat geval moet u nu in ru-
briek 5, b een bedrag vermelden dat gelijk is aan het bedrag 
dat op uw loonfiches van de jaren 1999 tot 2012 met betrek-
king tot die aandelenopties tegenover de letters Ta (jaren 1999 
tot 2003) of tegenover code 249 (jaren 2004 tot 2012) was op-
genomen. 
 

Rubriek 5, b moet echter niet worden ingevuld, indien de over-
dracht van de opties te wijten is aan het overlijden van de 
belastingplichtige. 
 

6666    
Vervroegd vakantiegeld (ander dan bedoeld in Vervroegd vakantiegeld (ander dan bedoeld in Vervroegd vakantiegeld (ander dan bedoeld in Vervroegd vakantiegeld (ander dan bedoeld in     
11114444, b en, b en, b en, b en    11115555, b), b), b), b)    
 

Onder vervroegd vakantiegeld moet worden verstaan het  
gedeelte van het vakantiegeld dat tijdens het jaar dat een 
werknemer zijn werkgever verlaat, is opgebouwd en aan hem 
wordt betaald (m.a.w. het gedeelte dat slechts in 2014 zou zijn 
betaald indien de werknemer zijn werkgever in 2013 niet had 
verlaten). 
 

Het vervroegd vakantiegeld is op uw loonfiche met code 251 
gemerkt. 
 

7777    
Achterstallen (andereAchterstallen (andereAchterstallen (andereAchterstallen (andere dan bedoeld in 1 dan bedoeld in 1 dan bedoeld in 1 dan bedoeld in 14444, c en , c en , c en , c en 
11115555,,,,    c)c)c)c)    
 

a. gewone 
 

Hier moeten de andere dan de in rubriek 7, b bedoelde afzon-
derlijk belastbare achterstallen van de “gewone bezoldigingen” 
worden vermeld. Zij zijn op uw loonfiche met code 252 ge-
merkt. 
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b. voor gepresteerde opzegtermijn die voor vrijstel ling in 
aanmerking komen 
 

Vermeld hier de afzonderlijk belastbare achterstallen van de 
“gewone bezoldigingen” voor gepresteerde opzegtermijn die 
voor vrijstelling in aanmerking komen (zie de uitleg bij rubriek 
4). Zij zijn op uw loonfiche met code 307 gemerkt. 
 

8888    
Opzeggingsvergoedingen (andere dan bedoeld in Opzeggingsvergoedingen (andere dan bedoeld in Opzeggingsvergoedingen (andere dan bedoeld in Opzeggingsvergoedingen (andere dan bedoeld in 
11114444, d en 1, d en 1, d en 1, d en 15555, d), d), d), d) en inschakelingsvergoedingen en inschakelingsvergoedingen en inschakelingsvergoedingen en inschakelingsvergoedingen    
 

Als opzeggingsvergoedingen worden aangemerkt, de vergoe-
dingen die al dan niet contractueel worden betaald ten gevolge 
van stopzetting van arbeid of beëindiging van een arbeids-
overeenkomst.  
 

Inschakelingsvergoedingen zijn vergoedingen die na een col-
lectief ontslag bij een werkgever in herstructurering worden be-
taald aan ontslagen werknemers die ten minste één jaar on-
onderbroken dienstanciënniteit bij die werkgever hebben en bij 
een tewerkstellingscel zijn ingeschreven. 
 

a. die voor vrijstelling in aanmerking komen 
 

Vermeld hier de voor vrijstelling in aanmerking komende op-
zeggings- en inschakelingsvergoedingen betaald uit hoofde of 
naar aanleiding van de beëindiging van een arbeidsovereen-
komst van onbepaalde duur, door de werkgever, en die niet 
beëindigd is tijdens de proefperiode, met het oog op de toetre-
ding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of op 
pensionering of wegens dringende reden (zie ook de uitleg bij 
rubriek 4). 
 

Op het fiche 281.10 zijn die vergoedingen met code 262 ge-
merkt. 
 

b. andere 
 

Vermeld hier de opzeggings- en inschakelingsvergoedingen 
die niet voor vrijstelling in aanmerking komen. 
 

Op het fiche 281.10 zijn die vergoedingen met code 308 ge-
merkt. 
 

9999    
BBBBezoldigingen van december 20ezoldigingen van december 20ezoldigingen van december 20ezoldigingen van december 2011113333    (ove(ove(ove(overrrrheid)heid)heid)heid)    
 

Deze rubriek is bestemd voor het vermelden van de bezoldi-
gingen van de maand december die door een overheid in 2013 
voor de eerste maal tijdens diezelfde maand december zijn be-
taald in plaats van tijdens de maand januari van het volgende 
jaar en dit ingevolge een beslissing van die overheid om de 
bezoldigingen van december voortaan in december te betalen 
in plaats van in januari van het volgende jaar. 
 

a. gewone 
 

Vermeld hier de in de uitleg bij rubriek 9 bedoelde overheids-
bezoldigingen van december 2013 die niet zijn beoogd in ru-
briek 9, b. 
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Op uw loonfiche zijn die bezoldigingen met code 247 gemerkt. 
 

b. voor gepresteerde opzegtermijn die voor vrijstel ling in 
aanmerking komen 
 

Vermeld hier de in de uitleg bij rubriek 9 bedoelde overheids-
bezoldigingen van december 2013 voor gepresteerde opzeg-
termijn die voor vrijstelling in aanmerking komen (zie de uitleg 
bij rubriek 4). 
 

Op uw loonfiche zijn die bezoldigingen met code 309 gemerkt. 
 

10101010    
Terugbetaling woonTerugbetaling woonTerugbetaling woonTerugbetaling woon----werkverkeerwerkverkeerwerkverkeerwerkverkeer    
 

Deze rubriek moet worden ingevuld door alle werknemers die 
van hun werkgever enigerlei tussenkomst in de reiskosten van 
de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling hebben ver-
kregen waarvan het bedrag op het fiche 281.10 met code 254 
is gemerkt. 
 

a. totaal bedrag 
 

Vermeld hier het bedrag dat op uw loonfiche met code 254 is 
gemerkt. 
 

b. vrijstelling 
 

Vermeld hier het bedrag van de verkregen vergoedingen dat 
vrijgesteld is (in voorkomend geval het totaal van de per cate-
gorie van vervoermiddelen vrijgestelde bedragen - zie de uitleg 
hierna). 
 

▲ Opgelet: als u uw werkelijke beroepskosten bewijst (zie 
rubriek 19) hebt u geen recht op enige vrijstelling en mag u 
rubriek 10, b niet invullen! 

 

Als uw beroepskosten forfaitair worden bepaald (zie de uitleg 
bij rubriek 19), moet het in rubriek 10, b te vermelden 
bedrag als volgt worden vastgesteld. 
 

1° Het in vak 18, rubriek a van uw loonfiche vermelde bedrag 
van de door uw werkgever toegekende vergoedingen als 
betaling of terugbetaling van de door u gemaakte kosten 
van woon-werkverplaatsingen die u werkelijk hebt afgelegd 
met één of meer openbare gemeenschappelijke vervoer-
middelen (trein, tram, bus, metro) is volledig vrijgesteld. 

 

2° Het in vak 18, rubriek b van uw loonfiche vermelde bedrag 
van de door uw werkgever toegekende vergoedingen met 
betrekking tot woon-werkverplaatsingen die u werkelijk hebt 
afgelegd met een door die werkgever of door een groep 
van werkgevers georganiseerd gemeenschappelijk vervoer 
van personeelsleden, is eveneens volledig vrijgesteld. 

 

3° Het in vak 18, rubriek c van uw loonfiche vermelde bedrag 
van de door uw werkgever toegekende vergoedingen als 
betaling of terugbetaling van de door u gemaakte kosten 
van woon-werkverplaatsingen die u hebt afgelegd op een 
andere dan de onder 1° en 2° hierboven vermelde ver-
voerswijze, is vrijgesteld tot een maximum van 380 EUR. 

 

►► 
Indien u in rubriek 10, 
b een totaal van 
verscheidene vrijge-
stelde bedragen 
vermeldt, moet u uw 
berekening van dat 
totaal ter beschikking 
houden van de admi-
nistratie. 

►► 
Dit bedrag is door uw 
werkgever begrensd 
tot de prijs van een 
treinabonnement 
eerste klasse voor de 
afstand gelijk aan de 
met dat gemeen-
schappelijk vervoer 
afgelegde afstand. 
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 ▲ Opgelet: wanneer het in vak 18, rubriek c van uw loonfi-
che vermelde bedrag (ook) vergoedingen bevat die be-
trekking hebben op woon-werkverplaatsingen afgelegd 
met het openbaar gemeenschappelijk vervoer en/of met 
een door uw werkgever of door een groep van werkge-
vers georganiseerd gemeenschappelijk vervoer (maar die 
uw werkgever niet in vak 18, rubriek a en/of b van uw 
loonfiche heeft vermeld omdat hij niet heeft kunnen vast-
stellen dat de toegekende vergoedingen betrekking heb-
ben op de betaling of terugbetaling van kosten van woon-
werkverplaatsingen met het openbaar gemeenschappelijk 
vervoer of op het georganiseerd gemeenschappelijk ver-
voer), kan u naast de hierboven vermelde vrijstelling van 
maximum 380 EUR, aanspraak maken op de volgende 
bijkomende vrijstellingen: 

 

 • wat de vergoedingen als betaling of terugbetaling van 
kosten voor woon-werkverplaatsingen met het open-
baar gemeenschappelijk vervoer betreft: het volledige 
bedrag van die vergoedingen; 

 

 • wat de vergoedingen met betrekking tot woon-
werkverplaatsingen met een door uw werkgever of 
door een groep van werkgevers georganiseerd ge-
meenschappelijk vervoer betreft: tot de prijs (op 
1.2.2013) van een weektreinkaart eerste klasse voor 
de met dat gemeenschappelijk vervoer afgelegde af-
stand (enkel), vermenigvuldigd met het aantal dagen 
dat van dat vervoer gebruik is gemaakt, en gedeeld 
door 5. 

 

  Indien het georganiseerd gemeenschappelijk vervoer 
evenwel plaatsvindt met een voertuig dat de werkge-
ver u kosteloos of tegen voordelige voorwaarden ter 
beschikking heeft gesteld, is het voordeel dat voor u 
voortvloeit uit het gebruik van dat voertuig voor uw 
woon-werkverplaatsingen, volledig vrijgesteld in de 
mate dat u dat voertuig voor het georganiseerd ge-
meenschappelijk vervoer gebruikt. Ook het voordeel 
dat in dat geval verband houdt met het gedeelte van 
uw woon-werkverplaatsingen dat u alleen hebt afge-
legd (vóór het ophalen en na het afzetten van uw col-
lega’s) mag volledig worden vrijgesteld, doch slechts 
onder de volgende voorwaarden: 

 

 - het gemeenschappelijk vervoer is door uw werkgever 
(of door een groep van werkgevers) georganiseerd; 

 

 - u bent door uw werkgever (of door de groep van 
werkgevers) aangeduid om het voertuig te besturen; 

 

 - een reglement bepaalt uitdrukkelijk dat het voertuig 
uitsluitend beroepsmatig mag worden gebruikt; 

 

 - het voertuig wordt uitsluitend voor het gemeen-
schappelijk vervoer gebruikt. 

 

►► 
Inlichtingen m.b.t. de 
prijs van een week-
treinkaart eerste 
klasse kunnen verkre-
gen worden bij de 
belastingdiensten of bij 
de NMBS. 
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Indien u op één van deze bijkomende vrijstellingen aan-
spraak maakt, moet u de volgende stukken ter beschik-
king houden van de administratie: 

 

• een nota met de opgave van de gebruikte vervoermid-
delen en een becijferde uiteenzetting van de vrijstel-
ling(en) waarop u aanspraak maakt; 

 

• de bewijsstukken met betrekking tot uw verplaatsin-
gen: 

 

 - met het openbaar gemeenschappelijk vervoer: een 
attest van de openbare vervoermaatschappij, abon-
nementen, rittenkaarten, losse tickets, enz. 

 

 - met een georganiseerd gemeenschappelijk vervoer: 
een attest van de werkgever of van de vervoermaat-
schappij, betalingsbewijzen, enz. 

 

11111111 
NietNietNietNiet----recurrente resultaatgebonden voordelenrecurrente resultaatgebonden voordelenrecurrente resultaatgebonden voordelenrecurrente resultaatgebonden voordelen 
 

a. gewone 
 

Vermeld hier het totale bedrag van de niet-recurrente resul-
taatgebonden voordelen die op uw fiche(s) 281.10 met 
code 242 gemerkt zijn. 
 

b. achterstallen 
 

Vermeld hier de achterstallen van de onder 11, a bedoelde 
voordelen. Op uw fiche(s) 281.10 zijn zij met code 243  
gemerkt. 
 

c. vrijstelling 
 

Vermeld hier het bedrag van de onder 11, a en b vermelde 
voordelen dat vrijgesteld is. De vrijstelling is in de regel gelijk 
aan de som van de in die rubrieken vermelde bedragen, met 
een maximum van 2.695 EUR. 
 

▲ Opgelet: indien u als werknemer en als bedrijfsleider niet-
recurrente resultaatgebonden voordelen hebt verkregen die 
u hebt vermeld in, respectievelijk, vak IV, A, 11 (a en/of b), 
en in vak XVI, 7, a, hebt u slechts één maal recht op de 
vrijstelling van maximaal 2.695 EUR, die u naar eigen 
goeddunken mag verdelen over rubriek A, 11, c van vak IV 
en rubriek 7, b van vak XVI. 

 

12121212    
Werkgeverstussenkomsten m.b.t. een privéWerkgeverstussenkomsten m.b.t. een privéWerkgeverstussenkomsten m.b.t. een privéWerkgeverstussenkomsten m.b.t. een privé----pcpcpcpc    
 

a. totale bedrag van de tussenkomsten 
 

Vermeld hier het totale bedrag van de tussenkomsten die u in 
2013 van uw werkgever(s) hebt verkregen in de door u betaalde 
aankoopprijs van een nieuwe privé-pc en eventueel randappara-
tuur, een internetaansluiting en een internetabonnement. 
 

Op uw fiche(s) 281.10 zijn die tussenkomsten met code 240 
gemerkt. 
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b. vrijstelling  
 

De onder 12, a hierboven vermelde tussenkomsten kunnen 
geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld op voorwaarde dat: 
 

- de werkgever van wie u de tussenkomsten hebt verkregen 
op geen enkel ogenblik zelf eigenaar van de pc, enz. is ge-
weest; 

 

- het in rubriek 3 vermelde totaal van uw bezoldigingen  
(code 1250-11 of 2250-78) niet meer bedraagt dan 32.520 EUR. 

 

Indien beide voorwaarden zijn vervuld, mag u hier het bedrag 
van de vrijgestelde tussenkomsten vermelden. De vrijstelling is 
gelijk aan het onder 12, a hierboven vermelde bedrag, 
begrensd tot 830 EUR. 
 

▲ Opgelet: wat de aankoop van een pc en randapparatuur 
betreft, hebt u slechts één maal per drie jaar recht op vrij-
stelling. Indien u voor één van die elementen vrijstelling 
hebt verkregen voor aanslagjaar 2012 of aanslagjaar 2013, 
mag u in uw aangifte van aanslagjaar 2014 voor die ele-
menten dus geen vrijstelling meer vragen. 

 

13131313    
Tegen 33 pct. belastbare bezoldigingen van gelTegen 33 pct. belastbare bezoldigingen van gelTegen 33 pct. belastbare bezoldigingen van gelTegen 33 pct. belastbare bezoldigingen van gele-e-e-e-
genheidswerknemers in de horecagenheidswerknemers in de horecagenheidswerknemers in de horecagenheidswerknemers in de horeca    
 

Vermeld hier de bezoldigingen die u als gelegenheidswerkne-
mer in de horecasector vanaf 1.10.2013 zijn betaald of toege-
kend en die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 33 pct. 
 

Op het loonfiche 281.10 zijn de hier te vermelden bedragen 
gemerkt met code 263. 
 

14141414    
Door sportbeoefenaaDoor sportbeoefenaaDoor sportbeoefenaaDoor sportbeoefenaars voor hun sportieve activrs voor hun sportieve activrs voor hun sportieve activrs voor hun sportieve activi-i-i-i-
teiten verkrteiten verkrteiten verkrteiten verkreeeegen:gen:gen:gen: 
 

In rubriek 14 moeten de volgende, door sportbeoefenaars voor 
hun sportieve activiteiten verkregen bezoldigingen worden 
vermeld. 
 

a. wedden, lonen, enz. 
 

1° gewone 
 

Het betreft hier de wedden, lonen, enz. van dezelfde aard als 
die bedoeld in rubriek 1 (zie ook de uitleg bij die rubriek). 
 

Op het loonfiche 281.10 zijn de hier te vermelden wedden, 
lonen, enz. gemerkt met code 273. 
 

2° voor gepresteerde opzegtermijn die voor vrijstel ling in 
aanmerking komen 

 

Het betreft hier de wedden, lonen, enz. van dezelfde aard als 
die bedoeld in rubriek 4 (zie ook de uitleg bij die rubriek). 
 

Op het loonfiche 281.10 zijn de hier te vermelden wedden, lo-
nen, enz. gemerkt met code 310. 
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b. vervroegd vakantiegeld  
 

Het betreft hier het vervroegd vakantiegeld van dezelfde aard 
als dat bedoeld in rubriek 6 (zie ook de uitleg bij die rubriek). 
 

Op het loonfiche 281.10 is het hier te vermelden vakantiegeld 
gemerkt met code 274. 
 

c. achterstallen 
 

1° gewone 
 

Het betreft hier de achterstallen van dezelfde aard als die  
bedoeld in rubriek 7, a (zie ook de uitleg bij die rubriek). 
 

Op het loonfiche 281.10 zijn de hier te vermelden achterstallen 
gemerkt met code 275. 
 

2° voor gepresteerde opzegtermijn die voor vrijstel ling in 
aanmerking komen 

 

Het betreft hier de achterstallen van dezelfde aard als die be-
doeld in rubriek 7, b (zie ook de uitleg bij die rubriek). 
 

Op het loonfiche 281.10 zijn de hier te vermelden achterstallen 
gemerkt met code 311. 
 

d. opzeggingsvergoedingen  
 

1° die voor vrijstelling in aanmerking komen 
 

Het betreft hier de opzeggingsvergoedingen van dezelfde aard 
als die bedoeld in rubriek 8, a (zie ook de uitleg bij die rubriek). 
 

Op het loonfiche 281.10 zijn de hier te vermelden opzeggings-
vergoedingen gemerkt met code 238. 
 

2° andere 
 

Het betreft hier de opzeggingsvergoedingen van dezelfde aard 
als die bedoeld in rubriek 8, b (zie ook de uitleg bij die rubriek). 
 

Op het loonfiche 281.10 zijn de hier te vermelden opzeggings-
vergoedingen gemerkt met code 276. 
 

11115555 
Door scheidsrDoor scheidsrDoor scheidsrDoor scheidsrechters voor hun activiteiten als echters voor hun activiteiten als echters voor hun activiteiten als echters voor hun activiteiten als 
scheidsrechter tijdens sportwedstrijden, en door scheidsrechter tijdens sportwedstrijden, en door scheidsrechter tijdens sportwedstrijden, en door scheidsrechter tijdens sportwedstrijden, en door 
opleiders, trainers en begeleiders voor hun activopleiders, trainers en begeleiders voor hun activopleiders, trainers en begeleiders voor hun activopleiders, trainers en begeleiders voor hun activi-i-i-i-
teiten ten behoeve van sportbeoefenaars verkrteiten ten behoeve van sportbeoefenaars verkrteiten ten behoeve van sportbeoefenaars verkrteiten ten behoeve van sportbeoefenaars verkre-e-e-e-
gen:gen:gen:gen: 
 

In rubriek 15 moeten de volgende bezoldigingen worden ver-
meld die zijn verkregen door: 
 

• scheidsrechters voor hun activiteiten als scheidsrechter tij-
dens sportwedstrijden; 

 

• opleiders, trainers en begeleiders voor hun opleidende, om-
kaderende of ondersteunende activiteiten ten behoeve van 
sportbeoefenaars. 

 

a. wedden, lonen, enz. 
 

1° gewone 
 

Het betreft hier de wedden, lonen, enz. van dezelfde aard als 
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die bedoeld in rubriek 1 (zie ook de uitleg bij die rubriek). 
 

Op het loonfiche 281.10 zijn de hier te vermelden wedden,  
lonen, enz. gemerkt met code 277. 
 

2° voor gepresteerde opzegtermijn die voor vrijstel ling in 
aanmerking komen 

 

Het betreft hier de wedden, lonen, enz. van dezelfde aard als 
die bedoeld in rubriek 4 (zie ook de uitleg bij die rubriek). 
 

Op het loonfiche 281.10 zijn de hier te vermelden wedden,  
lonen, enz. gemerkt met code 312. 
 

b. vervroegd vakantiegeld 
 

Het betreft hier het vervroegd vakantiegeld van dezelfde aard 
als dat bedoeld in rubriek 6 (zie ook de uitleg bij die rubriek). 
 

Op het loonfiche 281.10 is het hier te vermelden vakantiegeld 
gemerkt met code 278. 
 

c. achterstallen  
 

1° gewone 
 

Het betreft hier de achterstallen van dezelfde aard als die  
bedoeld in rubriek 7, a (zie ook de uitleg bij die rubriek). 
 

Op het loonfiche 281.10 zijn de hier te vermelden achterstallen 
gemerkt met code 279. 
 

2° voor gepresteerde opzegtermijn die voor vrijstel ling in 
aanmerking komen 

 

Het betreft hier de achterstallen van dezelfde aard als die be-
doeld in rubriek 7, b (zie ook de uitleg bij die rubriek). 
 

Op het loonfiche 281.10 zijn de hier te vermelden achterstallen 
gemerkt met code 313. 
 

d. opzeggingsvergoedingen  
 

1° die voor vrijstelling in aanmerking komen 
 

Het betreft hier de opzeggingsvergoedingen van dezelfde aard 
als die bedoeld in rubriek 8, a (zie ook de uitleg bij die rubriek). 
 

Op het loonfiche 281.10 zijn de hier te vermelden opzeggings-
vergoedingen gemerkt met code 239. 
 

2° andere 
 

Het betreft hier de opzeggingsvergoedingen van dezelfde aard 
als die bedoeld in rubriek 8, b (zie ook de uitleg bij die rubriek). 
 

Op het loonfiche 281.10 zijn de hier te vermelden opzeggings-
vergoedingen gemerkt met code 280. 
 

11116666    
Premie van het Impulsfonds voor de huisartsengPremie van het Impulsfonds voor de huisartsengPremie van het Impulsfonds voor de huisartsengPremie van het Impulsfonds voor de huisartsenge-e-e-e-
neeskunde verkregen door een erkend huisarts om neeskunde verkregen door een erkend huisarts om neeskunde verkregen door een erkend huisarts om neeskunde verkregen door een erkend huisarts om 
zich te vestigen in een zich te vestigen in een zich te vestigen in een zich te vestigen in een “prioritaire” zone“prioritaire” zone“prioritaire” zone“prioritaire” zone    
 

Hier moet de in artikel 4 van het Koninklijk besluit van 
23.3.2012 tot oprichting van een Impulsfonds voor de huisart-
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sengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels er-
van bedoelde premie worden vermeld die in 2013 door een er-
kend huisarts tewerkgesteld als werknemer is verkregen om 
zich te vestigen in een zogenaamde “prioritaire” zone, d.w.z. 
een zone waar nood is aan extra huisartsen. 
 

Op het loonfiche 281.10 is die premie met code 267 gemerkt. 
 

11117777    
Forfait voor verre verplaatsingenForfait voor verre verplaatsingenForfait voor verre verplaatsingenForfait voor verre verplaatsingen    
 

Indien de plaats van uw tewerkstelling op 1.1.2014 ten minste 
75 km verwijderd was van uw woonplaats en u rubriek 19 (an-
dere beroepskosten) niet invult, vermeld dan in deze rubriek 
het bedrag van het bijkomend forfait waarop u recht hebt (zie 
tabel hierna). 
 

Afstand tussen woonplaats  
en plaats van tewerkstelling 

Bijkomend  
forfait 

van 75 km tot 100 km 75 EUR 
van 101 km tot 125 km 125 EUR 
meer dan 125 km 175 EUR 
 

11118888    
Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragenNiet ingehouden persoonlijke sociale bijdragenNiet ingehouden persoonlijke sociale bijdragenNiet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen    
 

Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor hen die ter uitvoering 
van de sociale wetgeving persoonlijke bijdragen hebben  
betaald welke niet op de bezoldigingen werden ingehouden. 
 

Het betreft hier vooral de helpende gezinsleden van zelfstan-
digen (zie ook rubriek N) en de personen die, o.m. wegens 
gebrek aan (voldoende) inkomsten, aan hun ziekenfonds  
bijdragen hebben gestort in het kader van de zogenaamde 
voortgezette ziekteverzekering. 
 

Hier mag u ook het bedrag vermelden dat u (als werknemer) in 
2013 werkelijk aan uw ziekenfonds hebt gestort als bijdrage in 
het kader van de financiële verantwoordelijkheid van de  
ziekenfondsen. 
 

▲ Mogen daarentegen niet worden vermeld: 
 

 • de aan uw ziekenfonds gestorte bijdragen voor aanvuI-
lende of vrije verzekering (voor specifieke diensten zoals 
ziekenvervoer, openluchtkuren, gezinshulp, enz.); 

 

 • de aan uw ziekenfonds (of aan een verzekeringsmaatschap-
pij) betaalde bijdragen of premies voor zogenaamde hospita-
lisatieverzekeringen. 

 

11119999    
Andere beroepskostenAndere beroepskostenAndere beroepskostenAndere beroepskosten    
 

U moet deze rubriek alleen invullen indien u meer beroepskos-
ten kunt verantwoorden dan het wettelijke forfait. 
 

Dat forfait wordt berekend op de som van de volgende twee 
bedragen: 
 

►► 
Indien deze bijdrage 
werd ingehouden op 
uw bezoldigingen, 
mag u ze niet vermel-
den!  

►► 
Indien u rubriek 19 
invult, is het aangewe-
zen om in een bijlage 
het detail van die 
beroepskosten op te 
geven. 
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- het totaal van de in de rubrieken 3; 5 tot 7, a; 8, b; 9, a; 10, 
a; 11, a en b; 12, a; 13; 14, a, 1°; 14, b; 14, c, 1°; 14, d, 2°;  
15, a, 1°; 15, b; 15, c, 1°; 15, d, 2° en 16 vermelde inkom-
sten, verminderd met de in de rubrieken 10, b; 11, c; 12, b 
en 18 vermelde bedragen; 

 

- het totaal van de in de rubrieken 4, c; 7, b; 8, a; 9, b;  
14, a, 2°; 14, c, 2°; 14, d, 1°; 15, a, 2°; 15, c, 2° en 15, d, 1° 
vermelde inkomsten, in de mate dat dit totaal meer be-
draagt dan 640 EUR. 

 

Het forfait is gelijk aan: 
 

• 28,7 pct. van de eerste schijf van 5.650 EUR; 
 

• 10 pct. van de schijf van 5.650 EUR tot 11.220 EUR; 
 

• 5 pct. van de schijf van 11.220 EUR tot 18.670 EUR; 
 

• 3 pct. van de schijf boven 18.670 EUR, 
 

maar het totaal mag niet meer bedragen dan 3.900 EUR (dit 
maximumbedrag wordt bereikt bij een inkomen van 
63.634,84 EUR). 
 

In voorkomend geval wordt het aldus verkregen resultaat nog 
verhoogd met het forfait voor verre verplaatsingen. 
 
 
 
1111    
Uitkeringen zonder Uitkeringen zonder Uitkeringen zonder Uitkeringen zonder anciënniteitstoanciënniteitstoanciënniteitstoanciënniteitstoeeeeslagslagslagslag    
 

a. gewone uitkeringen (wettelijke en aanvullende) 
 

Vermeld hier de werkloosheidsuitkeringen die op het fiche 
281.13 met code 260 gemerkt zijn, evenals alle door sociale 
fondsen, fondsen voor bestaanszekerheid, vakbonden, werk-
gevers, officiële instellingen (inzonderheid buitenlandse), enz., 
uitbetaalde vergoedingen die de aard hebben van werkloos-
heidsuitkeringen en niet op een fiche 281.13 voorkomen. 
 

b. aanvullende uitkeringen van december 2013 
(overheid) 
 

Vermeld hier de aanvullende werkloosheidsuitkeringen van de 
maand december die door een overheid in 2013 voor de eer-
ste maal tijdens diezelfde maand zijn betaald in plaats van tij-
dens de maand januari van het volgende jaar en dit ingevolge 
een beslissing van die overheid om de uitkeringen van de-
cember voortaan in december te betalen in plaats van in ja-
nuari van het volgende jaar. 
 

Op het fiche 281.13 zijn die uitkeringen met code 304 gemerkt. 
 

c. achterstallen 
 

De onder c te vermelden afzonderlijk belastbare achterstallen 
zijn inzonderheid die welke op een fiche 281.13 met code 261 
gemerkt zijn. 
 

B. 
Werkloosheids-

uitkeringen  
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2222    
UUUUitkeringen met anciënniteititkeringen met anciënniteititkeringen met anciënniteititkeringen met anciënniteitsssstoeslagtoeslagtoeslagtoeslag    
 

a. gewone uitkeringen (wettelijke) 
 

Hier moet u de werkloosheidsuitkeringen vermelden die u in 
2013 als oudere werkloze (50 jaar of ouder) hebt ontvangen 
en waarin een anciënniteitstoeslag is begrepen. 
 

Op het fiche 281.13 zijn die uitkeringen met code 264 gemerkt. 
 

b. achterstallen 
 

De onder b te vermelden afzonderlijke belastbare achterstallen 
zijn inzonderheid die welke op een fiche 281.13 met code 265 
gemerkt zijn. 
 
 
1111    
GewoneGewoneGewoneGewone uitkeringen uitkeringen uitkeringen uitkeringen    
 

Het betreft hier uitsluitend de uitkeringen die u hebt ontvangen 
krachtens de (Belgische of buitenlandse) wetgeving betreffen-
de de verzekering tegen ziekte of invaliditeit (de krachtens de 
Belgische wetgeving betaalde uitkeringen zijn alleen die welke 
op een fiche 281.12 met code 266 gemerkt zijn). 
 

2222    
Uitkeringen van december 201Uitkeringen van december 201Uitkeringen van december 201Uitkeringen van december 2013333 (ove (ove (ove (overrrrheid)heid)heid)heid)    
 

Vermeld hier de wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen 
van de maand december die door een overheid in 2013 voor 
de eerste maal tijdens diezelfde maand zijn betaald in plaats 
van tijdens de maand januari van het volgende jaar en dit in-
gevolge een beslissing van die overheid om de uitkeringen van 
december voortaan in december te betalen in plaats van in ja-
nuari van het volgende jaar. 
 

Op het fiche 281.12 zijn die uitkeringen met code 303 gemerkt. 
 

3333    
AchterstallenAchterstallenAchterstallenAchterstallen    
 

De afzonderlijk belastbare achterstallen van de onder 1 
bedoelde Belgische uitkeringen zijn alleen die welke op een 
fiche 281.12 met code 268 gemerkt zijn. 
 
 
 
Ongeacht of ze verkregen zijn als werknemer, als bedrijfsleider 
of als zelfstandige, moeten in vak IV, rubriek D, alle uitkeringen 
of vergoedingen worden vermeld die een tijdelijk verlies van 
bezoldigingen, winst of baten herstellen, met uitzondering van 
de werkloosheidsuitkeringen (rubriek B), de wettelijke uitkerin-
gen bij ziekte of invaliditeit (rubriek C) en werkloosheidsuitke-
ringen met bedrijfstoeslag (rubriek E). 
 

C. 
Wettelijke  

uitkeringen bij  
ziekte of invalidi-

teit  

D. 
Vervangingsin-

komsten  
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1111    
Aanvullende vergoedingen betaald door een gewAanvullende vergoedingen betaald door een gewAanvullende vergoedingen betaald door een gewAanvullende vergoedingen betaald door een gewe-e-e-e-
zen werkgever krachtens een CAO of een inzen werkgever krachtens een CAO of een inzen werkgever krachtens een CAO of een inzen werkgever krachtens een CAO of een individdividdividdividu-u-u-u-
ele oveele oveele oveele overrrreenkomsteenkomsteenkomsteenkomst    
 

Het betreft hier de aanvullende vergoedingen die door een 
gewezen werkgever zijn betaald: 
 

- bovenop een werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag, aan 
een gewezen werknemer die de leeftijd van 50 jaar heeft be-
reikt; 

 

- aan een gewezen werknemer die de leeftijd van 50 jaar heeft 
bereikt en die werkloosheidsuitkeringen als volledig werkloze 
verkrijgt of zou kunnen verkrijgen indien hij het werk niet had 
hervat, voor zover die vergoedingen niet zijn betaald ter uit-
voering van een sectorale overeenkomst die vóór 30.9.2005 
is afgesloten of die zo’n overeenkomst zonder onderbreking 
verlengt. 

 

a. met een clausule van doorbetaling bij werkhervat -
ting 
 

Hier moet u de bovenbedoelde vergoedingen vermelden die u 
door een gewezen werkgever zijn betaald ter uitvoering van 
een collectieve arbeidsovereenkomst of een individuele over-
eenkomst waarin bepaald is dat de gewezen werkgever die 
vergoedingen ook na werkhervatting moet doorbetalen. 
 

Vermeld: 
 

• in 1° de gewone vergoedingen; 
 

• in 2° de vergoedingen van de maand december die door een 
overheid in 2013 voor de eerste maal tijdens diezelfde 
maand zijn betaald in plaats van tijdens de maand januari 
van het volgende jaar en dit ingevolge een beslissing van die 
overheid om de vergoedingen van december voortaan in de-
cember te betalen in plaats van in januari van het volgende 
jaar; 

 

• in 3° de afzonderlijk belastbare achterstallen. 
 

Op het door uw gewezen werkgever uitgereikte fiche 281.18 
zijn die vergoedingen gemerkt met, respectievelijk, code 292, 
code 300 en code 293. 
 

▲ Belangrijke opmerking! 
 

 Indien u rubriek 1, a, (1°, 2° en/of 3°) hebt ingevuld en u 
na uw ontslag bij uw gewezen werkgever het werk hebt 
hervat bij een nieuwe werkgever of als zelfstandige, ver-
geet dan niet om in het vak van de voorbereiding waarin u 
de inkomsten uit die nieuwe werkzaamheid moet vermel-
den, ook de specifieke rubriek in te vullen waar u gevraagd 
wordt om het werkhervattingsloon of het inkomen uit uw 
nieuwe zelfstandige activiteit afzonderlijk te vermelden (bv. 
vak IV, L als u het werk hebt hervat bij een nieuwe werkge-
ver, vak XVI, 17 als u het werk hebt hervat als bedrijfslei-
der, vak XVIII, 16 als u het werk hebt hervat als beoefenaar 
van een vrij beroep, enz.). 
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b. zonder clausule van doorbetaling bij werkhervat-
ting 
 

Hier moet u de in de uitleg onder 1 hierboven bedoelde ver-
goedingen vermelden die u door een gewezen werkgever zijn 
betaald ter uitvoering van een collectieve arbeidsovereen-
komst of een individuele overeenkomst waarin niet bepaald is 
dat de gewezen werkgever die vergoedingen na werkhervat-
ting moet doorbetalen. 
 

Vermeld: 
 

• in 1° de gewone vergoedingen; 
 

• in 2° de vergoedingen van de maand december die door een 
overheid in 2013 voor de eerste maal tijdens diezelfde 
maand zijn betaald in plaats van tijdens de maand januari 
van het volgende jaar en dit ingevolge een beslissing van die 
overheid om de vergoedingen van december voortaan in de-
cember te betalen in plaats van in januari van het volgende 
jaar; 

 

• in 3° de afzonderlijk belastbare achterstallen. 
 

Op het door uw gewezen werkgever uitgereikte fiche 281.18 
zijn die vergoedingen gemerkt met, respectievelijk, code 294, 
code 301 en code 295. 
 

Indien u b, 1°, 2° en/of 3° hebt ingevuld, moet u daaronder ook 
antwoorden (door het passende vakje aan te kruisen) op de 
vraag of u na uw ontslag bij die gewezen werkgever, maar 
vóór 1.1.2014 het werk hebt hervat bij een andere werkgever 
of als zelfstandige. 
 

2222    
Aanvullende ziekteAanvullende ziekteAanvullende ziekteAanvullende ziekte---- of invaliditeit of invaliditeit of invaliditeit of invaliditeitssssuitkeringenuitkeringenuitkeringenuitkeringen    
 

Het betreft hier de uitkeringen die u bij een tijdelijke arbeids-
ongeschiktheid wegens ziekte of invaliditeit hebt ontvangen 
boven de in rubriek C, 1 te vermelden wettelijke uitkeringen. 
 

Op de individuele fiches (281.14 en 281.18) zijn de aanvullen-
de uitkeringen met code 269 gemerkt. 
 

3333    
Uitkeringen bij beroepsziekte of arbeidsongeval Uitkeringen bij beroepsziekte of arbeidsongeval Uitkeringen bij beroepsziekte of arbeidsongeval Uitkeringen bij beroepsziekte of arbeidsongeval 
(wet(wet(wet(wettelijke en aanvutelijke en aanvutelijke en aanvutelijke en aanvulllllende)lende)lende)lende) 
 

Hier moet u zowel de wettelijke als de aanvullende uitkeringen 
vermelden die u hebt ontvangen wegens een tijdelijke  
arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door een beroepsziekte of 
een arbeidsongeval. 
 

Op de individuele fiches (281.14 en 281.18) zijn die uitkerin-
gen met code 270 gemerkt. 
 

4444    
AndereAndereAndereAndere    
 

Hier moeten alle belastbare vergoedingen worden vermeld die 
een tijdelijk verlies van bezoldigingen, winst of baten herstellen 
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en die noch een werkloosheidsuitkering, noch een werkloos-
heidsuitkering met bedrijfstoeslag, noch een uitkering bij ziek-
te, invaliditeit, beroepsziekte of arbeidsongeval, noch een in 
rubriek 1 bedoelde aanvullende vergoeding van de gewezen 
werkgever zijn, en die niet afzonderlijk belastbaar zijn als uit-
keringen van december die door een overheid in 2013 voor het 
eerst in diezelfde maand zijn betaald in plaats van in januari 
van het volgende jaar (zie rubriek 5), noch als achterstallen 
(zie rubriek 6). 
 

Op de individuele fiches (281.10 en 281.18) zijn die vergoe-
dingen met code 271 gemerkt. 
 

Ook de niet op een individueel fiche vermelde vergoedingen 
waarvan sprake in het eerste lid, moeten hier worden vermeld, 
inzonderheid: 
 

• die welke u vanwege of namens een aansprakelijke derde 
hebt ontvangen als slachtoffer van een verkeersongeval; 

 

• die welke u hebt ontvangen van een sociaal fonds, een fonds 
voor bestaanszekerheid of een vakbond. 

 

5555    
Onder 2 tot 4 bedoelde uitkeringen van december Onder 2 tot 4 bedoelde uitkeringen van december Onder 2 tot 4 bedoelde uitkeringen van december Onder 2 tot 4 bedoelde uitkeringen van december 
2012012012013333 ( ( ( (ooooverheid)verheid)verheid)verheid)    
 

Vermeld hier de aanvullende ziekte- of invaliditeitsuitkeringen 
bedoeld in rubriek 2, de uitkeringen bij beroepsziekte of  
arbeidsongeval bedoeld in rubriek 3 en de andere vergoedin-
gen bedoeld in rubriek 4 die betrekking hebben op de maand 
december en die door een overheid in 2013 voor de eerste 
maal tijdens diezelfde maand zijn betaald in plaats van tijdens 
de maand januari van het volgende jaar en dit ingevolge een 
beslissing van die overheid om de uitkeringen of vergoedingen 
van december voortaan in december te betalen in plaats van 
in januari van het volgende jaar. 
 

Op de fiches 281.14 en 281.18 zijn die uitkeringen en vergoe-
dingen met code 302 gemerkt. 
 

6666    
Achterstallen van onder 2 tot 4 bedoelde uitkeriAchterstallen van onder 2 tot 4 bedoelde uitkeriAchterstallen van onder 2 tot 4 bedoelde uitkeriAchterstallen van onder 2 tot 4 bedoelde uitkerin-n-n-n-
gengengengen    
 

De onder 6 te vermelden afzonderlijk belastbare achterstallen 
zijn inzonderheid die welke op de individuele fiches (281.14 en 
281.18) met code 272 gemerkt zijn. 
 
 
 
1111    
Wettelijke werkloosheidsuitkeringenWettelijke werkloosheidsuitkeringenWettelijke werkloosheidsuitkeringenWettelijke werkloosheidsuitkeringen    
 

Hier moet u de wettelijke werkloosheidsuitkeringen vermelden 
die u in 2013 zijn betaald of toegekend in het kader van een 
stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.  
 

E. 
Werkloosheids-
uitkeringen met 
bedrijfstoeslag 

(voorheen brug-
pensioenen)  
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Vermeld de gewone uitkeringen in a en de afzonderlijk belast-
bare achterstallen in b. Op het individuele fiche 281.17 zijn ze 
gemerkt met, respectievelijk, code 281 en code 282. 
 

2222    
BedrijfstoeslagBedrijfstoeslagBedrijfstoeslagBedrijfstoeslag    
 

Hier moet de bedrijfstoeslag worden vermeld die u in 2013 is be-
taald of toegekend ter uitvoering van een collectieve arbeids-
overeenkomst in het kader van een stelsel van werkloosheid 
met bedrijfstoeslag. 
 

Vermeld de gewone bedrijfstoeslag in a en de afzonderlijk be-
lastbare achterstallen in b. Op het fiche 281.17 zijn ze gemerkt 
met, respectievelijk, code 235 en code 236. 
 

▲ Belangrijke opmerking! 
 

 Indien u rubriek E, 2 (a of b) hebt ingevuld en u na uw ont-
slag bij uw gewezen werkgever het werk hebt hervat bij een 
nieuwe werkgever of als zelfstandige, vergeet dan niet om 
in het vak van de voorbereiding waarin u de inkomsten uit 
die nieuwe werkzaamheid moet vermelden, ook de speci-
fieke rubriek in te vullen waar u gevraagd wordt om het 
werkhervattingsloon of het inkomen uit uw nieuwe zelfstan-
dige activiteit afzonderlijk te vermelden (bv. vak IV, L als u 
het werk hebt hervat bij een nieuwe werkgever, vak XVI, 17 
als u het werk hebt hervat als bedrijfsleider, vak XVIII, 16 
als u het werk hebt hervat als beoefenaar van een vrij 
beroep, enz.). 

 
 
1111    
Gewone bijdGewone bijdGewone bijdGewone bijdragen en premiesragen en premiesragen en premiesragen en premies 
 

Het betreft hier de op uw bezoldigingen ingehouden en door 
uw werkgever betaalde: 
 

• persoonlijke bijdragen van aanvullende verzekering tegen 
ouderdom en vroegtijdige dood met het oog op het vestigen 
van een rente of een kapitaal bij leven of bij overlijden; 

 

• persoonlijke bijdragen en premies voor de vorming van een 
aanvullend pensioen als bedoeld in de Wet van 28.4.2003 
betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstel-
sel van die pensioenen en van sommige aanvullende voor-
delen inzake sociale zekerheid. 

 

Die bijdragen en premies zijn op de individuele fiches met 
code 285 gemerkt. 
 

2222    
Bijdragen en premies voor individuele voortzeBijdragen en premies voor individuele voortzeBijdragen en premies voor individuele voortzeBijdragen en premies voor individuele voortzetttttingtingtingting    
 

Hier mogen de op uw bezoldigingen ingehouden en door uw 
werkgever betaalde persoonlijke bijdragen en premies worden 
vermeld die betrekking hebben op de individuele voortzetting 
van een pensioentoezegging als bedoeld in artikel 33 van de 
wet vermeld in de uitleg bij rubriek 1. 
 

F. 
Inhoudingen 

voor aanvullend 
pensioen 

■ 
In de fiscale wetge-
ving is de benaming 
"brugpensioenen" 
vanaf 1.1.2013 
vervangen door de 
benaming “werk-
loosheidsuitkeringen 
met bedrijfstoeslag”. 
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Die bijdragen en premies mogen niet meer bedragen dan 
2.260 EUR, bedrag dat in voorkomend geval moet worden 
verminderd in verhouding tot het aantal dagen dat u in 2013 
bij een pensioenstelsel als bedoeld in de bovenvermelde wet 
was aangesloten. 
 

De hier beoogde bijdragen en premies zijn op de individuele 
fiches met code 283 gemerkt. 
 
 
 
1111    
Totale aantal werkelijk gepresteerde overurenTotale aantal werkelijk gepresteerde overurenTotale aantal werkelijk gepresteerde overurenTotale aantal werkelijk gepresteerde overuren    
 

Vermeld hier het totale aantal werkelijk gepresteerde overuren 
dat op uw loonfiche met code 246 gemerkt is. 
 

2222    
Berekeningsgrondslag van de overwerktoeslag Berekeningsgrondslag van de overwerktoeslag Berekeningsgrondslag van de overwerktoeslag Berekeningsgrondslag van de overwerktoeslag 
voor overuren die recht geven op een belasvoor overuren die recht geven op een belasvoor overuren die recht geven op een belasvoor overuren die recht geven op een belastintintinting-g-g-g-
vermindvermindvermindvermindeeeeringringringring    
 

a. van 66,81 pct. 
 

Vermeld hier de berekeningsgrondslag van de overwerktoe-
slag voor de in rubriek 1 vermelde overuren die in aanmerking 
komen voor een belastingvermindering van 66,81 pct. Op uw 
loonfiche is die berekeningsgrondslag met code 233 
gemerkt. 
 

b. van 57,75 pct. 
 

Vermeld hier de berekeningsgrondslag van de overwerktoeslag 
voor de in rubriek 1 vermelde overuren die in aanmerking ko-
men voor een belastingvermindering van 57,75 pct. Op uw loon-
fiche is die berekeningsgrondslag met code 234 gemerkt. 
 
 
 
Hier moet de verrekenbare bedrijfsvoorheffing worden vermeld 
die betrekking heeft op de beroepsinkomsten die in de rubrie-
ken A tot E zijn opgenomen. Zij is, behalve wat het in de ru-
brieken A, 1, b en A, 4, b te vermelden vakantiegeld betreft, op 
de verschillende fiches tegenover code 286 terug te vinden. 
 

▲ Opgelet: buitenlandse belasting mag hier nooit worden 
vermeld. 

 
 
 
Het betreft hier de bijzondere bijdrage voor de sociale zeker-
heid die op uw bezoldigingen is ingehouden. Die bijdrage is op 
uw fiche met code 287 gemerkt. 
 
 

G. 
Overuren die 

recht geven op 
een overwerk-

toeslag 

H. 
Bedrijfsvoorhef-

fing  

I. 
Inhoudingen voor 

de bijzondere 
bijdrage voor de 

sociale zeke rheid  
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Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor de personeelsleden 
van de overheidssector die niet in dienst zijn genomen met 
een arbeidsovereenkomst. 
 

Indien het vakje tegenover code 290 van uw loonfiche is  
aangekruist, moet u het vakje hier eveneens aankruisen. 
 
 
 
Vermeld hier het bedrag van de werkbonus die op uw loonfi-
che met code 284 is gemerkt. 
 
 
 
Indien u in rubriek D, 1, a (1°, 2° en/of 3°) aanvullende ver-
goedingen en/of in rubriek E, 2 (a of b) een bedrijfstoeslag 
hebt ingevuld, en u na uw ontslag bij uw gewezen werkgever 
het werk hebt hervat bij een nieuwe werkgever (of bij ver-
scheidene nieuwe werkgevers), moet u hier ook het totale be-
drag vermelden van het door die nieuwe werkgever(s) betaal-
de loon dat u hebt vermeld in de rubrieken A, 1; A, 5; A, 10, a 
en A, 12, a verminderd met de in rubrieken A, 10, b en A, 12, b 
gevraagde vrijstellingen die op de in rubrieken A, 10, a en  
A, 12, a vermelde bedragen betaald door die nieuwe werkge-
ver(s) betrekking hebben. 
 
 
 
Hier mag u het verrekenbare bedrag vermelden van de  
roerende voorheffing die (tegen de aanslagvoet van 15 of 
25 pct.) is ingehouden op de inkomsten die u hebt verkregen 
uit de cessie of concessie van auteursrechten, naburige rech-
ten en wettelijke en verplichte licenties, bedoeld in de Wet van 
30.6.1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 
of in overeenkomstige bepalingen in het buitenlands recht, en 
die als bezoldigingen van werknemers zijn aan te merken en 
door u voor hun brutobedrag (dus met inbegrip van de roeren-
de voorheffing) in de rubrieken A, 1; A, 4 en/of A, 7 zijn ver-
meld. 
 

▲ Opgelet: tot een brutobedrag van 56.450 EUR zijn inkom-
sten uit de cessie of concessie van bovenbedoelde rechten 
nooit aan te merken als bezoldigingen, maar als inkomsten 
van roerende goederen en kapitalen (zie ook de uitleg bij 
vak VII, D). De roerende voorheffing die met betrekking tot 
die eerste inkomstenschijf is ingehouden mag hier dan ook 
niet worden vermeld. 

 

J. 
Overheidsperso-

neel zonder ar-
beidsovereen-

komst  

L. 
Werkhervattings-

loon  

M. 
Roerende voor-

heffing op in  
A, 1; A, 4 of A, 7 

vermelde in-
komsten uit 

auteursrechten, 
naburige rech-

ten en wettelijke 
en verplichte 

lice nties  

■ 
Houd het bewijs van 
de inhouding van de 
roerende voorheffing 
ter beschikking van de 
administratie. 

K. 
Werkbonus  
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Deze rubriek is bestemd voor de helpende gezinsleden van een 
zelfstandige, die inkomsten aangeven die niet werden onder-
worpen aan een wettelijk of reglementair stelsel van pensioenen 
van werklieden, bedienden, personeelsleden van openbare 
administraties of instellingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
U mag in rubriek O niet alle in de rubrieken A tot E vermelde 
inkomsten van buitenlandse oorsprong (en de desbetreffen-
de kosten) herhalen, maar alleen die welke in de rubrieken 
O, 1 en O, 2 worden gevraagd, nl.: 
 

• in rubriek O, 1: de inkomsten die u hebt verkregen in  
Frankrijk of Nederland en die aldaar aan een sociale wetge-
ving voor werknemers of daarmee gelijkgestelden zijn on-
derworpen, maar in België niet van belasting zijn vrijgesteld; 
die inkomsten zijn niet onderworpen aan de Belgische bij-
zondere bijdrage voor de sociale zekerheid; 

 

• in rubriek O, 2: de inkomsten waarvan u aanspraak maakt op 
belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oor-
sprong, d.w.z.: 

 

 - de inkomsten die bij overeenkomst zijn vrijgesteld van de 
personenbelasting, maar in aanmerking worden genomen 
voor de berekening van die belasting op uw andere inkom-
sten (vrijstelling met progressievoorbehoud); 

 

  daartoe behoren ook de door internationale organisaties 
toegekende inkomsten die krachtens internationale verdra-
gen of akkoorden zijn vrijgesteld met progressievoorbe-
houd (voor die inkomsten moet in de rubriek “Land” de in-
ternationale organisatie worden vermeld die de inkomsten 
heeft toegekend); 

 

 - de inkomsten waarvoor de belasting tot de helft wordt ver-
minderd; het betreft hier inzonderheid inkomsten die zijn 
verkregen en belast in een land waarmee België geen 
overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting heeft 
gesloten. 

 

▲ Opgelet: indien u de rubrieken O, 1 en/of O, 2 hebt inge-
vuld en dus aanspraak meent te maken op, respectievelijk, 
vrijstelling van de bijzondere bijdrage voor de sociale ze-
kerheid, of belastingvermindering voor inkomsten van bui-
tenlandse oorsprong, is het aangewezen om het bewijs dat 
de desbetreffende voorwaarden zijn vervuld, bij de aangifte 
te voegen. 

 

N. 
Helpende 

gezinsleden van 
zelfstandigen  

O. 
Inkomsten van 

buitenlandse 
oorsprong (en 
de desbetref-
fende kosten)  

■ 
Vergeet niet de in 
rubriek N gevraagde 
gegevens op de 
achterzijde van uw 
aangifte in te vullen! 

■ 
Vergeet niet de in 
rubriek O gevraagde 
gegevens op de 
achterzijde van uw 
aangifte in te vullen! 
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Pensioenen 
 

Voorafgaande opmerking 
 

De meeste van de in dit vak te vermelden bedragen zijn opge-
nomen op individuele fiches die u werden uitgereikt met het 
oog op het invullen van uw aangifte. 
 

Op die fiches is elk bedrag dat moet worden aangegeven 
gemerkt met een code bestaande uit 3 cijfers (bv. 211). Om 
het overschrijven van de bedragen te vergemakkelijken zijn 
dezelfde codes op de voorbereiding van de aangifte in het 
rood herhaald. Behalve wat de op het fiche 281.16 vermelde 
wettelijke vergoedingen wegens blijvende ongeschiktheid in-
gevolge arbeidsongeval of beroepsziekte betreft (zie dienaan-
gaande de opmerkingen bij rubriek A, 2 en de uitleg bij 
rubriek A, 2, c, 2° hierna), volstaat het de bedragen die op de 
fiches met bepaalde codes zijn gemerkt op de voorbereiding 
van de aangifte zonder meer naast dezelfde codes over te 
schrijven. Laat u daarbij niet afschrikken door het feit dat 
bepaalde in het rood afgedrukte codes op de voorbereiding 
van de aangifte tussen haakjes staan of worden voorafgegaan 
door een cijfer (1 of 2) dat in het zwart is afgedrukt en worden 
gevolgd door een streepje en een controlegetal (bestaande uit 
twee cijfers) die eveneens in het zwart zijn afgedrukt (bv. 
1212-49). Met die zwarte cijfers moet u pas rekening houden 
wanneer u de gegevens van de voorbereiding van de aangifte 
overbrengt naar de eigenlijke aangifte, waar u de volledige  
codes (bestaande uit zes cijfers) met een donkerblauwe of 
zwarte balpen moet invullen (bv. 1212-49). 
 

In vak V, A moeten ook de pensioenen worden vermeld van 
buitenlandse oorsprong en de aan de Europese gemeen-
schapsbelasting onderworpen pensioenen verkregen door 
voormalige leden van het Europees Parlement of hun recht-
hebbenden. Bepaalde van die pensioenen zijn verder te detail-
leren in vak V, C (zie ook de uitleg bij die rubriek). 
 
 
Rubriek A is bestemd voor alle (in de personenbelasting) be-
lastbare pensioenen, renten, enz., ongeacht de aard van de be-
roepswerkzaamheid die u nu nog uitoefent of die u vroeger hebt uit-
geoefend. 
 

Hier moeten dus zowel de belastbare pensioenen, renten, 
enz., worden vermeld van huidige of gewezen werknemers, 
als van huidige of gewezen bedrijfsleiders of zelfstandigen. 
 

Ook alle uit pensioensparen voortkomende belastbare beroeps-
inkomsten moeten hier worden vermeld (in rubriek A, 3). 
 

Spaartegoeden, kapitalen en afkoopwaarden, die aan de taks 
op het lange termijnsparen (van 33 pct., 16,5 pct. en/of 10 pct.) 
onderworpen zijn geweest, moeten niet worden aangegeven 

Vak V 

A. 
Pensioenen  
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(die inkomsten zijn niet vermeld op met codes bedrukte indivi-
duele fiches). 
 

1111    
Andere dan de onder 2 en 3 bedoelde pensioenenAndere dan de onder 2 en 3 bedoelde pensioenenAndere dan de onder 2 en 3 bedoelde pensioenenAndere dan de onder 2 en 3 bedoelde pensioenen    
 

In rubriek 1 moeten alle belastbare pensioenen, renten en als 
zodanig geldende kapitalen, afkoopwaarden, enz., worden  
vermeld, met uitzondering van de wettelijke vergoedingen  
wegens blijvende ongeschiktheid ingevolge arbeidsongeval of 
beroepsziekte (zie rubriek 2 hierna) en de inkomsten uit het 
pensioensparen (zie rubriek 3 hierna). 
 

a. Wettelijke pensioenen verkregen vanaf de wette-
lijke pensioenleeftijd 
 

Vermeld hier de wettelijke pensioenen, overlevingspensioenen 
uitgezonderd, die u in 2013 vanaf de wettelijke pensioenleeftijd 
hebt verkregen. Op het pensioenfiche (281.11) zijn die pensi-
oenen met code 228 gemerkt. 
 

c. Achterstallen van onder a bedoelde wettelijke 
pensioenen 
 

Hier moet u de in 2013 verkregen afzonderlijk belastbare ach-
terstallen van de onder 1, a bedoelde wettelijke pensioenen 
vermelden. Op het pensioenfiche (281.11) vindt u die achter-
stallen naast code 230. 
 

d. Overlevingspensioenen 
 

Vermeld hier de overlevingspensioenen die u in 2013 zijn 
betaald of toegekend. Op het pensioenfiche (281.11) zijn ze 
met code 229 gemerkt. 
 

e. Achterstallen van overlevingspensioenen 
 

Hier moeten de in 2013 verkregen afzonderlijk belastbare ach-
terstallen van overlevingspensioenen worden vermeld. Op het 
pensioenfiche (281.11) vindt u die achterstallen naast code 
231. 
 

f. Andere pensioenen, renten (uitgezonderd omzet-
tingsrenten) en als zodanig geldende kapitalen en 
afkoopwaarden, enz., die gezamenlijk belastbaar 
zijn 
 

Hier moeten de niet in de rubrieken a, d en j bedoelde pensi-
oenen, renten, enz. worden vermeld (inzonderheid wettelijke 
rustpensioenen die vóór de wettelijke pensioenleeftijd zijn ver-
kregen en niet in rubriek 2 bedoelde renten en vergoedingen 
tot herstel van een bestendige derving van beroepsinkom-
sten), evenals de kapitalen en afkoopwaarden van individuele 
levensverzekeringen, groepsverzekeringen, enz., die geza-
menlijk en in éénmaal moeten worden belast. Die inkomsten 
zijn op de individuele fiches (281.11 en 281.14) met code 211 
gemerkt. 
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h. Achterstallen van onder f bedoelde pensioenen, 
renten, enz. 
 

Hier moet u de afzonderlijk belastbare achterstallen vermelden 
van de onder f bedoelde pensioenen, renten, enz. Zij zijn op de 
individuele fiches (281.11 en 281.14) met code 212 gemerkt. 
 

i. Kapitalen en afkoopwaarden die afzonderlijk be-
lastbaar zijn: 
 

1° tegen 33 pct.  
 

Hier mag u alleen de als renten of pensioenen geldende kapi-
talen en afkoopwaarden vermelden die u in 2013 zijn betaald 
of toegekend en die op uw pensioenfiche (281.11) met code 
213 zijn gemerkt. 
 

2° tegen 20 pct. 
 

Hier mag u alleen de als renten of pensioenen geldende kapi-
talen en afkoopwaarden vermelden die u vanaf 1.7.2013 zijn 
betaald of toegekend en die op uw pensioenfiche (281.11) met 
code 245 zijn gemerkt. 
 

3° tegen 18 pct.  
 

Hier mag u alleen de als renten of pensioenen geldende kapi-
talen en afkoopwaarden vermelden die u vanaf 1.7.2013 zijn 
betaald of toegekend en die op uw pensioenfiche (281.11) met 
code 253 zijn gemerkt. 
 

4° tegen 16,5 pct. 
 

a) gekapitaliseerde waarde van wettelijke pensioene n 
verkregen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd 

 

 Hier mag u alleen de gekapitaliseerde waarde van een deel 
van het wettelijk rustpensioen vermelden die u in 2013 
vanaf de wettelijke pensioenleeftijd hebt verkregen en die 
op uw pensioenfiche (281.11) met code 232 is gemerkt. 

 

b) gekapitaliseerde waarde van overlevingspensioene n 
 

 Hier mag u alleen de gekapitaliseerde waarde van een deel 
van het wettelijk overlevingspensioen vermelden die u in 
2013 hebt verkregen en die op uw pensioenfiche (281.11) 
met code 237 is gemerkt. 

 

c) andere 
 

 Hier mag u alleen de als renten of pensioenen geldende 
kapitalen en afkoopwaarden vermelden die u in 2013 zijn 
betaald of toegekend en die op uw pensioenfiche (281.11) 
met code 214 zijn gemerkt. 

 

5° tegen 10 pct. 
 

Hier mag u alleen de als renten of pensioenen geldende kapi-
talen en afkoopwaarden vermelden die u in 2013 zijn betaald 
of toegekend en die op uw pensioenfiche (281.11) met code 
215 zijn gemerkt. 
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j. Omzettingsrenten van kapitalen en afkoopwaar-
den die zijn betaald of toegekend 
 

Hier moeten de andere dan de in rubriek 2, c bedoelde omzet-
tingsrenten worden vermeld van de als renten of pensioenen 
geldende kapitalen en afkoopwaarden die niet aan de taks op 
het lange termijnsparen onderworpen zijn, die in de personen-
belasting niet in éénmaal (gezamenlijk of afzonderlijk) 
moe(s)ten worden belast en die u tijdens de jaren 2001 tot 
2013 zijn toegekend indien u op het tijdstip van de toekenning 
jonger was dan 65 jaar, of tijdens de jaren 2004 tot 2013 
indien u op het tijdstip van de toekenning 65 jaar of ouder was. 
 

1° in 2013 
 

Met betrekking tot dergelijke in 2013 ontvangen kapitalen en 
afkoopwaarden, moet u: 
 

• in rubriek A, 1, j, 1° de omzettingsrente vermelden die op uw 
individuele fiche (281.11 of 281.14) van het jaar 2013 met 
code 216 gemerkt is; 

 

• in rubriek B, 1 de bedrijfsvoorheffing vermelden die op dat-
zelfde fiche met code 225 gemerkt is. 

 

2° tijdens de jaren 2001 tot 2012 
 

Wat dergelijke tijdens de jaren 2001 (respectievelijk 2004) tot 
2012 ontvangen kapitalen en afkoopwaarden betreft, moet u 
alleen in rubriek A, 1, j, 2° de omzettingsrente vermelden (er 
mag in rubriek B echter geen bedrijfsvoorheffing worden  
vermeld). Die omzettingsrente kunt u terugvinden op het fiche 
dat u is uitgereikt voor het jaar van de betaling van het kapitaal 
of de afkoopwaarde tegenover de letter R (jaren 2001 tot 
2003) of tegenover code 216 (jaren 2004 tot 2012). 
 

2222    
ArArArArbeidsongevallen en beroepsziekten (wettelijke beidsongevallen en beroepsziekten (wettelijke beidsongevallen en beroepsziekten (wettelijke beidsongevallen en beroepsziekten (wettelijke 
vergoedingen wegens blivergoedingen wegens blivergoedingen wegens blivergoedingen wegens blijjjjvende ongeschiktheid)vende ongeschiktheid)vende ongeschiktheid)vende ongeschiktheid)    
 

In rubriek 2 moet het belastbare bedrag worden vermeld van de 
uitkeringen, toelagen, renten en omzettingsrenten van als zoda-
nig geldende kapitalen die overeenkomstig de wetgeving op de 
arbeidsongevallen of beroepsziekten wegens blijvende onge-
schiktheid toegekend zijn. 
 

Dat bedrag is op individuele fiches 281.16 vermeld. 
 

▲ Opmerkingen 
 

In principe stemt het bedrag dat op het fiche 281.16 vermeld 
is overeen met het belastbare bedrag dat u in uw aangifte 
moet vermelden. Dit is evenwel niet het geval: 
 

• wanneer u gedurende het volledige jaar 2013 recht had op 
een rust- of overlevingspensioen; in dat geval moet u het 
op uw fiche 281.16 vermelde bedrag niet vermelden; 

 

• wanneer u gedurende een gedeelte van het jaar 2013 recht 
had op een rust- of overlevingspensioen en het op uw fi-
che 281.16 vermelde bedrag ook - geheel of gedeeltelijk - 

►► 
De extra-wettelijke 
uitkeringen, toelagen, 
enz., die wegens 
blijvende ongeschikt-
heid ingevolge een 
arbeidsongeval of 
beroepsziekte worden 
toegekend, moeten in 
rubriek 1 worden 
vermeld. 
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op dat jaargedeelte betrekking heeft; in dat geval moet u 
slechts het gedeelte van het op uw fiche vermelde bedrag 
opnemen dat betrekking heeft op het gedeelte van het jaar 
2013 waarin u geen recht had op een dergelijk pensioen; 

 

• wanneer u kan bewijzen dat het werkelijk verlies aan 
beroepsinkomsten dat u, als gevolg van het arbeidsongeval 
of de beroepsziekte, hebt geleden, kleiner is dan het op uw 
fiche 281.16 vermelde bedrag; in dat geval moet u slechts 
het bedrag vermelden dat overeenstemt met dat werkelijk 
verlies (indien u geen inkomensverlies hebt geleden moet u 
het op uw fiche 281.16 vermelde bedrag niet in de aangifte 
vermelden). 

 

In elk van de in het vorige lid geciteerde gevallen moet u 
kunnen verantwoorden waarom het op uw fiche 281.16  
vermelde bedrag niet of slechts gedeeltelijk in uw aangifte is 
vermeld en hoe het door u aangegeven bedrag is becijferd. 
Houd ook de passende bewijsstukken ter beschikking van de 
administratie. 
 

a. Uitkeringen, toelagen en renten (uitgezonderd om -
zettingsrenten) 
 

Vermeld hier het belastbare bedrag van de in rubriek 2 bedoelde 
uitkeringen, toelagen en renten (uitgezonderd omzettingsrenten) 
die gezamenlijk belastbaar zijn. Op uw fiche 281.16 is dat 
bedrag met code 217 gemerkt (zie evenwel ook de opmerkingen 
bij rubriek 2 hiervoor). 
 

b. Achterstallen van onder a bedoelde uitkeringen, 
enz. 
 

Hier moet u het bedrag van de afzonderlijk belastbare achter-
stallen van de onder a bedoelde uitkeringen, toelagen en ren-
ten vermelden. 
 

Dat bedrag is op het fiche 281.16 met code 224 gemerkt (zie 
evenwel ook de opmerkingen bij rubriek 2 hiervoor). 
 

c. Omzettingsrenten van kapitalen betaald of toege-
kend: 
 

Het betreft hier de in rubriek 2 bedoelde omzettingsrenten van 
als renten geIdende kapitalen die tijdens de jaren 2001 tot 
2013 zijn toegekend aan personen die op het tijdstip van de 
toekenning jonger waren dan 65 jaar. 
 

1° in 2013 
 

Met betrekking tot dergelijke in 2013 ontvangen kapitalen moet 
u: 
 

• in rubriek A, 2, c, 1° het belastbare bedrag van de omzet-
tingsrente vermelden; dat bedrag is op uw fiche 281.16 met 
code 226 gemerkt (zie evenwel ook de opmerkingen bij 
rubriek 2 hiervoor); 

 

• in rubriek B, 1 de bedrijfsvoorheffing vermelden die op  
datzelfde fiche met code 225 gemerkt is. 

 

►► 
Wanneer in vak 12 
van uw fiche 281.16 
de datum van pensio-
nering is ingevuld, 
heeft het op dat fiche 
vermelde bedrag 
uitsluitend betrekking 
op het tijdperk vóór die 
datum; het op zo’n 
fiche vermelde bedrag 
moet dus volledig 
worden opgenomen 
(tenzij u kan bewijzen 
dat het geleden inko-
mensverlies lager is). 
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2° tijdens de jaren 2001 tot 2012 
 

Wat de tijdens de jaren 2001 tot 2012 overeenkomstig de  
wetgeving op de arbeidsongevallen of beroepsziekten toege-
kende kapitalen betreft, moet u alleen in rubriek A, 2, c, 2° het 
belastbare bedrag van de omzettingsrente vermelden (er mag 
in rubriek B echter geen bedrijfsvoorheffing worden vermeld). 
Dat bedrag kunt u terugvinden op het fiche 281.16 dat u is uit-
gereikt voor het jaar van de betaling van het kapitaal tegen-
over de letters Rb (jaren 2001 tot 2003) of tegenover code 226 
(jaren 2004 tot 2012) (zie evenwel ook de opmerkingen bij 
rubriek 2 hiervoor). 
 

3333    
PensioensparenPensioensparenPensioensparenPensioensparen    
 

In rubriek 3 moeten alle belastbare sommen worden vermeld 
die in 2013 zijn betaald of toegekend, die afkomstig zijn van 
een in het kader van het pensioensparen geopende spaarre-
kening of spaarverzekering waarvan de stortingen aanleiding 
hebben gegeven tot een aftrek van uw belastbaar inkomen of 
tot een belastingvermindering, en die niet aan de taks op het 
lange termijnsparen onderworpen zijn geweest. 
 

a. Pensioenen, renten, spaartegoeden, kapitalen en 
afkoopwaarden die gezamenlijk belastbaar zijn 
 

Hier moeten de gezamenlijk belastbare pensioenen en renten 
van spaarverzekeringen, tegoeden van (individuele of collec-
tieve) spaarrekeningen en kapitalen en afkoopwaarden van 
spaarverzekeringen worden vermeld, die op uw fiche 281.15 
met code 219 zijn gemerkt. 
 

b. Spaartegoeden, kapitalen en afkoopwaarden die 
afzonderlijk belastbaar zijn: 
 

1° tegen 33 pct. 
 

De betreffende tegoeden van (individuele of collectieve) spaar-
rekeningen en kapitalen en afkoopwaarden van spaarverzeke-
ringen zijn op uw fiche 281.15 met code 220 gemerkt. 
 

2° tegen 16,5 pct. 
 

De betreffende tegoeden van (individuele of collectieve) spaar-
rekeningen en kapitalen en afkoopwaarden van spaarverzeke-
ringen zijn op uw fiche 281.15 met code 221 gemerkt. 
 

3° tegen 10 pct. 
 

De betreffende tegoeden van (individuele of collectieve) spaar-
rekeningen en kapitalen en afkoopwaarden van spaarverzeke-
ringen zijn op uw fiche 281.15 met code 222 gemerkt. 
 

4444    
Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragenNiet ingehouden persoonlijke sociale bijdragenNiet ingehouden persoonlijke sociale bijdragenNiet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen    
 

Deze rubriek is inzonderheid bestemd voor gepensioneerden 
die persoonlijke sociale bijdragen hebben betaald welke niet 
op hun pensioenen of renten werden ingehouden.  
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Hier mag u ook het bedrag vermelden dat u (als gepensio-
neerde) in 2013 werkelijk aan uw ziekenfonds hebt gestort als 
bijdrage in het kader van de financiële verantwoordelijkheid 
van de ziekenfondsen. 
 

▲ Mogen daarentegen niet worden vermeld: 
 

 • de aan uw ziekenfonds gestorte bijdragen voor aanvuI-
lende of vrije verzekering (voor specifieke diensten  
zoals ziekenvervoer, openluchtkuren, gezinshulp, enz.); 

 

 • de aan uw ziekenfonds (of aan een verzekeringsmaat-
schappij) betaalde bijdragen of premies voor zogenaamde 
hospitalisatieverzekeringen. 

 
 
Hier moet u de bedrijfsvoorheffing vermelden die betrekking 
heeft op de inkomsten die in rubriek A vermeld zijn. Zij is op de 
verschillende fiches tegenover code 225 terug te vinden. 
 

▲ Opgelet: buitenlandse belasting mag hier nooit worden 
vermeld. 

 
 
 
U mag in rubriek C niet alle in rubriek A vermelde pensioenen 
van buitenlandse oorsprong (en de desbetreffende kosten) 
herhalen, maar alleen die welke in rubriek C worden gevraagd, 
nl. de pensioenen waarvoor u aanspraak maakt op belasting-
vermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong, 
d.w.z.: 
 

• de pensioenen die zijn vrijgesteld van de personenbelasting, 
maar in aanmerking worden genomen voor de berekening 
van die belasting op uw andere inkomsten (vrijstelling met 
progressievoorbehoud); 

 

 daartoe behoren inzonderheid: 
 

 - de pensioenen die zijn vrijgesteld krachtens internationale 
overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting; 

 

 - de aan de Europese Gemeenschapsbelasting onderwor-
pen pensioenen verkregen door voormalige leden van het 
Europees Parlement of hun rechthebbenden (voor die 
pensioenen moet in de rubriek “Land”, “Europese Unie” 
worden vermeld); 

 

• de pensioenen waarvoor de belasting tot de helft wordt ver-
minderd; het betreft hier inzonderheid pensioenen die zijn 
verkregen en belast in een land waarmee België geen over-
eenkomst ter voorkoming van dubbele belasting heeft geslo-
ten. 

 

▲ Opgelet: indien u de rubriek C hebt ingevuld en dus aan-
spraak meent te maken op belastingvermindering voor in-
komsten van buitenlandse oorsprong, is het aangewezen 
om het bewijs dat de desbetreffende voorwaarden zijn ver-
vuld, bij de aangifte te voegen. 

B. 
Bedrijfsvoorhef-

fing  

C. 
Pensioenen van  

buitenlandse  
oorsprong (en de 

desbetreffende 
kosten)  

■ 
Vergeet niet de in 
rubriek C gevraagde 
gegevens op de 
achterzijde van uw 
aangifte in te vullen! 

►► 
Indien deze bijdrage 
werd ingehouden op 
uw pensioen, mag u 
ze niet vermelden! 
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Ontvangen onderhoudsuitkeringen 
 
Voorafgaande opmerkingen 
 

• Onderhoudsuitkeringen bestemd voor kinderen zijn belast-
baar op naam van de kinderen zelf; zij moeten niet worden 
vermeld in de aangifte van de ouder van wiens gezin zij deel 
uitmaken, maar in eigen aangifteformulieren op naam van de 
verkrijgende kinderen. Indien geen aangifteformulieren op 
naam van de kinderen zijn toegezonden, moeten die in voor-
komend geval bij de plaatselijke belastingdienst worden aan-
gevraagd. 

 

• De onderhoudsuitkeringen die niet als bestaansmiddelen 
moeten worden aangemerkt (zie de uitleg bij vak II, B, Voor-
afgaande opmerkingen, “Voorwaarden om als ten laste te 
worden beschouwd”), moeten hier wel (in de passende  
rubriek) worden vermeld! 

 

• Onderhoudsuitkeringen bestemd voor één van beide echtge-
noten of wettelijk samenwonenden die een gezamenlijke 
aangifte indienen, moeten steeds worden vermeld in de 
kolom van de echtgenoot of partner voor wie ze zijn 
bestemd. Onderhoudsuitkeringen die voor beiden samen be-
stemd zijn, moeten daarentegen door elke echtgenoot of 
partner voor de helft worden aangegeven. 

 

1111    
Niet gekapitaliseerde uitkeringenNiet gekapitaliseerde uitkeringenNiet gekapitaliseerde uitkeringenNiet gekapitaliseerde uitkeringen    
 

Het betreft hier onderhoudsuitkeringen die u regelmatig  
ontvangt van personen die geen deel uitmaken van uw gezin 
en die u onderhoud verschuldigd zijn overeenkomstig in het 
Burgerlijk of Gerechtelijk Wetboek bepaalde verplichtingen of 
gelijkaardige verplichtingen in een buitenlandse wetgeving. 
 

Verplichting tot onderhoud kan krachtens het Burgerlijk en het 
Gerechtelijk Wetboek inzonderheid bestaan tussen echtgeno-
ten die gescheiden leven, gescheiden zijn van tafel en bed of 
uit de echt gescheiden zijn, tussen wettelijk samenwonenden 
die gescheiden leven of van wie de wettelijke samenwoning is 
beëindigd, en tussen ouders en kinderen. 
 

2222    
UitkeringUitkeringUitkeringUitkeringen die ingevolge een gerechtelijke beslien die ingevolge een gerechtelijke beslien die ingevolge een gerechtelijke beslien die ingevolge een gerechtelijke beslis-s-s-s-
sing met terugwesing met terugwesing met terugwesing met terugwerrrrkende kracht zijn toegekendkende kracht zijn toegekendkende kracht zijn toegekendkende kracht zijn toegekend    
 

Het betreft hier alleen onderhoudsuitkeringen of aanvullende 
onderhoudsuitkeringen die betrekking hebben op aan het jaar 
2013 voorafgaande jaren, maar die slechts in 2013 zijn betaald 
ter uitvoering van een gerechtelijke beslissing waarbij het  
bedrag ervan met terugwerkende kracht is vastgesteld of  
verhoogd. 
 

Vak VI 

►► 
Houd een afschrift van 
de gerechtelijke be-
slissing ter beschik-
king van de admini-
stratie. 
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3333    
Gekapitaliseerde uitkeringenGekapitaliseerde uitkeringenGekapitaliseerde uitkeringenGekapitaliseerde uitkeringen    
 

Het betreft hier onderhoudsuitkeringen (andere dan de in 
rubriek 2 bedoelde uitkeringen) die in éénmaal zijn betaald of 
toegekend in de vorm van een kapitaal, maar voor het overige 
voldoen aan de onder 1 hierboven vermelde voorwaarden. 
 

Het aan te geven bedrag moet worden bepaald door het kapi-
taal te vermenigvuldigen met het percent dat in onderstaande 
tabel voorkomt tegenover de leeftijd die de verkrijger had op 
de datum van de betaling of de toekenning van het kapitaal. 
 

Leeftijd bij de betaling of toekenning Percent 
40 jaar en minder 1 
41 tot 45 jaar 1,5 
46 tot 50 jaar 2 
51 tot 55 jaar 2,5 
56 tot 58 jaar 3 
59 en 60 jaar 3,5 
61 en 62 jaar 4 
63 en 64 jaar 4,5 
65 jaar en meer 5 
 

4444    
Schuldenaar(s) van de onder 1 tot 3 bedoelde oSchuldenaar(s) van de onder 1 tot 3 bedoelde oSchuldenaar(s) van de onder 1 tot 3 bedoelde oSchuldenaar(s) van de onder 1 tot 3 bedoelde on-n-n-n-
derhoudsuitkderhoudsuitkderhoudsuitkderhoudsuitkeeeeringenringenringenringen    
 

Vermeld de naam, de voornaam en het adres van de  
perso(o)n(en) van wie u de onder 1 tot 3 bedoelde onder-
houdsuitkeringen hebt ontvangen in de rubriek a of b naarge-
lang die perso(o)n(en) rijksinwoner is (zijn) of niet. 
 

►► 
Het inkomen moet 
worden aangegeven 
vanaf het jaar van de 
betaling of de toe-
kenning van het 
kapitaal tot en met 
het jaar van overlij-
den van de verkrijger. 

►► 
Vergeet niet de in 
rubriek 4 gevraagde 
gegevens op de 
achterzijde van uw 
aangifte in te vullen! 
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Inkomsten van kapitalen en roerende 
goederen 
 

Voorafgaande opmerkingen 
 

• Inkomsten van kapitalen en roerende goederen verkregen 
door echtgenoten en wettelijk samenwonenden voor wie een 
gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, moeten 
steeds als volgt worden aangegeven: 

 

 - inkomsten die op grond van het vermogensrecht tot het  
eigen vermogen van een echtgenoot of partner behoren, 
moeten volledig op naam van die echtgenoot of partner 
worden aangegeven; 

 

 - alle andere inkomsten moeten door elk van de echtgenoten 
of partners voor de helft worden aangegeven. 

 

 ▲ Opgelet: de inkomsten van eigen goederen van echtgeno-
ten die gehuwd zijn volgens het wettelijk huwelijksvermo-
gensstelsel, zijn krachtens het burgerlijk recht gemeen-
schappelijk. Dergelijke inkomsten moeten bijgevolg door  
elke echtgenoot voor de helft worden aangegeven. 

 

• In 2013 verkregen inkomsten van roerende goederen (ru-
brieken B tot D) zijn steeds verplicht aan te geven. Dat geldt 
ook voor de inkomsten van kapitalen bedoeld in rubriek A, 2, 
maar niet voor die bedoeld in rubriek A, 1 (zie ook de uitleg 
bij die rubriek). 

 
 

 
 
 
Indien u inkomsten van kapitalen aangeeft die niet als be-
roepsinkomsten zijn aan te merken, moet u de werkelijk geïn-
de of verkregen bedragen (na aftrek van de eventuele buiten-
landse belasting) vermelden, verhoogd met de innings- en be-
waringskosten en andere soortgelijke kosten en, in voorko-
mend geval, met de woonstaatheffing bedoeld in artikel 2, 10°, 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (zie ook 
vak XII), maar niet met de ingehouden roerende voorheffing. 
 

1111    
Niet verplicht aan te geven inkomstenNiet verplicht aan te geven inkomstenNiet verplicht aan te geven inkomstenNiet verplicht aan te geven inkomsten    
 

Voorafgaande opmerking 
 

Het betreft hier inkomsten van kapitalen (zowel van Belgische 
als van buitenlandse oorsprong) waarop roerende voorheffing 
is ingehouden en/of waarvoor een fictieve roerende voorhef-
fing verrekenbaar is. Deze inkomsten zijn niet verplicht aan te 
geven. Wanneer ze toch worden aangegeven, zullen ze af-
zonderlijk worden belast, tenzij de gezamenlijke belasting met 
de andere inkomsten voordeliger is. In geval van aangifte zal 

Vak VII 

A. 
Inkomsten van 
kapitalen vóór 

aftrek van de 
innings- en be-
waringskosten 
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de ingehouden roerende voorheffing en/of de verrekenbare fic-
tieve roerende voorheffing worden verrekend, tenzij u als amb-
tenaar, ander personeelslid of gepensioneerde van een inter-
nationale organisatie, in 2013 beroepsinkomsten hebt verkre-
gen die bij overeenkomst zijn vrijgesteld en niet in aanmerking 
komen voor de berekening van de belasting op uw andere in-
komsten (zie ook de eerste vraag in vak II, A, 3, a van de 
voorbereiding van de aangifte). 
 

a), b) en c) met roerende voorheffing van 25, 15 of  10 pct. 
 

Vermeld de inkomsten in de rubrieken a, b of c, naargelang 
het percentage van de roerende voorheffing 25, 15 of 10 pct. 
bedraagt. Dat percentage kan u doorgaans terugvinden op het 
inningsborderel of bankuittreksel. 
 

2222    
Verplicht aan te geven inkomstenVerplicht aan te geven inkomstenVerplicht aan te geven inkomstenVerplicht aan te geven inkomsten    
 

Het betreft hier inkomsten van kapitalen (zowel van Belgische 
als van buitenlandse oorsprong) waarop geen roerende voor-
heffing is ingehouden en waarvoor geen fictieve roerende 
voorheffing verrekenbaar is. 
 

a) dividenden van erkende coöperatieve vennootschap -
pen, coöperatieve participatievennootschappen uitge zon-
derd, waarop geen roerende voorheffing is ingehoude n 
 

Hier moet het gedeelte van de dividenden worden vermeld van 
door de Nationale Raad van de Coöperatie erkende coöpera-
tieve vennootschappen, met uitzondering van de coöperatieve 
vennootschappen bedoeld in de Wet van 22.5.2001 betreffen-
de de werknemersparticipatie in het kapitaal en de winst van 
de vennootschappen, waarop geen roerende voorheffing is in-
gehouden, in de mate dat dat gedeelte, per belastingplichtige, 
meer bedraagt dan 190 EUR. 
 

In de regel is dat gedeelte belastbaar tegen 25 pct. 
 

De liquidatieboni die bij de gehele of gedeeltelijke verdeling 
van het maatschappelijk vermogen van een vennootschap, 
overeenkomstig artikel 187 of 209 van het Wetboek van de in-
komstenbelastingen 1992 als dividenden zijn aan te merken, 
zijn evenwel belastbaar tegen 10 pct. Dat is ook het geval voor 
de dividenden bedoeld in artikel 537, eerste lid, van het Wet-
boek van de inkomstenbelastingen 1992. 
 

Dividenden als bedoeld in artikel 537, zesde en zevende lid, 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zijn be-
lastbaar tegen 15 pct. 
 

Als u dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen 
hebt verkregen die tegen meer dan één van de bovenvermel-
de percentages belastbaar zijn, mag u de vrijstelling van 
190 EUR, welke slechts één maal van toepassing is, in eerste 
instantie op de tegen het (de) hoogste percentage(s) belastba-
re dividenden toepassen. 
 

■ 
Houd het detail van 
de aangegeven 
inkomsten en het 
bewijs van de inhou-
ding van de roeren-
de voorheffing ter 
beschikking van de 
administratie.  

■ 
Houd het detail van 
de aangegeven 
inkomsten ter be-
schikking van de 
administratie. 

►► 
Bij echtgenoten en 
wettelijk samenwo-
nenden heeft elke 
echtgenoot of part-
ner recht op een 
vrijstelling van  
190 EUR. 
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b) interesten en dividenden van erkende vennootscha p-
pen met een sociaal oogmerk, waarop geen roerende 
voorheffing is ingehouden 
 

Hier moet het gedeelte van de interesten en dividenden van de 
in artikel 21, 10°, van het Wetboek van de inkomstenbelastin-
gen 1992 bedoelde vennootschappen met een sociaal oog-
merk worden vermeld, waarop geen roerende voorheffing is 
ingehouden, in de mate dat het totale bedrag van dat gedeelte 
(interesten en dividenden samen), per belastingplichtige, meer 
bedraagt dan 190 EUR. 
 

De interesten zijn belastbaar tegen 25 pct. 
 

De dividenden zijn in de regel belastbaar tegen 25 pct. 
 

De liquidatieboni die bij de gehele of gedeeltelijke verdeling 
van het maatschappelijk vermogen van een vennootschap, 
overeenkomstig artikel 187 of 209 van het Wetboek van de in-
komstenbelastingen 1992 als dividenden zijn aan te merken, 
zijn evenwel belastbaar tegen 10 pct. Dat is ook het geval voor 
de dividenden bedoeld in artikel 537, eerste lid, van het Wet-
boek van de inkomstenbelastingen 1992. 
 

Dividenden als bedoeld in artikel 537, zesde en zevende lid, 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zijn be-
lastbaar tegen 15 pct. 
 

Als u interesten en/of dividenden van erkende vennootschap-
pen met een sociaal oogmerk hebt verkregen die tegen meer 
dan één van de bovenvermelde percentages belastbaar zijn, 
mag u de vrijstelling van 190 EUR, welke slechts één maal van 
toepassing is, in eerste instantie op de tegen het (de) hoogste 
percentage(s) belastbare inkomsten toepassen. 
 

c) inkomsten uit gereglementeerde spaardeposito’s b ij 
kredietinstellingen in de Europese Economische Ruim te, 
waarop geen roerende voorheffing is ingehouden 
 

Hier moeten de inkomsten worden vermeld uit gereglemen-
teerde spaardeposito’s bij Belgische kredietinstellingen of kre-
dietinstellingen in andere lidstaten van de Europese Economi-
sche Ruimte, in de mate dat die inkomsten, per belastingplich-
tige, meer bedragen dan 1.880 EUR en er geen roerende 
voorheffing op is ingehouden. 
 

De te vermelden inkomsten zijn die welke betrekking hebben 
op het jaar 2013. Ze zijn belastbaar tegen 15 pct. 
 

d) andere inkomsten zonder roerende voorheffing 
 

Deze rubriek is bestemd voor het vermelden van alle andere 
belastbare inkomsten van kapitalen (zowel van Belgische als 
van buitenlandse oorsprong) waarop geen roerende voorhef-
fing is ingehouden en waarvoor geen fictieve roerende voor-
heffing verrekenbaar is, zoals inkomsten uit hypothecaire 
schuldvorderingen (obligaties uitgezonderd) op onroerende 
goederen die in België zijn gelegen of op schepen en boten 
die in het kantoor van de hypotheekbewaring te Antwerpen zijn 

►► 
Bij echtgenoten en 
wettelijk samenwo-
nenden heeft elke 
echtgenoot of part-
ner recht op een 
vrijstelling van 
190 EUR. 

■ 
Houd het detail van 
de aangegeven 
inkomsten ter be-
schikking van de 
administratie. 
 

►► 
Bij echtgenoten en 
wettelijk samenwo-
nenden heeft elke 
echtgenoot of part-
ner recht op een 
vrijstelling van 
1.880 EUR. 

►► 
Die vennootschap-
pen moeten onder 
meer door de Minis-
ter van Financiën 
zijn erkend. 
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ingeschreven, inkomsten uit onroerende leasing, dividenden 
en interesten van buitenlandse oorsprong die in het buitenland 
zijn geïnd of verkregen zonder tussenkomst van een in België 
gevestigde tussenpersoon, enz. 
 

De dividenden zijn in de regel belastbaar tegen 25 pct. 
 

In welbepaalde gevallen bedraagt die aanslagvoet evenwel 
slechts 15 pct. Dat is het geval voor de dividenden van resi-
dentiële vastgoedbevaks en voor de dividenden bedoeld in ar-
tikel 537, zesde en zevende lid, van het Wetboek van de in-
komstenbelastingen 1992. 
 

De liquidatieboni die bij de gehele of gedeeltelijke verdeling 
van het maatschappelijk vermogen van een vennootschap, 
overeenkomstig artikel 187 of 209 van het Wetboek van de in-
komstenbelastingen 1992 als dividenden zijn aan te merken, 
zijn belastbaar tegen 10 pct. Dat is ook het geval voor de divi-
denden bedoeld in artikel 537, eerste lid, van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992. 
 
De interesten zijn in principe belastbaar tegen 25 pct. 
 
 
 
Indien u, niet beroepsmatig, gemeubileerde woningen, appar-
tementen of kamers verhuurt, moet u in deze rubriek de netto-
huur in verband met het meubilair vermelden. 
 

Tenzij het anders is bepaald in het huurcontract wordt de bru-
tohuur van de meubelen forfaitair op 40 pct. van de totale huur 
bepaald; het saldo vertegenwoordigt een inkomen uit onroe-
rende goederen (zie vak III). 
 

De brutohuur wordt verminderd met de kosten die gedragen 
zijn om die inkomsten te verkrijgen of te behouden (afschrij-
vingen, onderhouds- en herstellingskosten, enz.), maar niet 
met interesten. 
 

Deze kosten mogen forfaitair op 50 pct. van de brutohuur van 
de meubelen geraamd worden. 
 

Houd de volgende gegevens ter beschikking van de admini-
stratie: 
 

a) ligging van de gemeubileerd verhuurde lokalen; 
 

b) datum van de huurovereenkomst; 
 

c) periode van verhuring; 
 

d) bedrag van de huur in verband met het meubilair; 
 

e) kosten van onderhoud en afschrijving van dat meubilair 
 (tenzij u toepassing maakt van bovenvermeld kostenforfait). 
 

 B. 
Netto-inkomen van 

verhuring, 
verpachting, 

gebruik 
of concessie van 

roerende goederen  

� 
Inkomsten van onder-
verhuring moeten in 
vak XV, A, 2, a worden 
vermeld. 
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Het betreft hier inkomsten die begrepen zijn in lijfrenten of tij-
delijke renten (pensioenen uitgezonderd) die na 1.1.1962 on-
der bezwarende titel zijn aangelegd ten laste van een in België 
of in het buitenland gevestigde onderneming of rechtspersoon. 
 

Wanneer die renten aangelegd zijn tegen storting met afstand 
van het kapitaal, wordt het aan te geven bedrag bepaald op 
3 pct. van dat kapitaal. 
 

Wat de Belgische renten betreft, is het belastbare bedrag ver-
meld op een individueel fiche (281.40). 
 

Voor buitenlandse renten wordt geen dergelijk fiche uitgereikt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beoogde inkomsten 
 

De inkomsten die in deze rubriek worden beoogd zijn de in-
komsten die u ingevolge de cessie of concessie van auteurs-
rechten, naburige rechten en wettelijke en verplichte licenties, 
bedoeld in de Wet van 30.6.1994 betreffende het auteursrecht 
en de naburige rechten of in overeenkomstige bepalingen in 
het buitenlands recht, hebt verkregen: 
 

- hetzij buiten de uitoefening van enigerlei beroepswerkzaam-
heid; 

 

- hetzij in het kader van de uitoefening van een beroepswerk-
zaamheid, maar in de mate dat ze het bedrag van 
56.450 EUR bruto (na aftrek van de eventuele buitenlandse 
belasting, maar vóór aftrek van kosten en van de eventueel 
ingehouden roerende voorheffing) niet overschrijden (in de 
mate dat ze dat brutobedrag wel overschrijden, moeten ze 
als beroepsinkomsten (bv. als bezoldigingen van werkne-
mers of als baten van vrije beroepen) worden aangegeven). 

 

1111    
Inkomsten (bruto)Inkomsten (bruto)Inkomsten (bruto)Inkomsten (bruto)    
 
 

Vermeld het brutobedrag (na aftrek van de eventuele buiten-
landse belasting, maar vóór aftrek van kosten en van de even-
tueel ingehouden roerende voorheffing) van de bovenbedoel-
de inkomsten (zowel van Belgische als van buitenlandse oor-
sprong) die u in 2013 hebt verkregen. 
 

 C. 
Inkomsten 

begrepen in 
lijfrenten 

of tijdelijke renten  

►► 
Houd de gegevens 
m.b.t. de identiteit 
van de schuldenaar 
van buitenlandse 
renten ter beschik-
king van de admini-
stratie. 

 D. 
Inkomsten uit 

de cessie of 
concessie van 

auteursrechten, 
naburige rechten 

en wettelijke en 
verplichte 

licenties  
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2222    
KostenKostenKostenKosten (werkelijke of forfaitaire) (werkelijke of forfaitaire) (werkelijke of forfaitaire) (werkelijke of forfaitaire)    
 

Vermeld hier het bedrag van de werkelijke kosten, interesten 
uitgezonderd, die u in 2013 hebt gedragen om de in rubriek 1 
vermelde inkomsten te verkrijgen of te behouden. 
 

Bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens mogen de kosten 
m.b.t. inkomsten uit auteursrechten, enz. forfaitair worden ge-
raamd. 
 

Dat kostenforfait moet worden berekend op het in rubriek 1 
vermelde bedrag van de inkomsten, en bedraagt: 
 

• 50 pct. van de schijf van 0 EUR tot 15.050 EUR, plus 
 

• 25 pct. van de schijf van 15.050 EUR tot 30.110 EUR. 
 

3333    
Roerende voorheffingRoerende voorheffingRoerende voorheffingRoerende voorheffing    
 

Vermeld hier het verrekenbare bedrag van de roerende voor-
heffing die op de in rubriek 1 vermelde inkomsten is ingehou-
den. 
 
 
 
 
 
 
 
Hier mag u alleen innings- en bewaringskosten en andere 
soortgelijke kosten vermelden die betrekking hebben op in 
vak VII vermelde inkomsten. 
 
 
 
 
 
Het betreft hier inzonderheid buitenlandse inkomsten waarvoor 
de belastingregeling ingevolge specifieke bepalingen van 
sommige belastingovereenkomsten afwijkt van het interne 
recht. 
 

▲ Opgelet: vergeet niet de in deze rubriek gevraagde gege-
vens op de achterzijde van uw aangifte in te vullen! 

 

►► 
Indien u werkelijke 
kosten aangeeft,  
moet u de bewijsstuk-
ken ter beschikking 
houden van de admi-
nistratie. 

 E. 
Innings- en 

bewaringskosten 
betreffende aange- 

geven inkomsten  

 F. 
Inkomsten waarop 

een bijzonder 
aanslagstelsel van 

toepassing is  

►► 
Houd het bewijs van de 
inhouding van de 
roerende voorheffing 
ter beschikking van de 
administratie. 
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Vorige verliezen en aftrekbare  
bestedingen 
 

1111    
Nog aftrekbare beroepsverliezen van vorige bNog aftrekbare beroepsverliezen van vorige bNog aftrekbare beroepsverliezen van vorige bNog aftrekbare beroepsverliezen van vorige be-e-e-e-
lastbare tijdpelastbare tijdpelastbare tijdpelastbare tijdperrrrkenkenkenken    
 

Het betreft hier verliezen die u tijdens vorige jaren in de uitoe-
fening van uw beroepswerkzaamheid hebt geleden en nog niet 
van uw beroepsinkomsten hebt kunnen aftrekken. 
 

De beroepsverliezen die u hebt geleden in burgerlijke vennoot-
schappen en verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid (feitelij-
ke verenigingen) moet u in rubriek 1, a vermelden (houd het  
detail van die verliezen ter beschikking van de administratie; met 
betrekking tot de verliezen waarvoor u meent aanspraak te  
kunnen maken op het bepaalde in fine van artikel 80 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, moet u het bewijs 
dat die verliezen voortspruiten uit verrichtingen die aan rechtma-
tige financiële of economische behoeften beantwoorden ter  
beschikking houden). 
 

De andere verliezen moet u in rubriek 1, b vermelden. 
 

2222    
OnderhoudsuitkeringenOnderhoudsuitkeringenOnderhoudsuitkeringenOnderhoudsuitkeringen    
 

Het betreft hier de onderhoudsuitkeringen die u in 2013 hebt 
betaald. 
 

Vermeld het bedrag dat u in 2013 werkelijk hebt betaald (ook 
indien het een in éénmaal betaald kapitaal betreft). 
 

Indien u alleen wordt belast, dient u steeds rubriek 2, a (linker-
kolom) in te vullen. 
 

Echtgenoten of wettelijk samenwonenden die een gezamenlij-
ke aangifte indienen, moeten, naargelang van het geval, 
rubriek 2, a of 2, b invullen. 
 

Rubriek 2, a moet worden ingevuld wanneer de onderhouds-
uitkering slechts door één van de echtgenoten of wettelijk 
samenwonenden verschuldigd is (bv. één van de echtgenoten 
is een uitkering verschuldigd aan zijn kinderen uit een vorig 
huwelijk). Indien beide echtgenoten of wettelijk samenwonen-
den afzonderlijk een uitkering verschuldigd zijn, dienen 
uiteraard beide kolommen van rubriek 2, a te worden ingevuld. 
 

Rubriek 2, b moet worden ingevuld wanneer de onderhouds-
uitkeringen door beide echtgenoten of wettelijk samenwonen-
den samen verschuldigd zijn (bv. ouders aan hun gemeen-
schappelijk kind). 
 

Indien de in rubriek 2 (a of b) vermelde bedragen uitkeringen 
bevatten die betaald zijn ter uitvoering van een gerechtelijke 
beslissing waarbij het bedrag ervan met terugwerkende kracht 

Vak VIII 

►► 
Voor het begrip “on-
derhoudsuitkeringen” 
wordt verwezen naar 
de uitleg bij vak VI. 
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werd vastgesteld of verhoogd (zie de uitleg bij vak VI, 2), moet 
u een afschrift van de gerechtelijke beslissing en het detail van 
de uitkeringen ter beschikking houden van de administratie. 
 

▲ Opgelet! 
 

 • De in vak VIII, 2 te vermelden bedragen zijn slechts ten 
belope van 80 pct. aftrekbaar. Vermeld evenwel steeds 
het werkelijk betaalde bedrag; de administratie zal zelf die 
beperking toepassen. 

 

 • In vak VIII, 2 mag u geen onderhoudsuitkeringen vermel-
den die u hebt betaald voor kinderen die fiscaal te uwen 
laste zijn (kinderen vermeld in vak II, B, 1 of 2).  

 

  Het feit dat kinderen voor het jaar van de feitelijke schei-
ding van hun gehuwde of wettelijk samenwonende  
ouders, fiscaal ten laste zijn van beide ouders (voor wie 
nog een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd), 
vormt evenwel geen beletsel voor de aftrek van de  
onderhoudsuitkeringen die één van de feitelijk gescheiden 
ouders in dat jaar voor die kinderen heeft betaald. 

 

 • In vak VIII, 2 mag u ook geen onderhoudsuitkeringen als 
bedoeld in vak VI, rubriek 2 (d.w.z. onderhoudsuitkerin-
gen die betrekking hebben op jaren vóór 2013, maar die u 
pas in 2013 hebt betaald ter uitvoering van een gerechte-
lijke beslissing waarbij het bedrag ervan met terugwer-
kende kracht is vastgesteld of verhoogd) vermelden die u 
hebt betaald voor kinderen voor wie het belastingvoordeel 
wegens de tenlasteneming in één van de vorige aanslag-
jaren werd verdeeld over u en de andere ouder met wie u 
samen het ouderlijk gezag over die kinderen uitoefent. 

 

 • Indien u onderhoudsuitkeringen als bedoeld in vak VI,  
rubrieken 1 of 3 (d.w.z. regelmatig betaalde of gekapitali-
seerde onderhoudsuitkeringen) aftrekt voor kinderen van 
wie de huisvesting gelijkmatig is verdeeld over u en de 
andere ouder met wie u samen het ouderlijk gezag over 
die kinderen uitoefent, kan het belastingvoordeel wegens 
de tenlasteneming van die kinderen niet over u en die an-
dere ouder worden verdeeld en mogen die kinderen dus 
niet in vak II, B, 2 of 3 worden vermeld, tenzij die onder-
houdsuitkeringen uitsluitend betrekking hebben op de pe-
riode die aan de gelijkmatig verdeelde huisvesting van de 
kinderen voorafgaat.  

 

 • In vak VIII, 2 mag u geen onderhoudsuitkeringen vermel-
den die u hebt betaald aan personen die deel uitmaken 
van uw gezin (zie ook de uitleg bij vak VI, 1). 

 

  Het feit dat er voor het jaar van de feitelijke scheiding nog 
een gemeenschappelijke aanslag op naam van beide echt-
genoten of wettelijk samenwonende partners wordt geves-
tigd, vormt op zich evenwel geen beletsel voor de aftrek 
van de onderhoudsuitkeringen die u in dat jaar, vanaf de 
datum van de feitelijke scheiding, aan uw echtgenoot of 
wettelijk samenwonende partner hebt betaald, met dien 
verstande dat die uitkeringen ook in aanmerking moeten 
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worden genomen voor de vaststelling van het belastbaar 
inkomen van die echtgenoot of partner (zie vak VI, 1). 

 

In rubriek 2, c moet u de naam, de voornaam en het adres 
vermelden van de genieter(s) van de onderhoudsuitkeringen 
die u in de rubrieken 2, a en 2, b hebt vermeld. 
 

3333    
Bijzondere bijdragen voor Bijzondere bijdragen voor Bijzondere bijdragen voor Bijzondere bijdragen voor de de de de sociale zekerheid die, sociale zekerheid die, sociale zekerheid die, sociale zekerheid die, 
met betrekking tot de jaren 1982 tot 1988, in 20met betrekking tot de jaren 1982 tot 1988, in 20met betrekking tot de jaren 1982 tot 1988, in 20met betrekking tot de jaren 1982 tot 1988, in 2011113333    
aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zijn baan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zijn baan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zijn baan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zijn be-e-e-e-
taaldtaaldtaaldtaald    
 

Het betreft hier inzonderheid het bedrag dat u in 2013 met 
betrekking tot de bijzondere bijdrage van de jaren 1982 tot 
1988 hebt gestort op rekening 679-0750809-29 
(IBAN: BE26 6790 7508 0929; BIC: PCHQ BE BB) van de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (R.V.A.) - Bijzondere 
bijdrage, Keizerslaan 7 te 1000 Brussel en waarvoor een 
attest is uitgereikt. Die bijdrage mag slechts voor haar eigen-
lijke bedrag in de aangifte worden vermeld, d.w.z. in voorko-
mend geval na aftrek van de aangerekende nalatigheidsinte-
resten. 
 

 

►► 
Vergeet niet de in 
rubriek 2, c gevraagde 
gegevens op de achter-
zijde van uw aangifte in 
te vullen! 

►► 
Houd het desbetref-
fende attest ter be-
schikking van de 
administratie. 
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Interesten en kapitaalaflossingen van  
leningen en premies van individuele  
levensverzekeringen die recht geven 
op een belastingvoordeel  
 
Bedoelde interesten en kapitaalaflossingen 
 

Hier mag u de interesten en kapitaalaflossingen vermelden 
van hypothecaire leningen met een looptijd van ten minste 
10 jaar die u vanaf 1.1.2005 bij een instelling gevestigd in de 
Europese Economische Ruimte hebt aangegaan en die speci-
fiek hebben gediend voor het verwerven of behouden van de 
in de Europese Economische Ruimte gelegen enige woning 
waarvan u op 31 december van het jaar van afsluiting van de 
lening eigenaar, bezitter, erfpachter of vruchtgebruiker was en 
die u op diezelfde datum zelf betrok. 
 

▲ Opgelet! 
 

 • Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire 
leningen die vanaf 1.1.2005 zijn gesloten tot herfinancie-
ring van leningen die vóór 1.1.2005 zijn aangegaan, ko-
men niet in aanmerking voor de in rubriek A bedoelde af-
trek voor enige woning en mogen hier dus niet worden in-
gevuld. Zij mogen wel worden vermeld in de rubrieken C 
(1 of 3) en/of D indien aan de terzake gestelde voorwaar-
den is voldaan (zie de uitleg bij die rubrieken). 

 

 • Onder het verwerven of behouden van de woning moet 
worden verstaan: de aankoop, het bouwen, de volledige 
of gedeeltelijke vernieuwing of de betaling van de  
successierechten met betrekking tot de bedoelde woning. 

 

 • Om te bepalen of de woning op 31 december van het jaar 
van afsluiting van de lening uw enige woning was, moet u 
geen rekening houden met: 

 

 - andere woningen waarvan u ingevolge erfenis mede-
eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker was; 

 

 - een andere woning die op 31 december van het jaar van 
afsluiting van de lening op de vastgoedmarkt te koop 
werd aangeboden (alsdan moet die andere woning  
uiterlijk op 31 december van het jaar daarna verkocht 
zijn). 

 

 • Om te bepalen of u uw enige woning op 31 december van 
het jaar van afsluiting van de lening zelf betrok, moet u 
geen rekening houden met: 

 

 - het feit dat u die woning niet zelf kon betrekken wegens 
beroeps- of sociale redenen; 

Vak IX 

A. 
Interesten en 

kapitaalaflossin-
gen van hypo-
thecaire lenin-

gen gesloten 
vanaf 1.1.2005 
die in aanmer-

king komen voor 
de aftrek voor 
enige woning  

►► 
De vernieuwingswer-
ken die voor de aftrek 
voor enige woning in 
aanmerking worden 
genomen zijn ver-
meld in rubriek XXXI 
van tabel A van de 
bijlage bij het Ko-
ninklijk besluit nr. 20 
van 20.7.1970 tot 
vaststelling van de 
tarieven van de BTW 
en tot indeling van de 
goederen en de 
diensten bij die 
tarieven. 
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 - het feit dat u de woning op die datum nog niet zelf kon 
betrekken ingevolge wettelijke of contractuele belemme-
ringen of ingevolge de stand van de bouw- of verbou-
wingswerken; in die gevallen moet u de woning uiterlijk 
op 31 december van het tweede jaar na het jaar van af-
sluiting van de lening zelf betrekken, zoniet verliest u 
vanaf dat tweede jaar het recht op de aftrek voor enige 
woning; u hebt echter opnieuw recht op de aftrek vanaf 
het jaar waarin de bovenvermelde belemmeringen zijn 
weggevallen of de bouw- of verbouwingswerken zijn 
beëindigd, mits u de woning uiterlijk op 31 december 
van dat jaar zelf betrekt. 

 

 • Bij echtgenoten en wettelijk samenwonenden voor wie 
een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, gelden 
de voorwaarden voor elke echtgenoot of partner afzon-
derlijk. 

 

Om beiden voor de aftrek voor enige woning in aanmer-
king te kunnen komen, moet de woning bijgevolg voor elk 
van beiden de enige woning zijn waarvan hij of zij eige-
naar, bezitter, erfpachter of vruchtgebruiker is. 
 

Indien de woning slechts aan één van beide echtgenoten 
of partners toebehoort, kan de andere echtgenoot of part-
ner geen aanspraak maken op de aftrek voor enige  
woning, tenzij de inkomsten van dat eigen goed krachtens 
het burgerlijk recht gemeenschappelijk zijn. Dat is het  
geval bij echtgenoten die gehuwd zijn volgens het wette-
lijk huwelijksvermogensstelsel. 

 

Bijzonder geval:  bij het sluiten (vanaf 1.1.2005) van een hypo-
thecaire lening die in aanmerking komt voor de aftrek voor enige 
woning (zie voorwaarden hierboven) had u nog een andere, 
vóór 1.1.2005 aangegane lening m.b.t. dezelfde woning (of een 
herfinanciering van zo’n lening) die in aanmerking komt voor de 
aftrek van interesten bedoeld in rubriek C (1 of 3) en/of voor de 
verhoogde vermindering voor het bouwsparen bedoeld in ru-
briek D, 1. 
 

In dat geval moet u in het jaar van afsluiting van de nieuwe 
lening kiezen tussen de aftrek voor enige woning (rubriek A) 
en die andere fiscale voordelen (rubrieken C (1 of 3) en/of 
D, 1). 
 

Als u hebt gekozen voor de aftrek voor enige woning, mag u 
alleen de interesten en kapitaalaflossingen van de vanaf 
1.1.2005 gesloten lening vermelden in rubriek A. De interesten 
en kapitaalaflossingen van de oudere lening mag u dan niet 
invullen (ook niet in de rubrieken C of D). 
 

Hebt u daarentegen gekozen voor de andere fiscale voorde-
len, dan mag u de interesten en/of de kapitaalaflossingen van 
de oudere lening en die van de vanaf 1.1.2005 gesloten lening 
vermelden in de rubrieken C (1 of 3), respectievelijk D, 1 voor 
zover aan de ter zake gestelde voorwaarden is voldaan (zie de 
uitleg bij die rubrieken). In rubriek A mag u dan niets invullen. 
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▲ Opgelet! 
 

 • De gemaakte keuze geldt niet alleen voor de interesten 
en kapitaalaflossingen van de beoogde leningen, maar 
ook voor de premies van individuele levensverzekeringen 
die uitsluitend tot waarborg of wedersamenstelling van die 
leningen zijn aangegaan (zie ook de uitleg bij rubriek B, 
onder de titel “Bijzonder geval”). 

 

 • De gemaakte keuze is definitief en onherroepelijk. Ze 
geldt ook voor de volgende aanslagjaren. 

 

 • Echtgenoten en wettelijk samenwonenden voor wie een 
gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, moeten 
dezelfde keuze maken. 

 

In de aangifte te vermelden bedrag 
 

Het bedrag van de hierboven bedoelde interesten en kapitaalaf-
lossingen komt niet steeds integraal voor de aftrek voor enige 
woning in aanmerking. In de aangifte mag u slechts het bedrag 
vermelden dat daadwerkelijk voor die aftrek in aanmerking komt. 
Dat bedrag wordt als volgt vastgesteld. 
 

1e stap: Indien u de lening alleen hebt aangegaan, neemt u 
het totale bedrag van de in rubriek A bedoelde inte-
resten en kapitaalaflossingen die u in 2013 hebt 
betaald. 

 

 Hebt u de lening daarentegen samen met één of 
meer andere personen aangegaan, dan neemt u het 
gedeelte van de interesten en kapitaalaflossingen dat 
wordt verkregen door het totale bedrag van de in 
2013 betaalde interesten en kapitaalaflossingen te 
vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller 
gelijk is aan uw aandeel in de woning en de noemer 
gelijk is aan de som van de aandelen in de woning, 
van u en de andere personen die de lening samen 
met u hebben aangegaan. 

 

 ▲ Opgelet! 
 

 • Samen belaste echtgenoten en wettelijk samen-
wonenden die samen een lening hebben  
aangegaan waarvoor beiden recht hebben op 
de aftrek voor enige woning, nemen het totale 
bedrag van de door hen beiden betaalde inte-
resten en kapitaalaflossingen. 

 

 • Wanneer samen belaste echtgenoten of wette-
lijk samenwonenden samen een lening hebben 
aangegaan waarvoor slechts één van beiden 
recht heeft op de aftrek voor enige woning, 
neemt die echtgenoot of partner het gedeelte 
van de interesten en kapitaalaflossingen dat 
wordt verkregen door het totale bedrag van de 
in 2013 betaalde interesten en kapitaalaflossin-
gen te vermenigvuldigen met een breuk waar-
van de teller gelijk is aan zijn aandeel in de 
woning en de noemer gelijk is aan het aandeel 

■ 
Het is aangewezen 
om de volgende door 
de leningmaatschap-
pij uitgereikte attesten 
m.b.t. de lening bij uw 
aangifte te voegen: 
 

- het jaar dat u de 
betalingen voor de 
eerste maal in uw 
aangifte vermeldt: 
het basisattest; 

 

- jaarlijks: het beta-
lingsattest. 

►► 
Onder “aandeel in de 
woning” moet worden 
verstaan: het aandeel 
in de (volle) eigendom, 
het bezit, de erfpacht 
of het vruchtgebruik. 

►► 
Het saldo van de  
betaalde interesten en 
kapitaalaflossingen kan 
door de andere echtge-
noot of partner worden 
vermeld in de rubrieken 
C (2 of 3) en/of D, 2 
indien aan de terzake 
gestelde voorwaarden is 
voldaan (zie de uitleg bij 
die rubrieken). 
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van beide echtgenoten of wettelijk samenwo-
nenden in de woning. 

 

2e stap: Tel het totale bedrag van de in 2013 betaalde verze-
keringspremies bedoeld in rubriek B bij het resultaat 
van de 1e stap. 

 

3e stap: Voor de toepassing van deze stap wordt een onder-
scheid gemaakt naargelang de woning waarvoor de 
lening is aangegaan, op 31.12.2013 nog steeds uw 
enige woning was (1e geval), of niet meer uw enige 
woning was (2e geval). 

 

 ▲ Opgelet: om te bepalen of die woning op 
31.12.2013 uw enige woning was, moet u geen 
rekening houden met: 

 

 - andere woningen waarvan u ingevolge erfenis 
mede-eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebrui-
ker was; 

 

 - andere woningen waarvan u naakte eigenaar 
was, maar waarvan u de naakte eigendom op 
een andere wijze dan ingevolge erfenis hebt ver-
kregen; deze uitzondering geldt alleen als u de 
lening hebt aangegaan vóór 2013; 

 

 - een andere woning die op 31.12.2013 op de 
vastgoedmarkt te koop werd aangeboden; deze 
uitzondering geldt alleen als u de lening hebt aan-
gegaan in 2013. 

 

 1e geval: de woning waarvoor de lening is aangegaan 
was op 31.12.2013 nog steeds uw enige 
woning. 

 

 Beperk het resultaat van de 2e stap (in voor-
komend geval per echtgenoot of partner) tot 
3.010 EUR (3.090 EUR als u op 1 januari 
van het jaar na het jaar van afsluiting van de 
lening 3 of meer kinderen ten laste had). 

 

 ▲ Opgelet: voor het vaststellen van het 
aantal kinderen ten laste op 1 januari van 
het jaar na het jaar van afsluiting van de 
lening, mogen de kinderen die op dat 
tijdstip zwaar gehandicapt waren (zie de 
uitleg bij vak II, B, “Voorafgaande opmer-
kingen”, “Zware handicap”), dubbel wor-
den geteld. 

 

 2e geval: de woning waarvoor de lening is aangegaan 
was op 31.12.2013 niet meer uw enige  
woning. 

 

 Beperk het resultaat van de 2e stap (in voor-
komend geval per echtgenoot of partner) tot 
2.260 EUR. 

 

4e stap: Samen belaste echtgenoten en wettelijk samenwo-
nenden die beiden recht hebben op de aftrek voor 

►► 
Dit geval is niet moge-
lijk als u de lening hebt 
aangegaan in 2013. 

►► 
De 4e stap geldt niet 
voor belastingplichti-
gen die alleen worden  
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enige woning mogen hun (gezamenlijke) resultaat van 
de 3e stap vrij onder elkaar verdelen, met dien  
verstande dat het maximum van, naargelang het ge-
val, 3.010 EUR, 3.090 EUR of 2.260 EUR per echtge-
noot of partner niet mag worden overschreden. 

 

5e stap: Verdeel het resultaat van de vorige stap vrij onder de 
rubrieken A (interesten en kapitaalaflossingen) en B  
(verzekeringspremies), met dien verstande dat u in 
rubriek A nooit meer dan de werkelijk betaalde inte-
resten en kapitaalaflossingen en in rubriek B nooit 
meer dan de werkelijk betaalde verzekeringspremies 
mag vermelden. 

 

 ▲ Bij samen belaste echtgenoten en wettelijk samen-
wonenden mag de som van de voor beiden in 
rubriek A vermelde bedragen niet hoger zijn dan 
het totaal van hun werkelijk betaalde interesten en 
kapitaalaflossingen, en mag de som van de voor 
beiden in rubriek B vermelde bedragen niet hoger 
zijn dan het totaal van hun werkelijk betaalde verze-
keringspremies. 

 

Was de woning waarvoor de lening is aangegaan, 
op 31.12.2013 nog steeds uw enige woning?  
 

▲ Opgelet: om te bepalen of die woning op 31.12.2013 uw 
enige woning was, moet u geen rekening houden met: 

 

 - andere woningen waarvan u ingevolge erfenis mede-
eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker was; 

 

 - andere woningen waarvan u naakte eigenaar was, maar 
waarvan u de naakte eigendom op een andere wijze dan 
ingevolge erfenis hebt verkregen; deze uitzondering geldt 
alleen als u de lening hebt aangegaan vóór 2013; 

 

 - een andere woning die op 31.12.2013 op de vastgoed-
markt te koop werd aangeboden; deze uitzondering geldt 
alleen als u de lening hebt aangegaan in 2013. 

 

Aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar  
na het jaar van afsluiting van de lening 
 

▲ Opgelet: voor het vaststellen van het aantal kinderen ten 
laste op 1 januari van het jaar na het jaar van afsluiting van 
de lening, mogen de kinderen die op dat tijdstip zwaar 
gehandicapt waren (zie de uitleg bij vak II, B, “Voorafgaan-
de opmerkingen”, “Zware handicap”), dubbel worden ge-
teld. 

 
 

Bedoelde premies 
 

Hier mag u de premies vermelden van individuele levensver-
zekeringscontracten die u vanaf 1.1.2005 bij een instelling 
gevestigd in de Europese Economische Ruimte hebt aange-
gaan, uitsluitend tot waarborg of wedersamenstelling van een 
hypothecaire lening bedoeld in rubriek A (zie de uitleg bij die 
rubriek). 

B. 
Premies van 

individuele le-
vensverzekerin-

gen gesloten 
vanaf 1.1.2005 
die in aanmer-

king komen voor 
de aftrek voor 
enige woning  

belast, noch voor 
samen belaste echtge-
noten en wettelijk 
samenwonenden van 
wie slechts één van 
beiden recht heeft op 
de aftrek voor enige 
woning. Zij slaan deze 
stap over. 
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Die contracten moeten bovendien aan de volgende voorwaar-
den voldoen: 
 

• ze moeten door uzelf, vóór de leeftijd van 65 jaar zijn aangegaan; 
 

• u moet de enige verzekerde zijn; 
 

• als ze voordelen bij leven voorzien, moeten ze een looptijd 
hebben van ten minste 10 jaar; 

 

• de voordelen moeten bedongen zijn: 
 

 - bij leven, ten gunste van uzelf, vanaf de leeftijd van 65 jaar; 
 

 - bij overlijden, ten gunste van de personen die ingevolge uw 
overlijden de volle eigendom of het vruchtgebruik verwer-
ven van de woning waarop de verzekering betrekking heeft. 

 

▲ Opgelet: van zodra u eenmaal de aftrek voor enige woning 
met betrekking tot de betaalde premies hebt verkregen,  
zullen de uit het contract voortvloeiende voordelen worden 
belast. Indien u die belasting wilt vermijden, mag u  
rubriek B nooit invullen. 

 

Bijzonder geval:  bij het sluiten van een hypothecaire lening 
die in aanmerking komt voor de aftrek voor enige woning had 
u nog een andere, vóór 1.1.2005 aangegane lening m.b.t. 
dezelfde woning (of een herfinanciering van zo’n lening) die in 
aanmerking komt voor de aftrek van interesten bedoeld in ru-
briek C (1 of 3) en/of voor de verhoogde vermindering voor het 
bouwsparen bedoeld in rubriek D, 1. Beide leningen zijn (of 
één van beide leningen is) gewaarborgd of wedersamenge-
steld door een individuele levensverzekering die uitsluitend 
daarvoor is aangegaan. 
 

Zie de uitleg bij rubriek A, onder de titel “Bijzonder geval”. 
 

Wat de premies van de individuele levensverzekering(en) 
betreft, moet u daarbij de volgende regels in acht nemen. 
 

Als u hebt gekozen voor de aftrek voor enige woning mag u  
alleen de premies van de verzekering tot waarborg of weder-
samenstelling van de vanaf 1.1.2005 aangegane lening ver-
melden in rubriek B. De premies van de verzekering tot waar-
borg of wedersamenstelling van de oudere lening mag u dan 
niet invullen (ook niet in rubriek E). 
 

Hebt u daarentegen gekozen voor de andere fiscale voorde-
len, dan mag u de premies van beide verzekeringen vermel-
den in rubriek E, 1 voor zover aan de terzake gestelde voor-
waarden is voldaan (zie de uitleg bij die rubriek). In rubriek B 
mag u dan niets invullen. 
 

In de aangifte te vermelden bedrag 
 

Het bedrag van de hierboven bedoelde premies komt niet 
steeds volledig voor de aftrek voor enige woning in aanmer-
king. In de aangifte mag u slechts het bedrag vermelden dat 
daadwerkelijk voor die aftrek in aanmerking komt. 
 

In de uitleg bij rubriek A is onder de titel “In de aangifte te  
vermelden bedrag” uiteengezet hoe dat bedrag wordt vastge-
steld. 

■ 
Het is aangewezen 
om de volgende door 
de verzekerings-
maatschappij uitge-
reikte attesten m.b.t. 
de verzekering bij uw 
aangifte te voegen: 
 

- het jaar dat u de 
premies voor de eer-
ste maal in uw aan-
gifte vermeldt:  

 het basisattest; 
 

- jaarlijks: het  
 betalingsattest. 

■ 
Vergeet niet het (de) in 
rubriek B gevraagde 
nr(s). van het (de) 
contract(en) en de  



 Vak IX 
 

75 

Belangrijke opmerking 
 

De onder rubriek A gevraagde bijkomende inlichtingen “Was de 
woning waarvoor de lening is aangegaan, op 31.12.2013 nog 
steeds uw enige woning ?” en “Aantal kinderen ten laste op 
1 januari van het jaar na het jaar van afsluiting van de lening” 
moeten ook worden ingevuld indien u in die rubriek geen inte-
resten of kapitaalaflossingen vermeldt, maar in rubriek B wel 
premies van individuele levensverzekeringen vermeldt. Zie 
dienaangaande ook de opmerkingen bij de desbetreffende 
inlichtingen op blz. 73. 
 
 
 
 

Voorafgaande opmerking 
 

 In rubriek C mag u de andere dan de in rubriek A bedoelde 
interesten vermelden, d.w.z. de interesten die in aanmerking 
komen voor de bijkomende interestaftrek (rubriek C, 1), de 
vermindering voor interesten van leningen ter financiering van 
energiebesparende uitgaven (rubriek C, 2) of de gewone inte-
restaftrek (rubriek C, 3).   
1111    
van hypothecaire leningen (met een minimumloovan hypothecaire leningen (met een minimumloovan hypothecaire leningen (met een minimumloovan hypothecaire leningen (met een minimumloop-p-p-p-
tijd van 10tijd van 10tijd van 10tijd van 10    jaar) die na 30.4.1986 en (in principe) jaar) die na 30.4.1986 en (in principe) jaar) die na 30.4.1986 en (in principe) jaar) die na 30.4.1986 en (in principe) 
vóór 1.1.2005 zijn gesloten om in de Europese vóór 1.1.2005 zijn gesloten om in de Europese vóór 1.1.2005 zijn gesloten om in de Europese vóór 1.1.2005 zijn gesloten om in de Europese 
Economische REconomische REconomische REconomische Ruimte:uimte:uimte:uimte:    
 

----    uw enige woning te bouwen of in nieuwe staat met uw enige woning te bouwen of in nieuwe staat met uw enige woning te bouwen of in nieuwe staat met uw enige woning te bouwen of in nieuwe staat met 
hehehehefffffing van de BTW te verwervenfing van de BTW te verwervenfing van de BTW te verwervenfing van de BTW te verwerven    

 

----    uw enige en bij het sluiten van de leningsovereeuw enige en bij het sluiten van de leningsovereeuw enige en bij het sluiten van de leningsovereeuw enige en bij het sluiten van de leningsovereen-n-n-n-
komst sedert ten minste 15 of 20 jaar in gebruik komst sedert ten minste 15 of 20 jaar in gebruik komst sedert ten minste 15 of 20 jaar in gebruik komst sedert ten minste 15 of 20 jaar in gebruik 
zijnde woning geheel of gedeeltelijk te verniezijnde woning geheel of gedeeltelijk te verniezijnde woning geheel of gedeeltelijk te verniezijnde woning geheel of gedeeltelijk te vernieu-u-u-u-
wenwenwenwen    

 

▲ Opgelet! 
 

 • In deze rubriek mag u in principe geen interesten vermel-
den van hypothecaire leningen die vanaf 1.1.2005 zijn 
aangegaan. Dit geldt evenwel niet voor de interesten van: 

 

 - hypothecaire leningen die vanaf 1.1.2005 zijn gesloten 
tot herfinanciering van vóór 1.1.2005 aangegane hypo-
thecaire leningen; 

 

 - hypothecaire leningen die vanaf 1.1.2005 zijn gesloten 
terwijl u nog een andere, vóór 1.1.2005 aangegane hy-
pothecaire lening m.b.t. dezelfde woning (of een herfi-
nanciering van zo’n lening) had lopen, waarvan u de in-
teresten in deze rubriek vermeldt (zie ook het bijzondere 
geval vermeld op blz. 70-71). 

 

 • Als u in het bijzondere geval vermeld op blz. 70-71 hebt 
gekozen voor de in rubriek A bedoelde aftrek voor enige 
woning, mag u de interesten van de vóór 1.1.2005 aan-

C. 
Andere dan de in 
A bedoelde inte-

resten  

►► 
Bij echtgenoten en 
wettelijk samenwonen-
den geldt de voor-
waarde van de enige 
woning voor elke 
echtgenoot of partner 
afzonderlijk. 

na(a)m(en) van de 
verzekeringsinstel-
ling(en) op de achter-
zijde van uw aangifte in 
te vullen! 
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gegane hypothecaire lening hier niet invullen (en ook niet 
in een andere rubriek). 

 

Indien u de lening alleen hebt aangegaan, mag u het totale 
bedrag vermelden van de interesten die u in 2013 werkelijk 
hebt betaald. 
 

Hebt u de lening daarentegen samen met één of meer andere 
personen aangegaan, dan mag u slechts het gedeelte van de 
interesten vermelden dat wordt verkregen door het totale 
bedrag van de in 2013 werkelijk betaalde interesten te verme-
nigvuldigen met een breuk waarvan de teller gelijk is aan uw 
aandeel in de woning, en de noemer gelijk is aan de som van 
de aandelen in de woning, van u en de andere personen die 
de lening samen met u hebben aangegaan. 
 

▲ Opgelet: indien de lening evenwel door (één van beide of 
beide) samen belaste echtgenoten of wettelijk samenwo-
nenden is aangegaan voor hun gemeenschappelijke, enige 
woning, mogen de interesten onder beiden worden  
verdeeld volgens de door hen gekozen wijze van omdeling. 

 

Indien er in rubriek C, 1 interesten worden vermeld, moet de 
ontlener (in voorkomend geval: elke echtgenoot of wettelijk 
samenwonende partner die de lening heeft aangegaan) ook de 
andere in die rubriek gevraagde gegevens invullen. 
 

▲ Opgelet! 
 

 • Tegenover “Bedrag van de lening” moet steeds het totale 
bedrag van de lening worden vermeld, ongeacht of u ze 
alleen of samen met één of meer andere personen hebt 
aangegaan. 

 

 • Voor het vaststellen van het aantal kinderen ten laste op 
1 januari van het jaar na het jaar van afsluiting van de le-
ning, mogen de kinderen die op dat tijdstip zwaar 
gehandicapt waren (zie de uitleg bij vak II, B, “Vooraf-
gaande opmerkingen”, “Zware handicap”), dubbel worden 
geteld. 

 

 • Alleen de kinderen die op bovenvermeld tijdstip werkelijk 
te uwen laste waren, mogen worden meegeteld. 

 

  Echtgenoten en wettelijk samenwonenden voor wie een 
gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd en die 
(afzonderlijk of gezamenlijk) een lening hebben aangegaan 
voor hun gemeenschappelijke, enige woning, mogen de 
kinderen die op datzelfde tijdstip ten laste waren (van één 
van beiden of van beiden), evenwel allebei als kinderen ten 
laste meetellen. 

 

 • Onder “aandeel in de woning” moet worden verstaan: het 
aandeel in, naargelang het geval, de (volle) eigendom, 
het bezit, de erfpacht of het vruchtgebruik van uw enige 
woning. 

 

  Vermeld zowel tegenover code 1148-16 (en/of 2148-83) als 
tegenover code 1149-15 (en/of 2149-82) het percentage tot 2 
cijfers na de komma (bv. 100,00; 66,67; 33,33; 0,00; enz.). 

 

►► 
Onder “aandeel in de 
woning” moet worden 
verstaan: het aandeel 
in de (volle) eigendom, 
het bezit, de erfpacht 
of het vruchtgebruik.  

►► 
Onder “gemeenschap-
pelijke, enige woning” 
moet worden verstaan: 
een woning waarin 
beiden een aandeel 
hebben en die voor 
beiden de enige wo-
ning is. 
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 • De vraag “Betreft het een woning van beide samen 
belaste echtgenoten of wettelijk samenwonenden die voor 
beiden de enige woning is ?” mag alleen bevestigend 
worden beantwoord door: 

 

 - echtgenoten of wettelijk samenwonenden voor wie een 
gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd en die in 
rubriek C, 1 interesten hebben vermeld van leningen 
die zij (afzonderlijk of gezamenlijk) hebben aange-
gaan, 

 

 - voor een woning waarin zij beiden een aandeel hebben 
in de (volle) eigendom, het bezit, de erfpacht of het 
vruchtgebruik, 

 

 - en die voor beiden de enige woning is. 
 

Houd het bewijs van de betaling van de interesten ter beschik-
king van de administratie. 
 

Met betrekking tot de in rubriek C, 1, tweede gedachtestreep 
bedoelde vernieuwingswerken, moet u daarnaast ook een voor 
eensluidend verklaard afschrift van de facturen van de uitge-
voerde werken ter beschikking houden; die werken moeten  
uitgevoerd zijn door een geregistreerde aannemer en betrek-
king hebben op dienstverrichtingen vermeld in rubriek XXXI 
van tabel A van de bijlage bij het Koninklijk besluit nr. 20 van 
20.7.1970 tot vaststelling van de tarieven van de BTW en tot 
indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven. 
 

Wat de in de periode van 1.5.1986 tot 31.10.1995 aangegane 
leningscontracten betreft, moeten de vernieuwingswerken 
betrekking hebben op een sedert ten minste 20 jaar in gebruik 
zijnde woning en moet de totale kostprijs van die werken (BTW 
inbegrepen) ten minste gelijk zijn aan het in de hiernavolgende 
tabel vermelde overeenkomstige bedrag: 
 

Jaar van afsluiting 
van de lening 

 Minimale kostprijs 
van de werken 

1986 tot 1989  19.831,48 EUR 
1990  20.451,22 EUR 
1991  21.145,32 EUR 
1992 tot 1995  21.814,63 EUR 
 

Wat de vanaf 1.11.1995 aangegane leningscontracten betreft, 
moeten de vernieuwingswerken betrekking hebben op een 
sedert ten minste 15 jaar in gebruik zijnde woning en moet de 
totale kostprijs van die werken (BTW inbegrepen) ten minste 
gelijk zijn aan het in de hiernavolgende tabel vermelde over-
eenkomstige bedrag: 
 

Jaar van afsluiting 
van de lening 

 Minimale kostprijs 
van de werken 

1995 tot 1998  21.814,63 EUR 
1999  22.012,94 EUR 
2000  22.260,84 EUR 
2001  22.800,00 EUR 
2002  23.360,00 EUR 
2003  23.740,00 EUR 

■ 
De minimale kostprijs 
van de werken wordt 
beoordeeld per wo-
ning. 

►► 
De voorwaarde dat 
de aannemer gere-
gistreerd moet zijn, 
geldt alleen voor 
ondernemingscon-
tracten gesloten vóór 
1.9.2012. 
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2004  24.120,00 EUR 
2005  24.630,00 EUR 
2006  25.310,00 EUR 
2007  25.760,00 EUR 
2008  26.230,00 EUR 
2009 en 2010  27.410,00 EUR 
2011  28.000,00 EUR 
2012  28.980,00 EUR 
2013  29.810,00 EUR 
 

2222    
van van van van leningen gesloten van 1.1.2009 leningen gesloten van 1.1.2009 leningen gesloten van 1.1.2009 leningen gesloten van 1.1.2009 tot 31.12.2011 tot 31.12.2011 tot 31.12.2011 tot 31.12.2011 
ter financiering van energiebesparende uitgaventer financiering van energiebesparende uitgaventer financiering van energiebesparende uitgaventer financiering van energiebesparende uitgaven    
 

Hier mag u de in 2013 werkelijk door u gedragen interesten 
vermelden van de van 1.1.2009 tot 31.12.2011 gesloten lenin-
gen die voldoen aan de voorwaarden voor een interestbonifi-
catie van de Staat en die uitsluitend bestemd zijn voor het fi-
nancieren van één of meer van de volgende uitgaven voor een 
rationeler energiegebruik in een woning waarvan u eigenaar, 
bezitter, erfpachter, vruchtgebruiker of huurder bent: 
 

- uitgaven voor het onderhoud van een stookketel of voor de 
vervanging van oude stookketels door condenserende  
ketels, stookketels op hout, installaties met warmtepomp of 
installaties met een systeem van microwarmte-
krachtkoppeling; 

 

- uitgaven voor de installatie van een systeem van waterver-
warming door middel van zonne-energie; 

 

- uitgaven voor de plaatsing van zonnecelpanelen voor het 
omzetten van zonne-energie in elektrische energie; 

- 

- uitgaven voor de plaatsing van alle andere uitrustingen voor 
geothermische energieopwekking; 

 

- uitgaven voor de plaatsing van dubbele beglazing; 
 

- uitgaven voor de isolatie van daken, muren en vloeren; 
 

- uitgaven voor de plaatsing van een warmteregeling van een 
installatie van centrale verwarming door middel van thermo-
statische kranen of door een kamerthermostaat met tijdsin-
schakeling; 

 

- uitgaven voor een energie-audit van de woning. 
 

De werkzaamheden die aan de basis liggen van de uitgaven 
voor een energie-audit moeten overeenkomstig de toepasselij-
ke gewestelijke wetgeving uitgevoerd zijn en de dienstverrich-
tingen waarop de overige uitgaven betrekking hebben, moeten 
door een aannemer aan u zijn verstrekt en gefactureerd. 
 

▲ Opgelet: hier mogen niet worden vermeld, de bovenbe-
doelde interesten die: 

 

- als werkelijke beroepskosten in aanmerking worden ge-
nomen; 

 

- in rubriek A; C, 1 of C, 3 zijn ingevuld. 
 

►► 
Alleen de na aftrek van 
de interestbonificatie 
betaalde interesten 
mogen worden ver-
meld. 

►► 
Bij samen belaste 
echtgenoten en wette-
lijk samenwonenden 
moet minstens één 
van beiden eigenaar, 
bezitter, erfpachter, 
vruchtgebruiker of 
huurder zijn van de 
woning. 

■ 
Het is aangewezen om 
de volgende door de 
kredietgever uitgereikte 
attesten m.b.t. de 
lening bij uw aangifte 
te voegen: 
 

- het jaar dat u de 
interesten voor de 
eerste maal in uw 
aangifte vermeldt: 
het basisattest; 

 

- jaarlijks: het beta-
lingsattest. 

►► 
Werken gedaan vóór 
1.1.2011 moeten zijn 
uitgevoerd door een 
geregistreerde 
aannemer. 
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3333    
van niet ovan niet ovan niet ovan niet onder 1 of 2 hierboven bedoelde leningen nder 1 of 2 hierboven bedoelde leningen nder 1 of 2 hierboven bedoelde leningen nder 1 of 2 hierboven bedoelde leningen 
die specifiek zijn aangegaan om onroerende godie specifiek zijn aangegaan om onroerende godie specifiek zijn aangegaan om onroerende godie specifiek zijn aangegaan om onroerende goe-e-e-e-
deren te vederen te vederen te vederen te verrrrkrijgen of te behoudenkrijgen of te behoudenkrijgen of te behoudenkrijgen of te behouden    
 

Hier mag u alleen de niet in de rubrieken A; C, 1 en C, 2  
vermelde interesten invullen van schulden die specifiek zijn 
aangegaan om onroerende goederen te verkrijgen of te behou-
den; m.a.w. er is vereist dat de schuld, waarop de interesten  
betaald zijn, werkelijk bestemd was en werkelijk gediend heeft 
om onroerende goederen te verkrijgen of te behouden. 
 

▲ Opgelet: als u in het bijzondere geval vermeld op blz. 70-71 
hebt gekozen voor de in rubriek A bedoelde aftrek voor 
enige woning, mag u de interesten van de vóór 1.1.2005 
aangegane lening hier niet invullen (en ook niet in een an-
dere rubriek). 

 

Indien u de lening alleen hebt aangegaan, mag u het totale 
bedrag vermelden van de interesten die u werkelijk in 2013 
hebt betaald. 
 

Indien u de lening samen met één of meer andere personen 
hebt aangegaan, mag u slechts het gedeelte van de interesten 
vermelden dat wordt verkregen door het totale bedrag van de in 
2013 werkelijk betaalde interesten te vermenigvuldigen met een 
breuk waarvan de teller gelijk is aan uw aandeel in het onroe-
rend goed waarvoor de lening is aangegaan, en de noemer ge-
lijk is aan de som van de aandelen in datzelfde goed, van u en 
de andere personen die de lening samen met u hebben aange-
gaan. 
 

▲ Opgelet: indien de lening evenwel door (één van beide of 
beide) samen belaste echtgenoten of wettelijk samenwo-
nenden is aangegaan voor een onroerend goed waarvan 
elke echtgenoot of partner recht heeft op een deel van het 
inkomen op grond van het vermogensrecht (zie ook het 
principe uiteengezet in de Voorafgaande opmerking op 
blz. 18) mogen de interesten onder beiden worden  
verdeeld volgens de door hen gekozen wijze van omdeling. 

 
 
 
Voorafgaande opmerkingen 
 

• In rubriek D mag u de andere dan de in rubriek A vermelde 
kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen vermelden, 
d.w.z. de aflossingen die in aanmerking komen voor de ver-
hoogde vermindering voor het bouwsparen (rubriek D, 1) of 
voor de vermindering voor het lange termijnsparen (rubriek 
D, 2). 

 

• Gelet op de door de wet gestelde beperkingen geven de in  
deze rubriek te vermelden bedragen niet steeds integraal recht 
op belastingvermindering. Vermeld evenwel altijd het totaal 
van de in principe in aanmerking te nemen bedragen, tenzij 
andersluidende vermeldingen in de toelichting. De administra-
tie zal, waar nodig, de wettelijke beperkingen toepassen. 

D. 
Kapitaalaflos-

singen van 
hypothecaire 
leningen aan-

gegaan voor het 
verwerven of 
(ver)bouwen 

van een woning 

►► 
Onder “aandeel in 
het onroerend goed” 
moet worden ver-
staan: het aandeel in 
de (volle) eigendom, 
het bezit, de erfpacht, 
de opstal of het 
vruchtgebruik. 

■ 
Houd het bewijs van 
de betaling van de 
interesten ter beschik-
king van de admini-
stratie. 
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Algemene voorwaarden 
 

De in deze rubriek bedoelde kapitaalaflossingen komen 
slechts voor belastingvermindering in aanmerking mits de 
leningmaatschappij u de volgende attesten m.b.t. de lening 
heeft uitgereikt: 
 

• het eenmalige basisattest waaruit inzonderheid blijkt dat de 
lening is aangegaan: 

 

 - bij een instelling gevestigd in de Europese Unie wat de 
verhoogde vermindering voor het bouwsparen betreft  
(rubriek D, 1) of in de Europese Economische Ruimte wat 
de vermindering voor het lange termijnsparen betreft  
(rubriek D, 2); 

 

 - voor een looptijd van ten minste 10 jaar; 
 

 het is aangewezen om dit attest bij uw aangifte te voegen het 
jaar dat u de kapitaalaflossingen voor de eerste maal in uw 
aangifte vermeldt; 

 

• het jaarlijkse betalingsattest; 
 

 het is aangewezen om dit attest jaarlijks bij uw aangifte te 
voegen. 

 

1111    
die in aanmerking komen voor de verhoogde vedie in aanmerking komen voor de verhoogde vedie in aanmerking komen voor de verhoogde vedie in aanmerking komen voor de verhoogde ver-r-r-r-
mindmindmindmindeeeering voor het bouwsparenring voor het bouwsparenring voor het bouwsparenring voor het bouwsparen    
 

Hier mag u alleen de aflossingen vermelden van een hypothe-
caire lening die (in principe) vóór 1.1.2005 is gesloten voor het 
verwerven of (ver)bouwen van een in België (of, als de lening 
vanaf 1.1.1989 is aangegaan, in een andere lidstaat van de 
Europese Economische Ruimte) gelegen woning die: 
 

• u in 2013 zelf hebt betrokken (of om beroeps- of sociale 
redenen niet zelf kon betrekken), als het een lening betreft 
die vóór 1.1.1993 is aangegaan; 

 

• bij het aangaan van de lening uw enige woning was, als het 
een lening betreft die vanaf 1.1.1993 is aangegaan. 

 

▲ Opgelet! 
 

 • In deze rubriek mag u in principe geen kapitaalaflossin-
gen vermelden van hypothecaire leningen die vanaf 
1.1.2005 zijn aangegaan. Dit geldt evenwel niet voor de 
aflossingen van: 

 

 - hypothecaire leningen die vanaf 1.1.2005 zijn gesloten 
tot herfinanciering van vóór 1.1.2005 aangegane hypo-
thecaire leningen; 

 

 - hypothecaire leningen die vanaf 1.1.2005 zijn gesloten 
terwijl u nog een andere, vóór 1.1.2005 aangegane hy-
pothecaire lening m.b.t. dezelfde woning (of een herfi-
nanciering van zo’n lening) had lopen, waarvan u de af-
lossingen in deze rubriek vermeldt (zie ook het bijzonde-
re geval vermeld op blz. 70-71). 

 

►► 
Bij echtgenoten en 
wettelijk samenwo-
nenden gelden deze 
voorwaarden voor 
elke echtgenoot of 
partner afzonderlijk. 
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 • Als u in het bijzondere geval vermeld op blz. 70-71 geko-
zen hebt voor de in rubriek A bedoelde aftrek voor enige 
woning, mag u de aflossingen van de vóór 1.1.2005 aan-
gegane hypothecaire lening hier niet invullen (en ook niet 
in een andere rubriek). 

 

Indien de aflossingen bij beide echtgenoten of wettelijk  
samenwonenden voor de verhoogde vermindering voor het 
bouwsparen in aanmerking komen (zie bovenvermelde voor-
waarden) en de hypothecaire lening hoofdelijk en onverdeeld 
is toegestaan aan beide echtgenoten of wettelijk samenwo-
nenden die elk ten minste gedeeltelijk een eigendomsrecht 
bezitten in de woning waarvoor de lening is aangegaan, mag 
het bedrag van de in principe voor die vermindering in aan-
merking komende aflossingen (bedrag berekend volgens de 
hierna uiteengezette regels), onder de echtgenoten of wettelijk 
samenwonenden worden verdeeld volgens de door hen geko-
zen wijze van omdeling. 
 

a. Leningen gesloten vanaf 1.1.1989 
 

De aflossingen mogen slechts worden vermeld in de mate dat 
zij betrekking hebben op de in de hiernavolgende tabel  
vermelde eerste schijf van de lening: 
 

Jaar van 
afsluiting van 
de lening 

In aanmerking te nemen aanvangsbedrag (in EUR) van de lening naarge-
lang het aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van 
afsluiting van de lening 

 0 1 2 3 meer dan 3 
1989 49.578,70 52.057,64 54.536,58 59.494,45 64.452,32 
1990 51.115,64 53.668,95 56.222,25 61.353,65 66.460,25 
1991 52.875,69 55.528,15 58.180,61 63.460,74 68.740,87 
1992 tot 1998 54.536,58 57.263,40 59.990,23 65.443,89 70.872,76 
1999 55.057,15 57.808,77 60.560,39 66.063,62 71.566,86 
2000 55.652,10 58.453,29 61.229,70 66.782,52 72.360,12 
2001 57.570,00 60.440,00 63.320,00 69.080,00 74.830,00 
2002 58.990,00 61.930,00 64.880,00 70.780,00 76.680,00 
2003 59.960,00 62.950,00 65.950,00 71.950,00 77.940,00 
2004 60.910,00 63.960,00 67.000,00 73.090,00 79.180,00 

 

▲ Opgelet: voor het vaststellen van het aantal kinderen ten 
laste op 1 januari van het jaar na het jaar van afsluiting van 
de lening, mogen de kinderen die op dat tijdstip zwaar ge-
handicapt waren (zie de uitleg bij vak II, B, “Voorafgaande 
opmerkingen”, “Zware handicap”), dubbel worden geteld. 

 

Indien de lening niet meer bedraagt dan het overeenstemmen-
de bedrag uit de tabel, mag u de hier bedoelde aflossingen 
integraal in rubriek a vermelden. 
 

Indien de lening meer bedraagt dan dat bedrag, mag u hier 
slechts het gedeelte van de aflossingen vermelden dat wordt 
verkregen door de in 2013 gedane kapitaalaflossingen te ver-
menigvuldigen met een breuk waarvan de teller het overeen-
stemmende bedrag uit de vorenstaande tabel is en de noemer 
gelijk is aan het bedrag van de lening. Het overschot van de 
kapitaalaflossingen geeft geen recht op belastingvermindering 
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en mag dus ook niet in een andere rubriek van de voorberei-
ding worden vermeld. 
 

Wanneer verscheidene leningen zijn aangegaan, moeten zij 
voor de toepassing van bovenstaande regels als één geheel 
worden beschouwd. 
 

b 1° Leningen gesloten vóór 1.1.1989 met betrek-
king tot een sociale woning  
 

Vermeld het totaal van de in 2013 gedane kapitaalaflossingen. 
 

b 2° Leningen gesloten vóór 1.1.1989 met betrek-
king tot een middelgrote woning 
 

a) Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen di e na 
30.4.1986 zijn aangegaan om een middelgrote woning 
te bouwen of in nieuwe staat (met heffing van de BT W) 
te verwerven 

 

 1° Lening(en) (per woning) niet hoger dan 49.578,70 EUR 
 

 Vermeld het totaal van de in 2013 gedane kapitaalaflos-
singen. 

 

 2° Lening(en) (per woning) hoger dan 49.578,70 EUR 
 

 Vermeld het resultaat dat wordt verkregen door de in 
2013 gedane kapitaalaflossingen te vermenigvuldigen 
met een breuk waarvan de teller 49.578,70 EUR is en 
de noemer gelijk is aan het bedrag van de lening(en). 

 

b) Niet onder a bedoelde kapitaalaflossingen van hy po-
thecaire leningen die zijn aangegaan om een middel-
grote woning te kopen, te bouwen of te verbouwen 

 

 1° Lening(en) (per woning) niet hoger dan 9.915,74 EUR 
 

  Vermeld het totaal van de in 2013 gedane kapitaalaflos-
singen. 

 

 2° Lening(en) (per woning) hoger dan 9.915,74 EUR 
 

  Vermeld het resultaat dat wordt verkregen door de in 
2013 gedane kapitaalaflossingen te vermenigvuldigen 
met een breuk waarvan de teller 9.915,74 EUR is en de 
noemer gelijk is aan het bedrag van de lening(en). 

 

2222    
die in aanmerking komen voor de vermindering die in aanmerking komen voor de vermindering die in aanmerking komen voor de vermindering die in aanmerking komen voor de vermindering 
voor het lange termijvoor het lange termijvoor het lange termijvoor het lange termijnnnnsparensparensparensparen    
 

Hier mag u, onder de algemene voorwaarden waarvan sprake 
is op blz. 80, de in 2013 gedane kapitaalaflossingen vermel-
den van een hypothecaire lening die u hebt aangegaan voor 
het verwerven of (ver)bouwen van een niet in de rubrieken A 
of D, 1 beoogde woning gelegen: 
 

- in België, als het een vóór 1.1.1993 aangegane lening  
betreft; 

 

- in de Europese Economische Ruimte, als het een vanaf 
1.1.1993 aangegane lening betreft. 

 

Indien de aflossingen bij beide echtgenoten of wettelijk  
samenwonenden voor de vermindering voor het lange termijn-
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sparen in aanmerking komen en de hypothecaire lening hoof-
delijk en onverdeeld is toegestaan aan beide echtgenoten of 
wettelijk samenwonenden die elk ten minste gedeeltelijk een 
eigendomsrecht bezitten in de woning waarvoor de lening is 
aangegaan, mag het bedrag van de in principe voor die  
vermindering in aanmerking komende aflossingen (bedrag be-
rekend volgens de hierna uiteengezette regels), onder de 
echtgenoten of wettelijk samenwonenden worden verdeeld 
volgens de door hen gekozen wijze van omdeling. 
 

a. Leningen gesloten vanaf 1.1.1989 
 

De aflossingen van de onder 2 hierboven bedoelde leningen 
mogen slechts worden vermeld in de mate dat zij betrekking 
hebben op de in de hiernavolgende tabel vermelde eerste 
schijf van de lening: 
 

Jaar van 
afsluiting van 
de lening 

 In aanmerking te nemen 
aanvangsbedrag 
van de lening 

1989  49.578,70 EUR 
1990  51.115,64 EUR 
1991  52.875,69 EUR 
1992 tot 1998  54.536,58 EUR 
1999  55.057,15 EUR 
2000  55.652,10 EUR 
2001  57.570,00 EUR 
2002  58.990,00 EUR 
2003  59.960,00 EUR 
2004  60.910,00 EUR 
2005  62.190,00 EUR 
2006  63.920,00 EUR 
2007  65.060,00 EUR 
2008  66.240,00 EUR 
2009 en 2010  69.220,00 EUR 
2011  70.700,00 EUR 
2012  73.190,00 EUR 
2013  75.270,00 EUR 
 

Indien de lening niet meer bedraagt dan het overeenstem-
mende bedrag uit de tabel, mag u de hier bedoelde aflossin-
gen integraal in rubriek a vermelden. 
 

Indien de lening meer bedraagt dan dat bedrag, mag u hier 
slechts het gedeelte van de aflossingen vermelden dat wordt 
verkregen door de in 2013 gedane kapitaalaflossingen te  
vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller het over-
eenstemmende bedrag uit de vorenstaande tabel is en de 
noemer gelijk is aan het bedrag van de lening. Het overschot 
van de aflossingen geeft geen recht op belastingvermindering 
en mag dus ook niet in een andere rubriek van de voorberei-
ding worden vermeld. 
 

Wanneer verscheidene leningen zijn aangegaan, moeten zij 
voor de toepassing van bovenstaande regels als één geheel 
worden beschouwd. 
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b. Leningen gesloten vóór 1.1.1989 
 

Zie de uitleg bij de rubrieken D, 1, b, 1° en 2°. 
 

De aldaar uiteengezette regels zijn hier eveneens van toepas-
sing, met dien verstande dat het in de hier beoogde rubrieken 
(D, 2, b, 1° en 2°) alleen om kapitaalaflossingen gaat van 
leningen die zijn aangegaan voor het verwerven of 
(ver)bouwen van een in België gelegen woning die u in 2013 
niet zelf hebt betrokken (om andere dan beroeps- of sociale 
redenen). 
 
 
 
Voorafgaande opmerkingen 
 

• In rubriek E mag u de andere dan de in rubriek B bedoelde 
premies van individuele levensverzekeringen vermelden, 
d.w.z. de premies die in aanmerking komen voor de  
verhoogde vermindering voor het bouwsparen (rubriek E, 1) 
of voor de vermindering voor het lange termijnsparen  
(rubriek E, 2). 

 

• Van zodra u een belastingvrijstelling of -vermindering met 
betrekking tot de betaalde premies hebt verkregen, zullen de 
uit het contract voortvloeiende voordelen (kapitaal, 
afkoopwaarde of rente) aan de taks op het lange termijnspa-
ren of aan de personenbelasting worden onderworpen. In-
dien u die taks of die belasting wilt vermijden, mag u 
rubriek E nooit invullen. 

 

• Gelet op de door de wet gestelde beperkingen geven de in 
deze rubriek te vermelden bedragen niet steeds integraal 
recht op belastingvermindering. Vermeld evenwel altijd het 
totaal van de in principe in aanmerking te nemen bedragen, 
tenzij andersluidende vermeldingen in de toelichting. De ad-
ministratie zal, waar nodig, de wettelijke beperkingen toe-
passen. 

 

Algemene voorwaarden 
 

De in deze rubriek bedoelde verzekeringspremies komen 
slechts voor belastingvermindering in aanmerking mits de  
verzekeringsmaatschappij u de volgende attesten m.b.t. de 
verzekering heeft uitgereikt: 
 

• het eenmalige basisattest waaruit blijkt dat het levensverze-
keringscontract aan al de in de wet gestelde voorwaarden 
voldoet; 

 

 het is aangewezen om dit attest bij uw aangifte te voegen het 
jaar dat u de verzekeringspremies voor de eerste maal in uw 
aangifte vermeldt; 

 

• het jaarlijkse betalingsattest; 
 

 het is aangewezen om dit attest jaarlijks bij uw aangifte te 
voegen. 

 

E. 
Premies van 

individuele 
levensverzeke-

ringen  
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1 1 1 1     
die in aanmerking komen voor de verhoogde vedie in aanmerking komen voor de verhoogde vedie in aanmerking komen voor de verhoogde vedie in aanmerking komen voor de verhoogde ver-r-r-r-
mindmindmindmindeeeering voor het bouwsparring voor het bouwsparring voor het bouwsparring voor het bouwsparenenenen    
 

Hier mag u alleen de premies vermelden van individuele 
levensverzekeringscontracten die uitsluitend dienen tot waar-
borg of wedersamenstelling van een hypothecaire lening die 
(in principe) vóór 1.1.2005 is gesloten voor het verwerven of 
(ver)bouwen van: 
 

• een in België gelegen woning die u in 2013 zelf hebt 
betrokken (of om beroeps- of sociale redenen niet zelf kon 
betrekken), als het een lening betreft die vóór 1.1.1993 is 
aangegaan; 

 

• een in de Europese Economische Ruimte gelegen woning 
die bij het aangaan van de lening uw enige woning was, als 
het een lening betreft die vanaf 1.1.1993 is aangegaan. 

 

▲ Opgelet! 
 

 • In deze rubriek mag u in principe geen premies vermel-
den van individuele levensverzekeringen gesloten tot 
waarborg of wedersamenstelling van hypothecaire 
leningen die vanaf 1.1.2005 zijn aangegaan. Dit geldt 
evenwel niet voor: 

 

 - hypothecaire leningen die vanaf 1.1.2005 zijn gesloten 
tot herfinanciering van vóór 1.1.2005 aangegane hypo-
thecaire leningen; 

 

 - hypothecaire leningen die vanaf 1.1.2005 zijn gesloten 
terwijl u nog een andere, vóór 1.1.2005 aangegane hy-
pothecaire lening m.b.t. dezelfde woning (of een herfi-
nanciering van dergelijke lening) had lopen, waarvan u 
de aflossingen vermeldt in rubriek D, 1 (zie ook het bij-
zondere geval vermeld op blz. 70-71). 

 

 • Als u in het bijzondere geval vermeld op blz. 70-71 geko-
zen hebt voor de in rubriek A bedoelde aftrek voor enige 
woning, mag u de premies van de individuele levensver-
zekering gesloten tot waarborg of wedersamenstelling 
van de vóór 1.1.2005 aangegane hypothecaire lening hier 
niet invullen (en ook niet in een andere rubriek). 

 

De premies mogen slechts worden vermeld in de mate dat zij 
betrekking hebben op de in de hiernavolgende tabel vermelde 
eerste schijf van het verzekerd bedrag van de lening: 
 

Jaar van 
afsluiting van 
de lening 

In aanmerking te nemen aanvangsbedrag (in EUR) van het verzekerd 
bedrag van de lening naargelang het aantal kinderen ten laste op 1 januari 
van het jaar na het jaar van afsluiting van de lening 

 0 1 2 3 meer dan 3 
vóór 1989 49.578,70 49.578,70 49.578,70 49.578,70 49.578,70 
1989 49.578,70 52.057,64 54.536,58 59.494,45 64.452,32 
1990 51.115,64 53.668,95 56.222,25 61.353,65 66.460,25 
1991 52.875,69 55.528,15 58.180,61 63.460,74 68.740,87 
1992 tot 1998 54.536,58 57.263,40 59.990,23 65.443,89 70.872,76 
1999 55.057,15 57.808,77 60.560,39 66.063,62 71.566,86 

►► 
Bij echtgenoten en 
wettelijk samenwo-
nenden gelden deze 
voorwaarden voor elke 
echtgenoot of partner 
afzonderlijk. 
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2000 55.652,10 58.453,29 61.229,70 66.782,52 72.360,12 
2001 57.570,00 60.440,00 63.320,00 69.080,00 74.830,00 
2002 58.990,00 61.930,00 64.880,00 70.780,00 76.680,00 
2003 59.960,00 62.950,00 65.950,00 71.950,00 77.940,00 
2004 60.910,00 63.960,00 67.000,00 73.090,00 79.180,00 

 

▲ Voor het vaststellen van het aantal kinderen ten laste op 
1 januari van het jaar na het jaar van afsluiting van de 
lening, mogen de kinderen die op dat tijdstip zwaar gehan-
dicapt waren (zie de uitleg bij vak II, B, “Voorafgaande op-
merkingen”, “Zware handicap”), dubbel worden geteld. 

 

Indien het verzekerd bedrag van de lening niet meer bedraagt 
dan het overeenstemmende bedrag uit de tabel, mag u de 
premies hier integraal vermelden. 
 

Indien het verzekerd bedrag van de lening meer bedraagt dan 
dat bedrag, mag u hier slechts het gedeelte van de premies 
vermelden dat wordt verkregen door de in 2013 betaalde  
premies te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller 
het overeenstemmende bedrag uit de vorenstaande tabel is  
en de noemer gelijk is aan het verzekerd bedrag van de  
lening(en). 
 

Het overschot van de premies mag u dan wel in rubriek E, 2 
vermelden. 
 

2222    
die in aanmerking komen voor de vermindering die in aanmerking komen voor de vermindering die in aanmerking komen voor de vermindering die in aanmerking komen voor de vermindering 
voor het lange termijvoor het lange termijvoor het lange termijvoor het lange termijnnnnsparensparensparensparen    
 
Hier mag u, onder de algemene voorwaarden waarvan sprake 
is op blz. 84, de in 2013 betaalde premies vermelden van  
levensverzekeringscontracten die geen betrekking hebben op 
een woning, die betrekking hebben op een woning welke niet 
beoogd is in de rubrieken A of E, 1, of die niet uitsluitend op 
een dergelijke woning betrekking hebben, zomede het gedeel-
te van de premies dat niet in rubriek E, 1 mag worden vermeld 
(zie laatste twee leden van de uitleg bij die rubriek). 
 

■ 
Vergeet niet het (de) in 
rubriek E, 3 gevraagde 
nr(s). van het (de) 
contract(en) en de 
na(a)m(en) van de 
verzekeringsinstel-
ling(en) op de achter-
zijde van uw aangifte 
in te vullen! 
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(Uitgaven die recht geven op)  
belastingverminderingen  
 
Voorafgaande opmerkingen 
 

1. De op uw bezoldigingen ingehouden en door de werkgever 
of onderneming betaalde persoonlijke bijdragen en premies 
voor aanvullend pensioen geven recht op een belasting-
vermindering. Die bijdragen en premies moeten evenwel 
niet in vak X, maar wel, naargelang u werknemer of be-
drijfsleider bent, in vak IV, F of in vak XVI, 13 worden ver-
meld (zie ook de uitleg bij die rubrieken). 

 

 Ook bepaalde interesten van leningen voor de financiering 
van energiebesparende uitgaven, bepaalde kapitaalaflos-
singen van hypothecaire leningen voor het verwerven of 
(ver)bouwen van een woning en bepaalde premies van  
individuele levensverzekeringen geven recht op een belas-
tingvermindering. Ze moeten evenmin in vak X worden 
vermeld, maar wel, respectievelijk, in de rubrieken C, 2; D 
en E van vak IX. 

 

2. In de rubrieken A tot K, 1, b moet u steeds bedragen van  
gedane uitgaven vermelden (eventueel beperkt overeen-
komstig de richtlijnen verstrekt in de toelichting bij de on-
derscheiden rubrieken). In de rubrieken K, 1, c tot O, 1 en  
P moet u daarentegen de bedragen vermelden van de be-
lastingverminderingen waarop u in principe aanspraak 
maakt (zie ook de uitleg bij die rubrieken). In de rubriek O, 
2 ten slotte, moet u het gedeelte van de voorheen werkelijk 
verkregen belastingvermindering voor de verwerving van 
aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen vermelden dat 
voor aanslagjaar 2014 moet worden teruggenomen omdat 
u de aandelen binnen 60 maanden na de verwerving ervan 
hebt vervreemd (zie ook de uitleg bij die rubriek). 

 

3. Gelet op de door de wet gestelde beperking, geven de in 
vak X, A; C; D; G; H en K, 1, b te vermelden bedragen niet 
steeds integraal recht op belastingvermindering. Vermeld 
evenwel altijd het totale bedrag van de in principe in aan-
merking te nemen uitgaven (zie ook de uitleg bij die rubrie-
ken). De administratie zal, waar nodig, de wettelijke beper-
king toepassen. 

 
 
 
Hier mag u alleen het bedrag vermelden van de giften van ten 
minste 40 EUR (per jaar) die u in 2013 hebt gedaan aan een 
erkende instelling die het vereiste kwijtschrift heeft afgeleverd. 
 

▲ Opgelet! 
 

 • De giften die u hebt gedaan aan instellingen voor weten-
schappelijk onderzoek die rechtstreeks verbonden zijn 

Vak X 

A. 
Giften 

►► 
Houd het (de) desbe-
treffende kwijt-
schrift(en) ter beschik-
king van de administra-
tie.  
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met een politieke partij of lijst, komen niet in aanmerking 
voor belastingvermindering en mogen hier dus niet wor-
den vermeld. 

 

 • De in rubriek A vermelde giften komen niet altijd volledig 
voor belastingvermindering in aanmerking. Vermeld 
evenwel steeds het totaal van de in principe in aanmer-
king komende giften; de administratie zal, waar nodig, 
zelf de wettelijke beperkingen toepassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vermeld hier het bedrag van de uitgaven die u in 2013 hebt 
gedaan voor de oppas in de Europese Economische Ruimte 
(E.E.R.) van één of meer kinderen die fiscaal te uwen laste zijn 
(zie ook de uitleg bij vak II, B, 1 en 2) of voor wie de helft van 
het belastingvoordeel aan u moet worden toegekend wegens 
de gelijkmatig verdeelde huisvesting van die kinderen (zie ook 
de uitleg bij vak II, B, 3) en die, bij de oppas: 
 

• ofwel, jonger dan 12 jaar waren; 
 

• ofwel, jonger dan 18 jaar en zwaar gehandicapt waren. 
 

Onder “zwaar gehandicapte kinderen” moet hier worden ver-
staan, kinderen die recht hebben op de verhoogde kinderbij-
slag op basis van één van de volgende criteria: 
 

• ofwel, meer dan 80 pct. lichamelijke of geestelijke onge-
schiktheid met 7 tot 9 punten van de graad van zelfstandig-
heid gemeten aan de hand van de gids gevoegd bij het Ko-
ninklijk besluit van 3.5.1991 tot uitvoering van de artikelen 
47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betref-
fende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 96 
van de Wet van 29.12.1990 houdende sociale bepalingen; 

 

• ofwel, een totaal van minstens 15 punten, vastgesteld vol-
gens de medisch-sociale schaal overeenkomstig het Ko-
ninklijk besluit van 28.3.2003 tot uitvoering van de artikelen 
47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betref-
fende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 
van de Programmawet (I) van 24.12.2002. 

 

▲ Opgelet: wat de schoolgaande kinderen betreft, komen 
alleen de uitgaven in aanmerking die betrekking hebben op 
de oppas buiten de normale lesuren tijdens welke die kin-
deren onderwijs volgen. 

 

Per oppasdag en per kind mag het vermelde bedrag evenwel 
niet hoger zijn dan 11,20 EUR. 
 

B. 
Voor belasting-
vermindering in 

aanmerking komend 
bedrag van de uit-

gaven voor  
kinderoppas 

Indien u voor belas-
tingvermindering in 
aanmerking komende 
giften hebt gedaan aan 
verenigingen of instel-
lingen uit andere 
lidstaten van de Euro-
pese Economische 
Ruimte moet u daar-
naast ook de bewijzen 
ter beschikking houden 
dat die verenigingen of 
instellingen gelijkwaar-
dig zijn aan de in 
aanmerking komende 
Belgische verenigingen 
en instellingen en, in 
voorkomend geval, op 
een vergelijkbare wijze 
zijn erkend. 
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Bovendien komen de bovenvermelde uitgaven slechts voor 
belastingvermindering in aanmerking met betrekking tot kinde-
ren voor wie u vak II, B, 1, c; 2, c en 3, c niet hebt ingevuld en 
mits u: 
 

• in 2013 beroepsinkomsten hebt verkregen (bij echtgenoten 
en wettelijk samenwonenden voor wie een gemeenschappe-
lijke aanslag wordt gevestigd, moet ten minste één van bei-
den beroepsinkomsten hebben verkregen); 

 

• de kosten voor kinderoppas hebt betaald aan: 
 

 a) instellingen of opvangvoorzieningen die worden erkend, 
gesubsidieerd of gecontroleerd door: 

 

 1° Kind en Gezin, het “Office de la Naissance et de 
l’Enfance” of de regering van de Duitstalige Gemeen-
schap; 

 

 2° andere openbare besturen van de gemeenschappen 
of de gewesten of lokale openbare besturen; 

 

 3° buitenlandse openbare instellingen gevestigd in een 
andere lidstaat van de E.E.R.; 

 

 b) kinderdagverblijven of zelfstandige opvanggezinnen die 
onder toezicht staan van de instellingen vermeld in a, 1° 
of 3° hierboven; 

 

 c) scholen gevestigd in de E.E.R. of instellingen of opvang-
voorzieningen die met die scholen of hun inrichtende 
macht verbonden zijn; 

 

• de bewijsstukken ter beschikking houdt van de administratie, 
waaruit het volgende blijkt: 

 

 - de echtheid en het bedrag van de uitgaven; 
 

 - de volledige identiteit of benaming van de bovenbedoelde 
personen, scholen, instellingen en openbare besturen; 

 

 - dat alle bovenvermelde voorwaarden zijn vervuld. 
 
 
 
Vermeld hier het niet door subsidies gedekte gedeelte van de 
uitgaven (met inbegrip van de BTW) die u in 2013 als eigenaar 
hebt gedaan voor het onderhoud en de restauratie van niet 
verhuurde gebouwen, delen van gebouwen of landschappen, 
die beschermd zijn overeenkomstig de wetgeving op het 
behoud van Monumenten en Landschappen of een gelijkaar-
dige wetgeving in een andere lidstaat van de Europese  
Economische Ruimte en toegankelijk zijn voor het publiek. 
 

Indien u en uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner 
samen worden belast, mag u in de voor u bestemde kolom 
alleen uitgaven vermelden die betrekking hebben op gebou-
wen of landschappen waarvan u eigenaar bent. Uitgaven die 
betrekking hebben op eigendommen die aan beide echtgeno-
ten of wettelijk samenwonenden toebehoren, mogen onder 
beiden worden verdeeld volgens de door hen gekozen wijze 
van omdeling. 
 

C. 
Niet door subsidies 

gedekt gedeelte 
van de uitgaven 
voor het onder-

houd en de restau-
ratie van niet 

verhuurde, voor het 
publiek toeganke-

lijke eigendommen 
die beschermd zijn 
overeenkomstig de 

wetgeving op het 
behoud van Mo-

numenten en 
Landschappen of 
een gelijkaardige  
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Indien u deze rubriek invult, moet u de volgende stukken ter 
beschikking houden van de administratie: 
 

1° het beschermingsbesluit van het betreffende onroerend 
goed; 

 

2° de beslissing waarbij het onroerend goed erkend is als toe-
gankelijk voor het publiek; 

 

3° de facturen der uitgevoerde werken en de bewijzen van de 
in 2013 gedane betalingen; 

 

4° het attest van de bevoegde overheid waaruit blijkt dat die wer-
ken stroken met haar voorafgaande toelating; 

 

5° een verklaring op eer waarin u vermeldt of er voor de on-
derhouds- of restauratiewerken subsidies zijn toegezegd, 
toegekend of betaald en, in bevestigend geval, het bedrag 
daarvan. 

 

▲ Opgelet!  
 

• De bovenvermelde uitgaven komen niet voor belasting-
vermindering in aanmerking en mogen hier dan ook niet 
worden vermeld als ze: 

 

 - in aanmerking worden genomen als werkelijke be-
roepskosten; 

 

 - recht geven op de in vak XVII, 13 of vak XVIII, 13 van 
deel 2 van de voorbereiding vermelde investeringsaf-
trek; 

 

 - in aanmerking komen voor de in vak X, K vermelde be-
lastingvermindering voor energiebesparende uitgaven; 

 

 - in aanmerking komen voor de in vak X, M vermelde be-
lastingvermindering voor uitgaven voor de vernieuwing 
van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkan-
toor; 

 

 - in aanmerking komen voor de in vak X, N vermelde be-
lastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging 
van een woning tegen inbraak of brand. 

 

• De uitgaven voor het onderhoud en de restauratie van de 
bovenvermelde eigendommen komen slechts voor belas-
tingvermindering in aanmerking ten belope van 50 pct. 
van het niet door subsidies gedekte gedeelte van de uit-
gaven, met een maximum van 37.640 EUR. Vermeld 
evenwel steeds het werkelijk betaalde bedrag van dat ge-
deelte; de administratie zal zelf de beperking toepassen. 

 

 
 
 
 
Vermeld hier het bedrag van de bezoldigingen die u in 2013 
voor één enkele huisbediende hebt betaald, mits: 
 

a) die bezoldigingen aan het stelsel van de sociale zekerheid 
onderworpen zijn en ten minste 3.690 EUR bedragen, de 

D. 
Bezoldigingen 
van een huis-

bediende  

►► 
Bij echtgenoten en 
wettelijk samenwo-
nenden geldt het 
maximum van 
37.640 EUR per 
echtgenoot of partner 
die aan de voorwaar-
den voldoet. 

wetgeving in een 
andere lidstaat van 

de Europese Eco-
nomische Ruimte  
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erop verschuldigde sociale bijdragen inbegrepen; 
 

b) die huisbediende bij zijn indiensttreding sedert ten minste 
zes maanden gerechtigd is tot een uitkering als volledig 
werkloze of tot het leefloon; 

 

c) u zich bij de indienstneming bij de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid hebt laten inschrijven als werkgever van huis-
personeel; 

 

d) die inschrijving de eerste in die hoedanigheid is sinds 
1.1.1980. 

 

De sub b tot d bedoelde voorwaarden gelden evenwel niet 
indien u op 1.7.1986 reeds sedert ten minste één jaar een 
huisbediende in dienst had. 
 

De belastingvermindering blijft behouden wanneer de sub b 
hierboven bedoelde bediende, na het beëindigen van de ar-
beidsovereenkomst, binnen 3 maanden wordt vervangen door 
een andere huisbediende die aan dezelfde voorwaarden vol-
doet. 
 

Om voor de belastingvermindering in aanmerking te komen, 
moet u in het bezit zijn van een door de Rijksdienst voor So-
ciale Zekerheid uitgereikt attest waaruit blijkt dat u in 2013 in-
geschreven was als werkgever van huispersoneel. Houd dat 
attest ter beschikking van de administratie. 
 

Indien de bezoldigingen betrekking hebben op een in 2013 
aangeworven huisbediende, moet u daarnaast nog een ander 
attest ter beschikking houden, nl. een attest “C 63” van het 
Werkloosheidsbureau van de R.V.A. (Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening) waaruit blijkt dat de aangeworven huisbe-
diende bij zijn indiensttreding sedert ten minste zes maanden 
gerechtigd was tot een uitkering als volledig werkloze, ofwel 
een door het O.C.M.W. uitgereikt attest waaruit blijkt dat de 
aangeworven huisbediende bij zijn indiensttreding sedert ten 
minste zes maanden gerechtigd was tot het leefloon. 
 

▲ Opgelet: de bezoldigingen van een huisbediende komen 
slechts voor belastingvermindering in aanmerking ten belo-
pe van 50 pct., met een maximum van 7.530 EUR. Vermeld 
evenwel steeds het werkelijk betaalde bedrag; de admini-
stratie zal zelf de beperking toepassen. 

 
 
 
Het betreft hier de bedragen die u in 2013 gestort hebt in het 
kader van het pensioensparen. 
 

De storting mag ten hoogste 940 EUR bedragen. 
 

Echtgenoten en wettelijk samenwonenden kunnen elk afzon-
derlijk aanspraak maken op dat maximumbedrag, op voor-
waarde dat zij elk houder zijn van een (collectieve of individuele) 
spaarrekening of van een spaarverzekering. 
 

Indien u rubriek E invult: 
 

E. 
Betalingen voor 
pensioensparen  
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• kunt u de in rubriek F bedoelde vermindering niet genieten 
(die onverenigbaarheid geldt per echtgenoot of wettelijk sa-
menwonende); 

 

• moet u het attest nr. 281.60 van de instelling of onderneming 
waaraan de stortingen zijn verricht ter beschikking houden van 
de administratie. 

 
 
 
Hier mag u alleen de sommen vermelden die u in 2013 als 
gewone werknemer, d.w.z. als arbeider, bediende of kaderlid, 
maar niet als bedrijfsleider, hebt besteed aan de inschrijving 
en de storting in geld op kapitaalaandelen van een vennoot-
schap gevestigd in de Europese Economische Ruimte, waarin 
u werknemer bent of waarvan de onderneming die u tewerk-
stelt een dochter- of kleindochteronderneming is in de zin van 
het Wetboek van vennootschappen of van een daarmee ver-
gelijkbare regelgeving van een andere lidstaat van de Europe-
se Economische Ruimte. 
 

De voormelde sommen komen slechts in aanmerking indien 
die aandelen op 31.12.2013 nog steeds in uw bezit waren 
(latere vervreemdingen binnen de vijf jaar kunnen aanleiding 
geven tot een gedeeltelijke herbelasting - zie vak IV, A, 2). 
 

De bewijsstukken van de aanschaffing van de aandelen en 
van het feit dat ze op 31.12.2013 nog steeds in uw bezit 
waren, moeten ter beschikking worden gehouden van de 
administratie. 
 

De stortingen worden slechts in aanmerking genomen voor 
een bedrag van 750 EUR. Echtgenoten en wettelijk samenwo-
nenden kunnen beiden aanspraak maken op dat maximumbe-
drag, mits zij elk afzonderlijk aan de daartoe gestelde voor-
waarden voldoen. 
 

Wanneer u rubriek F invult, kunt u de in rubriek E bedoelde 
vermindering niet genieten. Die onverenigbaarheid geldt per 
echtgenoot of wettelijk samenwonende. 
 
 
 
Vermeld in rubriek 1 de nominale waarde van de op uw naam 
uitgegeven PWA-cheques die u van 1.1.2013 tot 30.6.2013 bij 
de uitgever van die cheques hebt aangekocht, verminderd met 
de nominale waarde van die cheques die u hem in 2013 hebt 
terugbezorgd. 
 

Vermeld in rubriek 2 de nominale waarde van de op uw naam 
uitgegeven PWA-cheques die u van 1.7.2013 tot 31.12.2013 
bij de uitgever van die cheques hebt aangekocht, verminderd 
met de nominale waarde van die cheques die u hem tijdens 
diezelfde periode hebt terugbezorgd. 
 

Houd het attest nr. 281.80 dat de uitgever met het oog op het 
verkrijgen van de belastingvermindering heeft uitgereikt, ter 
beschikking van de administratie. 

G. 
Betalingen ge-

daan voor pres-
taties in het 

kader van plaat-
selijke werkge-

legenheids-
agentschappen 
(PWA-cheques) 

F. 
Stortingen voor 

het verwerven 
van nieuwe 

kapitaalaande-
len van een in 

de Europese 
Economische 

Ruimte geves-
tigde vennoot-

schap waarin u 
werknemer bent 

of waarvan uw 
vennootschap-

werkgeefster 
een 

(klein)dochter-
onderneming is  
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▲ Opgelet: PWA-cheques die worden gebruikt in het kader 
van een beroepswerkzaamheid, geven geen recht op de 
hier beoogde belastingvermindering. De waarde van derge-
lijke cheques mag dus niet in rubriek G worden vermeld. 

 
 
 
Vermeld in rubriek 1 de aanschafprijs van de op uw naam uit-
gegeven dienstencheques die u van 1.1.2013 tot 30.6.2013 bij 
het uitgiftebedrijf van die cheques hebt aangekocht, vermin-
derd met de aanschafprijs van die cheques die u in 2013 door 
dat uitgiftebedrijf zijn terugbetaald. 
 

Vermeld in rubriek 2 de aanschafprijs van de op uw naam uit-
gegeven dienstencheques die u van 1.7.2013 tot 31.12.2013 
bij het uitgiftebedrijf van die cheques hebt aangekocht, ver-
minderd met de aanschafprijs van die cheques die u tijdens 
diezelfde periode door dat uitgiftebedrijf zijn terugbetaald. 
 

Houd het attest nr. 281.81 dat het uitgiftebedrijf u met het oog 
op het verkrijgen van de belastingvermindering heeft uitgereikt, 
ter beschikking van de administratie.  
 

▲ Opgelet: dienstencheques gebruikt in het kader van een be-
roepswerkzaamheid geven geen recht op de hier beoogde be-
lastingvermindering. De aanschafprijs van dergelijke cheques 
mag dus niet in rubriek H worden vermeld. 

 
 
 
Bedoelde leningen 
 

Deze rubriek heeft betrekking op de Winwinleningen bedoeld 
in het Decreet van 19.5.2006 van het Vlaamse Gewest betref-
fende de Winwinlening, die door de NV Participatiemaat-
schappij Vlaanderen of door de NV Waarborgbeheer zijn ge-
registreerd. 
 

1111    
die in aanmerking komen voor de jaarlijkse beladie in aanmerking komen voor de jaarlijkse beladie in aanmerking komen voor de jaarlijkse beladie in aanmerking komen voor de jaarlijkse belas-s-s-s-
tingvermindtingvermindtingvermindtingvermindeeeeringringringring 
 

Vermeld in de rubrieken 1, a en/of 1, b de totale uitstaande saldi, 
in hoofdsom, die in het kader van één of meer Winwinleningen 
op 1.1.2013, respectievelijk op 31.12.2013 door u waren uitge-
leend of ter beschikking gesteld en die voor de jaarlijkse belas-
tingvermindering in aanmerking komen. Die bedragen mogen, 
elk afzonderlijk, niet hoger zijn dan 50.000 EUR. 
 

De bovenvermelde bedragen komen slechts voor de jaarlijkse 
belastingvermindering in aanmerking op voorwaarde dat: 
 

1° uw woonplaats zowel op 1 januari van het jaar volgend op 
het jaar waarin de Winwinlening is gesloten als op 1.1.2014 
gevestigd was in het Vlaamse Gewest; 

 

H. 
Betalingen ge-

daan voor pres-
taties betaald 
met diensten-

cheques 

I. 
In het kader van 

geregistreerde 
Winwinleningen 

uitgeleende of 
ter beschikking 
gestelde bedra-

gen 

►► 
Bij echtgenoten en 
wettelijk samenwonen-
den voor wie een 
gemeenschappelijke  

►► 
Onder uitstaand saldo 
wordt verstaan, het 
uitgeleende of ter 
beschikking gestelde 
bedrag, verminderd 
met de door de kre-
dietnemer gedane 
terugbetalingen. 
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2° u de volgende bewijsstukken ter beschikking houdt van de 
administratie: 

 

 a) de geregistreerde Winwinlening(en); 
 

 b) de brief (brieven) waarin de NV Participatiemaatschappij 
Vlaanderen of de NV Waarborgbeheer u het (de) regi-
stratienummer(s) van die Winwinlening(en) heeft mee-
gedeeld; 

 

3° u die Winwinlening(en) niet vóór 1.1.2014 vervroegd opeis-
baar hebt gesteld; 

 

4° de registratie van de Winwinlening niet vóór 1.1.2014 
ambtshalve werd geschrapt. 

 

2222    
die in aanmerking komen voor de eenmalige beladie in aanmerking komen voor de eenmalige beladie in aanmerking komen voor de eenmalige beladie in aanmerking komen voor de eenmalige belas-s-s-s-
tingvermindtingvermindtingvermindtingvermindeeeeringringringring    
 

Indien u één of meer door u toegestane Winwinleningen  
opeisbaar hebt gesteld in geval van faillissement, kennelijk  
onvermogen of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffe-
ning van de kredietnemer(s), maar deze de lening(en) geheel 
of gedeeltelijk niet kan (kunnen) terugbetalen, mag u hier het 
totale bedrag van de hoofdsom (maximaal 50.000 EUR) ver-
melden dat in 2013 definitief verloren is gegaan, mits: 
 

1° uw woonplaats op 1.1.2014 gevestigd was in het Vlaamse 
Gewest; 

 

2° u de volgende bewijsstukken ter beschikking houdt van de 
administratie: 

 

 a) het bewijs waaruit blijkt dat het in 2013 is komen vast te 
staan dat het in de aangifte vermelde bedrag van de 
hoofdsom definitief verloren is gegaan, 

 

 b) in voorkomend geval: de schrappingsbrief van de regi-
stratie van de Winwinlening; 

 

 en, als de Winwinlening in 2013 gesloten is: 
 

 c) de geregistreerde Winwinlening(en); 
 

 d) de brief (brieven) waarin de NV Waarborgbeheer u het 
(de) registratienummer(s) van die Winwinlening(en) 
heeft meegedeeld; 

 

3° de registratie van de Winwinlening niet vóór 1.1.2014 
ambtshalve werd geschrapt. 

 

▲ Opgelet: in geval van overlijden van de kredietgever gaat 
het recht op de eenmalige belastingvermindering onder  
dezelfde voorwaarden over op zijn rechtverkrijgenden in de 
verhouding dat zij de Winwinlening hebben verkregen.  
 

Alsdan moeten die rechtverkrijgenden tevens een kopie ter 
beschikking houden van de administratie, van hetzij de 
verdelingsakte, hetzij een verklaring van de notaris belast 
met de verdeling, hetzij een door alle erfgenamen onderte-
kende verklaring, waaruit de identiteit van de rechtverkrij-

►► 
Bij echtgenoten en 
wettelijk samenwo-
nenden voor wie een 
gemeenschappelijke 
aanslag wordt geves-
tigd, geldt het maxi-
mum van 50.000 EUR 
voor elke echtgenoot 
of partner afzonderlijk. 

aanslag wordt geves-
tigd, geldt het maxi- 
mum van 50.000 EUR 
voor elke echtgenoot of 
partner afzonderlijk. 
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genden en het door hen verkregen deel van de Winwinle-
ning duidelijk blijkt.  

 
 
 

Bedoelde overeenkomsten 
 

Deze rubriek heeft betrekking op de renovatieovereenkomsten 
bedoeld in het Decreet van 27.3.2009 van het Vlaamse  
Gewest betreffende het grond- en pandenbeleid, die door het 
agentschap Wonen-Vlaanderen zijn geregistreerd. 
 

Totaal van de ter beschikking gestelde bedragen Totaal van de ter beschikking gestelde bedragen Totaal van de ter beschikking gestelde bedragen Totaal van de ter beschikking gestelde bedragen     
 

Vermeld in de rubrieken 1 en/of 2 de totale bedragen die in het 
kader van één of meer geregistreerde renovatieovereenkom-
sten op 1.1.2013, respectievelijk op 31.12.2013 door u als kre-
dietgever ter beschikking waren gesteld en waarvoor het 
agentschap Wonen-Vlaanderen u één of meer attesten heeft 
bezorgd waaruit blijkt dat u voor aanslagjaar 2014 (inkomsten-
jaar 2013) voldoet aan de voorwaarden voor de toekenning 
van de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten. 
 

▲ Opgelet: in geval van overlijden van de kredietgever gaat 
het recht op de belastingvermindering onder dezelfde 
voorwaarden over op de rechtverkrijgende die de renova-
tieovereenkomst in haar geheel overneemt of aan wie deze 
in haar geheel wordt toebedeeld. 

 
 
 

Algemene voorwaarden  
 

De belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven 
kan worden toegekend voor de volgende uitgaven die u werke-
lijk hebt betaald voor een rationeler energiegebruik in een wo-
ning waarvan u eigenaar, bezitter, erfpachter, vruchtgebruiker 
of huurder bent en die op 31 december van het jaar van de 
aanvang van de werken 5 jaar of langer in gebruik genomen 
was: 
 

a) in 2013 betaalde uitgaven voor de isolatie van daken; 
 

b) volgende uitgaven die reeds werden betaald in 2010, 2011 
en/of 2012 (wat de in 2012 betaalde uitgaven betreft, ko-
men alleen de uitgaven voor werken uitgevoerd in het ka-
der van vóór 28.11.2011 gesloten contracten in aanmer-
king) en die reeds voor belastingvermindering in aanmer-
king kwamen voor aanslagjaar 2011, 2012 en/of 2013, 
maar waarvoor die vermindering toen nog niet volledig kon 
worden toegekend als gevolg van de wettelijke begrenzing 
per woning: 

 

 1° uitgaven voor de installatie van een systeem van water-
verwarming door middel van zonne-energie; 

 

 2° uitgaven voor de plaatsing van zonnecelpanelen voor 
het omzetten van zonne-energie in elektrische energie; 

 

 3° uitgaven voor de plaatsing van alle andere uitrustingen 

J. 
In het kader van 

geregistreerde 
renovatieover-

eenkomsten ter 
beschikking ge-
stelde bedragen 

die in aanmerking 
komen voor be-

lastingverminde-
ring  

 
►► 
Het is aangewezen 
een kopie van dat (die) 
attest(en) bij uw aangif-
te te voegen. 

K. 
(Belasting-

vermindering 
voor) energiebe-
sparende uitga-

ven in een woning 
die op 31 decem-

ber van het jaar 
van de aanvang 

der werken 5 jaar 
of langer in ge-
bruik genomen 

was 
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voor geothermische energieopwekking; 
 

 4° uitgaven voor het onderhoud van een stookketel of voor 
de vervanging van oude stookketels door condenseren-
de ketels, stookketels op hout, installaties met warmte-
pomp of installaties met een systeem van microwarmte-
krachtkoppeling; 

 

 5° uitgaven voor de plaatsing van dubbele beglazing; 
 

 6° uitgaven voor de isolatie van daken en in 2010 betaalde 
uitgaven voor de isolatie van muren en vloeren; 

 

 7° uitgaven voor de plaatsing van een warmteregeling van 
een installatie van centrale verwarming door middel van 
thermostatische kranen of door een kamerthermostaat 
met tijdsinschakeling; 

 

 8° uitgaven voor een energie-audit van de woning. 
 

De voormelde uitgaven mogen slechts voor de belastingver-
mindering in aanmerking worden genomen op voorwaarde dat: 
 

• de werkzaamheden die aan de basis liggen van de uitga-
ven voor een energie-audit overeenkomstig de geldende 
gewestelijke wetgeving uitgevoerd zijn en de dienstverrich-
tingen die aan de basis liggen van de overige uitgaven door 
een aannemer aan u zijn verstrekt en gefactureerd; 

 

• u de volgende documenten ter beschikking houdt van de 
administratie: 

 

 - de facturen die m.b.t. de uitgevoerde werken zijn uitge-
reikt en die beantwoorden aan de voorschriften bepaald 
in artikel 6311, § 1, van het Koninklijk besluit tot uitvoe-
ring van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992; 

 

  wanneer een factuur betrekking heeft op werken van 
verschillende aard, moet u daarnaast ook een door de 
aannemer uitgereikt document ter beschikking houden 
van de administratie, waarin de kosten van die werken 
zijn uitgesplitst over de volgende categorieën: 

 

∗ werken bedoeld in b, 1° en 3° hiervoor; 
 

∗ werken bedoeld in b, 2° hiervoor; 
 

∗ werken bedoeld in b, 4° tot 7° hiervoor; 
 

 - de betalingsbewijzen van de op die facturen voorko-
mende bedragen; 

 

 - de documenten die aantonen dat de woning op 31 de-
cember van het jaar van de aanvang der werken ten 
minste 5 jaar in gebruik was genomen als woning. 

 

▲ Opgelet: voor de belastingvermindering mogen niet in aan-
merking worden genomen, de voormelde uitgaven die: 

 

 - in aanmerking worden genomen als werkelijke beroeps-
kosten; 

 

►► 
De facturen moeten 
betrekking hebben, 
hetzij op het materiaal 
en de werken, hetzij op 
de werken alleen 
(facturen die alleen op 
materiaal betrekking 
hebben, komen niet 
voor belastingvermin-
dering in aanmerking). 
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 - recht geven op de in vak XVII, 13 of in vak XVIII, 13 van 
deel 2 van de voorbereiding vermelde investeringsaf-
trek. 

 

1 
Indien uw uitgaven 1 enkele woning betreffen 
 

Deze rubriek is bestemd voor het invullen van uitgaven voor 
dakisolatie gedaan in 2013 en van overgedragen verminderin-
gen voor energiebesparende uitgaven gedaan in 2010, 2011 
en 2012, die betrekking hebben op 1 enkele woning. 
 

Vermeld in 1, a uw aandeel in de woning. Daaronder moet 
worden verstaan: het aandeel in, naargelang het geval, de ei-
gendom, het bezit, de erfpacht of het vruchtgebruik van de 
woning waarin u de energiebesparende uitgaven hebt gedaan. 
Huurders die dergelijke uitgaven hebben gedaan in de door 
hen gehuurde woning verkrijgen hun aandeel in de woning 
door het getal 100 door het aantal huurders van de woning te 
delen, behalve als de medehuurders de woning huren in onge-
lijke verhoudingen. In dat geval moet elke medehuurder die 
energiebesparende uitgaven heeft gedaan, zijn aandeel in de 
woning bepalen op basis van de juridische en feitelijke om-
standigheden. 
 

▲ Opgelet: vermeld het percentage steeds tot 2 cijfers na de 
komma (bv. 100,00; 66,67; 33,33; 0,00; enz.). 

 

Als u, onder de algemene voorwaarden hiervoor, in 2013 uit-
gaven voor dakisolatie hebt gedaan, vermeld dan het werkelijk 
door u betaalde bedrag van die uitgaven in rubriek 1, b. 
 

Hebt u, onder de algemene voorwaarden hiervoor, in 2012 
energiebesparende uitgaven gedaan die reeds voor belasting-
vermindering in aanmerking kwamen voor aanslagjaar 2013, 
maar waarvoor die vermindering toen niet volledig kon worden 
toegekend als gevolg van de wettelijke begrenzing tot 2.930 of 
3.810 EUR per woning, dan mag u de overgedragen vermin-
dering(en) vermelden in rubriek 1, c. 
 

Indien u, onder de algemene voorwaarden hiervoor, in 2011 
energiebesparende uitgaven hebt gedaan die reeds voor be-
lastingvermindering in aanmerking kwamen voor de aanslagja-
ren 2012 en 2013, maar waarvoor die vermindering toen niet 
volledig kon worden toegekend als gevolg van de wettelijke 
begrenzing tot 2.830 of 3.680 EUR (aanslagjaar 2012) en tot 
2.930 of 3.810 EUR (aanslagjaar 2013) per woning, dan mag u 
de overgedragen vermindering(en) vermelden in rubriek 1, d. 
 

Als u, onder de algemene voorwaarden hiervoor, in 2010 
energiebesparende uitgaven hebt gedaan die reeds voor be-
lastingvermindering in aanmerking kwamen voor de aanslagja-
ren 2011, 2012 en 2013, maar waarvoor die vermindering toen 
niet volledig kon worden toegekend als gevolg van de wettelij-
ke begrenzing tot 2.770 of 3.600 EUR (aanslagjaar 2011), tot 
2.830 of 3.680 EUR (aanslagjaar 2012) en tot 2.930 of 

►► 
Om te bepalen of uw 
uitgaven 1 enkele, dan 
wel meer dan 1 woning 
betreffen, moet u zowel 
de in 2010, 2011 en 
2012 gedane uitgaven 
waarvoor u nog recht 
hebt op een overge-
dragen vermindering, 
als de in 2013 gedane 
uitgaven in aanmerking 
nemen. 

►► 
Als u energiebespa-
rende uitgaven hebt 
gedaan samen met 
een persoon met wie u 
niet samen wordt 
belast, mag u alleen 
het door u persoonlijk 
betaalde bedrag of uw 
persoonlijk aandeel in 
het gezamenlijk be-
taalde bedrag vermel-
den. 

■ 
De bedragen van de 
over te dragen vermin-
deringen voor uitgaven 
gedaan in 2010, 2011 
en 2012 zijn vermeld op 
uw aanslagbiljet van 
aanslagjaar 2013. 
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3.810 EUR (aanslagjaar 2013) per woning, vermeld dan de 
overgedragen vermindering(en) in rubriek 1, e. 
 

Binnen de rubrieken 1, c; 1, d en 1, e moeten de overgedragen 
verminderingen volgens de aard van de uitgevoerde werken 
worden opgesplitst. 
 

De administratie zal zelf de belastingvermindering waar u voor 
aanslagjaar 2014 recht op hebt, berekenen en, in voorkomend 
geval, het naar (maximaal 2) volgende aanslagjaren over te 
dragen overschot op uw aanslagbiljet vermelden. 
 

2222    
Indien uw uitgaven meer dan 1 woning betreffenIndien uw uitgaven meer dan 1 woning betreffenIndien uw uitgaven meer dan 1 woning betreffenIndien uw uitgaven meer dan 1 woning betreffen    
 

Als u in 2010, 2011, 2012 en/of 2013 energiebesparende uit-
gaven hebt gedaan die voor aanslagjaar 2014 in aanmerking 
komen voor belastingvermindering (zie de algemene voor-
waarden op blz. 95-97) en die uitgaven op meer dan 1 woning 
betrekking hebben, moet u het aantal woningen waarop die 
uitgaven betrekking hebben, vermelden in rubriek 2, a en het 
totale bedrag van de belastingvermindering waarop u voor al 
die woningen samen aanspraak maakt voor aanslagjaar 2014, 
in rubriek 2, b. 
 

Binnen laatstgenoemde rubriek moet dat totale bedrag worden 
uitgesplitst naargelang het volgens de wet in aanmerking kan 
komen voor de omzetting in een terugbetaalbaar belastingkre-
diet (rubriek 2, b, 1°) of niet (rubriek 2, b, 2°). 
 

Op de internetsite financien.belgium.be (E-services > Calc-
Energy-Plus) stelt de administratie een gebruiksvriendelijke 
module ter beschikking voor de berekening van de belasting-
vermindering voor energiebesparende uitgaven in meer dan 1 
woning. Daarmee kunt u zowel de in uw aangifte van aanslag-
jaar 2014 in te vullen als de naar (maximaal 2) volgende aan-
slagjaren over te dragen bedragen van de belastingverminde-
ring geautomatiseerd berekenen. De over te dragen bedragen 
mogen niet in uw aangifte van aanslagjaar 2014, maar wel in 
die van volgend(e) aanslagja(a)r(en) worden vermeld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hier mag u, in de passende rubriek, het bedrag vermelden van 
de belastingvermindering waarop u aanspraak maakt voor de 
investering die u als eigenaar, bezitter of erfpachter hebt ge-
daan voor het bouwen of in nieuwe staat verwerven van een 
lage energiewoning, een passiefwoning of een nulenergiewo-
ning of voor de volledige of gedeeltelijke vernieuwing van een 
onroerend goed om het tot zo’n woning te verbouwen. 
 

Onder lage energiewoning, passiefwoning en nulenergiewo-

L. 
Belasting-

vermindering 
voor lage ener-

giewoningen, 
passiefwonin-

gen en nulener-
giewoningen 

►► 
Om te bepalen of uw 
uitgaven 1 enkele, dan 
wel meer dan 1  
woning betreffen, moet 
u zowel de in 2010, 
2011 en 2012 gedane 
uitgaven waarvoor u 
nog recht hebt op een 
overgedragen vermin-
dering, als de in 2013 
gedane uitgaven in 
aanmerking nemen. 

►► 
Indien u die bereke-
ningsmodule gebruikt, 
houd dan een af-
schrift ter beschikking 
van de administratie. 

■ 
Voor de berekening 
van de belastingver-
mindering voor 
energiebesparende 
uitgaven in meer dan 
1 woning kunt u ook 
terecht bij uw plaat-
selijke taxatiedienst. 
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ning wordt verstaan: een in de Europese Economische Ruimte 
gelegen woning die voldoet aan de energienormen bepaald in, 
respectievelijk, het tweede, derde en vierde lid van artikel 14524, 
§ 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zoals 
het van toepassing was m.b.t. aanslagjaar 2012. 
 

▲ Opgelet: de belastingvermindering geldt alleen voor belas-
tingplichtigen die zich vóór 1.1.2012 contractueel hebben 
verbonden tot het verwerven van een voormelde woning of 
tot het uitvoeren van voormelde verbouwingswerken en die 
beschikken over een geldig certificaat uitgereikt door een 
door de Koning erkende instelling, de bevoegde gewestelij-
ke administratie of een gelijkaardige instelling of bevoegde 
administratie gevestigd in de Europese Economische Ruim-
te, waaruit blijkt dat de desbetreffende woning als lage 
energiewoning, passiefwoning of nulenergiewoning kan 
worden aangemerkt.  

 

Het bedrag van de belastingvermindering dat voor aanslagjaar 
2014 in de aangifte mag worden vermeld, bedraagt: 
 

• 450 EUR per lage energiewoning; 
 

• 900 EUR per passiefwoning; 
 

• 1.810 EUR per nulenergiewoning. 
 

De belastingvermindering wordt verleend gedurende 10  
opeenvolgende jaren op voorwaarde dat u op 31 december 
van elk van die jaren nog steeds eigenaar, bezitter of erfpach-
ter van de lage energiewoning, passiefwoning of nulenergie-
woning bent. 
 

Die periode van 10 jaar vangt aan in het jaar waarin een geldig 
certificaat is uitgereikt waaruit blijkt dat uw woning als lage 
energiewoning, passiefwoning of nulenergiewoning kan wor-
den aangemerkt. 
 

Als tijdens die periode van 10 jaar uit een nieuw geldig certifi-
caat blijkt dat uw lage energiewoning als een passiefwoning of 
een nulenergiewoning kan worden aangemerkt, of dat uw pas-
siefwoning als een nulenergiewoning kan worden aangemerkt, 
mag u vanaf het jaar waarin dat nieuwe certificaat is uitgereikt 
tot het einde van die periode van 10 jaar het met die nieuwe 
classificatie overeenstemmende hogere bedrag van de belas-
tingvermindering in uw aangifte vermelden. 
 

▲ Opgelet! 
 

 • De certificaten van “kwaliteitsverklaring passiefhuis” en 
van “déclaration de qualité de maison passive” die door 
de VZW Passiefhuis-Platform en door het “Plate-forme 
Maison Passive ASBL” zijn uitgereikt vóór 1.1.2007, wor-
den geacht te zijn uitgereikt op 1.1.2007 en worden als 
certificaat in aanmerking genomen voor zover de woning 
wel degelijk aan de energienormen van een passiefwo-
ning beantwoordt. 

 

 • Indien de eigendom, het bezit of de erfpacht van een lage 
energiewoning, een passiefwoning of een nulenergiewo-
ning in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene per-

►► 
In rubriek L moet niet 
het bedrag van de 
gedane investering, 
maar het bedrag van 
de belastingverminde-
ring worden vermeld! 

►► 
Houd het certificaat 
ter beschikking van 
de administratie. 
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sonen die alleen worden belast, moet elke deelhebber die 
bovenvermelde investering heeft gedaan, het bedrag van 
de belastingvermindering beperken in verhouding tot zijn 
aandeel in die woning. 

 
 
Vermeld hier het bedrag van de belastingvermindering voor de 
uitgaven die u van 2007 tot 2013 werkelijk hebt betaald voor de 
vernieuwing van een in België gelegen woning waarvan u eige-
naar, bezitter, erfpachter of vruchtgebruiker bent en die u  
verhuurt via een sociaal verhuurkantoor. 
 

De uitgaven kunnen slechts voor belastingvermindering in  
aanmerking worden genomen op voorwaarde dat: 
 

1° de woning waaraan de vernieuwingswerken zijn uitgevoerd 
bij de aanvang van de werken sedert ten minste 15 jaar in 
gebruik genomen was; 

 

2° de dienstverrichtingen door een aannemer aan u zijn ver-
strekt en gefactureerd en vallen onder de in artikel 6314, 
§ 1, van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wet-
boek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde dienst-
verrichtingen; 

 

3° de totale kostprijs van de werken (BTW inbegrepen) ten 
minste gelijk is aan het overeenkomstige bedrag uit onder-
staande tabel: 

 

Jaar waarin de uitgaven 
zijn gedaan 

 Minimale kostprijs 
van de werken 

2007  9.760 EUR 

2008  9.940 EUR 

2009 en 2010  10.380 EUR 

2011  10.600 EUR 

2012  10.980 EUR 

2013  11.290 EUR 
 

4° u de volgende documenten ter beschikking houdt van de 
administratie: 

 

 a) de facturen die m.b.t. de uitgevoerde werken zijn uitge-
reikt en die beantwoorden aan de voorschriften bepaald 
in artikel 6314, § 2, van het Koninklijk besluit tot uitvoe-
ring van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992; 

 

 b) de betalingsbewijzen van de op die facturen voorkomen-
de bedragen; 

 

 c) een afschrift van het huurcontract van negen jaar of van 
het beheersmandaat van negen jaar tussen u en het  
sociaal verhuurkantoor. 

 

▲ Opgelet: voor de belastingvermindering mogen niet in  
aanmerking worden genomen, de bovenvermelde uitgaven 
die: 

M. 
Belastingver-

mindering voor 
uitgaven voor 

de vernieuwing 
van een woning 

verhuurd via 
een sociaal 

verhuurkantoor 

►► 
De minimale kostprijs 
van de werken wordt 
beoordeeld per wo-
ning. 

►► 
De facturen moeten 
betrekking hebben, 
hetzij op het materi-
aal en de werken, 
hetzij op de werken 
alleen (facturen die 
alleen op materiaal 
betrekking hebben, 
komen niet voor 
belastingverminde-
ring in aanmerking). 

 

►► 
Werken gedaan vóór 
1.1.2011 moeten zijn 
uitgevoerd door een 
geregistreerde aan-
nemer. 
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 - in aanmerking worden genomen als werkelijke beroeps-
kosten; 

 

 - recht geven op de in vak XVII, 13 of vak XVIII, 13 van 
deel 2 van de voorbereiding vermelde investeringsaftrek; 

 

 - in aanmerking komen voor de in vak X, K vermelde 
belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven; 

 

 - in aanmerking komen voor de in vak X, L vermelde 
belastingvermindering voor lage energiewoningen, pas-
siefwoningen en nulenergiewoningen. 

 

Het bedrag van de belastingvermindering dat voor aanslag-
jaar 2014 in de aangifte mag worden vermeld, is gelijk aan 
5 pct. van de voor die vermindering in aanmerking komende 
uitgaven (BTW inbegrepen) met een maximum van 1.130 EUR 
per woning. 
 

De belastingvermindering wordt verleend voor een periode van 
9 opeenvolgende jaren waarin het kadastraal inkomen van de 
woning in uw belastbare inkomsten is begrepen en tot zolang 
de woning via een sociaal verhuurkantoor wordt verhuurd. 
 

▲ Opgelet: indien de eigendom, het bezit, de erfpacht of het 
vruchtgebruik van de woning waarin de werken zijn uitge-
voerd, in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene per-
sonen die alleen worden belast, moet elke deelhebber die 
bovenvermelde uitgaven heeft gedaan, het maximum van 
1.130 EUR beperken in verhouding tot zijn aandeel in de 
woning. 

 
 
 
Hier mag u het bedrag vermelden van de belastingvermindering 
voor de uitgaven die u in 2013 als eigenaar, bezitter, erfpachter, 
vruchtgebruiker of huurder van een woning werkelijk hebt 
betaald voor de beveiliging van die woning tegen inbraak of 
brand. 
 

De uitgaven kunnen slechts voor belastingvermindering in  
aanmerking worden genomen op voorwaarde dat: 
 

1° zij betrekking hebben op in de artikelen 6315 en/of 6316 van 
het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 vermelde dienstverrichtingen die 
zijn uitgevoerd onder de voorwaarden die in diezelfde bepa-
lingen zijn vermeld; 

 

2° u de volgende documenten ter beschikking houdt van de 
administratie: 

 

 a) de facturen die m.b.t. de uitgevoerde werken zijn uitge-
reikt en die beantwoorden aan de voorschriften bepaald 
in artikel 6317 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van 
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992; 

 

 b) de betalingsbewijzen van de op die facturen voorkomen-
de bedragen; 

 

►► 
In rubriek M moet 
niet het bedrag van 
de gedane uitgaven, 
maar het bedrag van 
de belastingvermin-
dering worden ver-
meld! 

N. 
Belasting-

vermindering 
voor uitgaven 

voor de beveili-
ging van een 

woning tegen 
inbraak of brand 

■ 
Houd uw berekening 
van het in de aangif-
te vermelde bedrag 
van de belasting-
vermindering ter 
beschikking van de 
administratie. 
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 c) wat de uitgaven voor de levering en plaatsing van een 
camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem 
betreft, het origineel of een kopie van het attest dat 
bewijst dat het systeem werd aangegeven bij de Com-
missie voor de bescherming van de persoonlijke levens-
sfeer. 

 

▲ Opgelet: voor de belastingvermindering mogen niet in  
aanmerking worden genomen, de bovenvermelde uitgaven 
die: 

 

 - in aanmerking worden genomen als werkelijke beroepskos-
ten; 

 

 - recht geven op de in vak XVII, 13 of vak XVIII, 13 van 
deel 2 van de voorbereiding vermelde investeringsaftrek; 

 

 - in aanmerking komen voor de in vak X, K vermelde 
belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven; 

 

 - in aanmerking komen voor de in vak X, M vermelde 
belastingvermindering voor uitgaven voor de vernieuwing 
van een woning verhuurd via een sociaal verhuurkantoor. 

 

Het in de aangifte te vermelden bedrag van de belastingver-
mindering is gelijk aan 30 pct. van de voor die vermindering in 
aanmerking komende uitgaven (BTW inbegrepen) met een 
maximum van 750 EUR per woning. 
 

▲ Opgelet! 
 

 • Indien de eigendom, het bezit, de erfpacht of het vrucht-
gebruik van de beveiligde woning in onverdeeldheid toe-
behoort aan verscheidene personen die alleen worden 
belast, moet elke deelhebber die bovenvermelde uitgaven 
heeft gedaan, het maximum van 750 EUR beperken in 
verhouding tot zijn aandeel in de woning. 

 

 • Indien de beveiligde woning gehuurd wordt door ver-
scheidene huurders die alleen worden belast, moet elke 
huurder die bovenvermelde uitgaven heeft gedaan, het 
maximum van 750 EUR delen door het aantal huurders 
van de woning, behalve als de medehuurders de woning 
huren in ongelijke verhoudingen. In dat geval moet elke 
medehuurder die dergelijke uitgaven heeft gedaan, het 
maximum van 750 EUR beperken in verhouding tot zijn 
aandeel in de woning, dat op basis van de juridische en 
feitelijke omstandigheden is bepaald. 

 
 
1111    
Belastingvermindering voor aandelen verworven in Belastingvermindering voor aandelen verworven in Belastingvermindering voor aandelen verworven in Belastingvermindering voor aandelen verworven in 
2012012012013333 
 
Hier mag u het bedrag van de belastingvermindering invullen 
dat is vermeld op een geldig attest dat u door een erkend ont-
wikkelingsfonds voor microfinanciering in ontwikkelingslanden 
is uitgereikt tot staving van de bedragen van ten minste 
380 EUR die u in 2013 hebt gestort voor het verwerven van 

►► 
In rubriek N moet 
niet het bedrag van 
de gedane uitgaven, 
maar het bedrag van 
de belastingvermin-
dering worden 
vermeld! 

■ 
Houd uw berekening 
van het in de aangifte 
vermelde bedrag van 
de belastingvermin-
dering ter beschik-
king van de admini-
stratie. 

O. 
Belasting-

vermindering voor 
de verwerving van 

aandelen van 
erkende ontwikke-

lingsfondsen  
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aandelen die door dat fonds op uw naam zijn uitgegeven en 
die op 31.12.2013 nog steeds in uw bezit waren. 
 

De belastingvermindering is gelijk aan 5 pct. van de werkelijk 
gedane betalingen met een maximum van 320 EUR. 
 

Elke echtgenoot of wettelijk samenwonende heeft recht op de 
bovenvermelde belastingvermindering voor de aandelen die 
op zijn of haar persoonlijke naam zijn uitgegeven. 
 

▲ Opgelet! 
 

 • Om de belastingvermindering te behouden moeten de 
aandelen ten minste 60 maanden ononderbroken in uw 
bezit blijven, behalve in geval van overlijden. 

 

 • In geval van vervreemding van de aandelen binnen de 
periode van 60 maanden heeft de nieuwe bezitter geen 
recht op belastingvermindering. 

 

2222    
Terugname van de voorheen werkelijk verkregen bTerugname van de voorheen werkelijk verkregen bTerugname van de voorheen werkelijk verkregen bTerugname van de voorheen werkelijk verkregen be-e-e-e-
lastingvermindering ingevolge de vervroegde ovelastingvermindering ingevolge de vervroegde ovelastingvermindering ingevolge de vervroegde ovelastingvermindering ingevolge de vervroegde over-r-r-r-
dracht van aandelen in 201dracht van aandelen in 201dracht van aandelen in 201dracht van aandelen in 2013333    
 

Als u in 2013 aandelen als bedoeld in rubriek O, 1 hebt overge-
dragen waarvoor u voor de aanslagjaren 2011, 2012 en/of 2013 
(inkomsten van de jaren 2010, 2011 en/of 2012) een belasting-
vermindering hebt verkregen, dan moet u hier zoveel maal 1/60 
van de werkelijk verkregen belastingvermindering voor de over-
gedragen aandelen vermelden als er op de datum van de over-
dracht volle maanden overblijven tot het einde van de periode van 
60 maanden. U kunt dat aantal nog niet verlopen maanden ook 
terugvinden op het attest dat u door het erkend ontwikkelings-
fonds is uitgereikt. 
 
 
 
 
 
Hier mag u, in de passende rubriek, het bedrag vermelden van 
de belastingvermindering voor de uitgaven die u in 2013 wer-
kelijk hebt betaald voor de aankoop van een nieuwe motor-
fiets, driewieler of vierwieler: 
 

• die uitsluitend door een elektrische motor wordt aangedre-
ven; 

 

• die geschikt is voor het vervoer van ten minste 2 personen; 
 

• waarvoor een Belgisch rijbewijs voor voertuigen van catego-
rie A of B of een gelijkwaardig Europees of buitenlands rij-
bewijs vereist is voor de besturing ervan. 

 

▲ Opgelet! 
 

• De datum van de aankoopfactuur van het voertuig mag 
als datum van betaling worden beschouwd op voorwaar-
de dat ze volledig is betaald. 

 

• Onder “nieuw” voertuig moet worden verstaan: een voer-
tuig dat op de datum van de aankoopfactuur noch in  

►► 
In rubriek O, 1 moet 
niet het bedrag van 
de gedane uitgaven, 
maar het bedrag van 
de belastingvermin-
dering worden 
vermeld! 

■ 
Houd het attest van 
het ontwikkelings-
fonds ter beschikking 
van de administratie. 

P. 
Belasting-

vermindering voor 
uitgaven voor de 

verwerving van 
een nieuwe elek-

trische motorfiets, 
driewieler of  

vierwieler  

►► 
Houd dat attest ter 
beschikking van de 
administratie. 

►► 
Als de overdracht het 
gevolg is van het 
overlijden van de 
belastingplichtige 
moet er geen terug-
name worden aan-
gegeven. 
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België, noch in het buitenland reeds het voorwerp heeft 
uitgemaakt van een inschrijving. 

 

De bovenvermelde uitgaven kunnen slechts voor belasting-
vermindering in aanmerking worden genomen op voorwaarde 
dat u de volgende documenten ter beschikking houdt van de 
administratie: 
 

• de aankoopfactuur van het voertuig, met de in artikel 6313, 
§ 2, van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde formule waarin 
de verkoper bevestigt dat het voertuig aan de bovenvermel-
de voorwaarden beantwoordt; 

 

• het betalingsbewijs van het op die factuur voorkomende be-
drag. 

 

Het in de aangifte te vermelden bedrag van de belastingver-
mindering is gelijk aan 15 pct. van het werkelijk betaalde be-
drag van de factuur (BTW inbegrepen) met een maximum van: 
 

• 3.010 EUR bij aankoop van een motorfiets of een driewieler; 
 

• 4.940 EUR bij aankoop van een vierwieler. 
 

▲ Opgelet: indien het voertuig in onverdeeldheid toebehoort 
aan verscheidene personen die alleen worden belast, moet 
elke mede-eigenaar de door hem betaalde uitgaven beper-
ken tot het toepasselijke maximum in verhouding tot zijn ei-
gendomsaandeel in het voertuig. 

 
 
 
 
 

►► 
In rubriek P moet 
niet het bedrag van 
de gedane uitgaven, 
maar het bedrag van 
de belastingvermin-
dering worden 
vermeld! 

■ 
Houd uw berekening 
van het in de aangifte 
vermelde bedrag van 
de belastingvermin-
dering ter beschik-
king van de admini-
stratie. 



 Vak XI 
 

105 

 
 
 

Voorafbetalingen voor het 
aanslagjaar 2014 
 
Totaal bedrag van de betaliTotaal bedrag van de betaliTotaal bedrag van de betaliTotaal bedrag van de betalinnnngengengengen    
 

Vermeld hier het totale bedrag van al uw voorafbetalingen voor 
het aanslagjaar 2014, ook al zijn die betalingen op verschillende 
rekeninguittreksels opgenomen. 
 

Voorafbetalingen gedaan door echtgenoten of wettelijk samen-
wonenden die een gezamenlijke aangifte indienen, moeten  
worden vermeld in de kolom van de echtgenoot of partner op 
wiens naam de voorafbetalingen zijn gedaan en het rekeninguit-
treksel is opgesteld. 
 
 

Vak XI 

►► 
Bewaar zorgvuldig 
het (de) rekening-
uittreksel(s) dat 
(die) u door de 
Dienst der Vooraf-
betalingen is (zijn) 
uitgereikt, voor het 
geval de belasting-
dienst u erom 
zou verzoeken. 



 Vak XII 

 

106 

 
 
 
 

Verrekenbare woonstaatheffing 
 
Indien u in 2013 (privé of in het kader van de uitoefening van 
uw beroepswerkzaamheid) interesten hebt verkregen waar-
voor u kan aantonen dat ze een woonstaatheffing bedoeld in 
artikel 2, 10°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992 hebben ondergaan, mag u het bedrag van die heffing 
hier vermelden. 
 

Het betreft de bronheffing die door de uitbetalende instanties 
gevestigd in bepaalde lidstaten van de Europese Unie en in 
bepaalde derde landen is verricht in toepassing van de Richt-
lijn 2003/48/EG van 3.6.2003 van de Raad van de Europese 
Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargel-
den in de vorm van rentebetaling, of in toepassing van over-
eenkomsten die in gelijkaardige maatregelen voorzien en die 
door de Europese Unie of door België met bepaalde derde 
landen zijn afgesloten. 
 

▲ Opgelet: de bovenvermelde woonstaatheffing mag niet 
worden verward met andere bronheffingen die, in voorko-
mend geval, op uw interesten zijn ingehouden, zoals de 
(Belgische) roerende voorheffing en soortgelijke buiten-
landse bronheffingen. Die andere bronheffingen mogen 
hier niet worden vermeld. 

Vak XII 

►► 
Houd de stukken 
waaruit de inhouding 
van de woonstaathef-
fing blijkt, ter be-
schikking van de 
administratie. 
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Rekeningen en individuele levensver-
zekeringen in het buitenland en juri-
dische constructies 
 
 
In rubriek A moet u vermelden (door het vakje aan te kruisen 
of niet) of er in 2013 op enig ogenblik bij een in het buitenland 
gelegen bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling één of meer 
rekeningen open zijn geweest: 
 

• hetzij op uw naam (voor echtgenoten en wettelijk samenwo-
nenden gaat het zowel om individuele rekeningen als om re-
keningen op naam van beiden); 

 

• hetzij op naam van uw (niet ontvoogd minderjarig) kind, van 
wiens inkomsten u het wettelijk genot had. 

 

Indien u bevestigend hebt geantwoord op de vraag, moet u 
tevens, per rekening, de naam en voornaam van de titularis 
van de rekening en het land waar die rekening geopend was, 
vermelden. 
 

▲ Opgelet: de Federale Overheidsdienst Financiën zal later 
meedelen wanneer en hoe de belastingplichtigen die in hun 
aangiften in de personenbelasting van de aanslagjaren 2012 
tot 2014 gemeld hebben dat zij of iemand van hun gezinsle-
den in 2011, 2012 en/of 2013 titularis van één of meer reke-
ningen bij een in het buitenland gevestigde bank-, wissel-, 
krediet- of spaarinstelling geweest zijn of is, de wettelijk ver-
eiste gegevens betreffende die rekening(en) bij het ter zake 
bevoegde centrale aanspreekpunt moeten melden. 

 
 
 
In rubriek B moet u vermelden (door het vakje aan te kruisen 
of niet) of er in 2013 op enig ogenblik één of meer individueel 
gesloten levensverzekeringsovereenkomsten liepen bij een in 
het buitenland gevestigde verzekeringsonderneming, waarvan 
uzelf, uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner met 
wie u een gezamenlijke aangifte indient of uw (niet ontvoogd 
minderjarig) kind waarover u het ouderlijk gezag uitoefent, de 
verzekeringnemer was. 
 

Indien u bevestigend hebt geantwoord op de vraag, moet u te-
vens, per individueel gesloten levensverzekeringsovereen-
komst, de naam en voornaam van de verzekeringnemer en het 
land waar de verzekeringsonderneming gevestigd was, ver-
melden. 
 

Vak XIII 

►► 
Vergeet niet de in 
rubriek A gevraagde 
gegevens op de 
achterzijde van uw 
aangifte in te vullen! 

A. 
Rekeningen in 
het buitenland 

B. 
Individuele  

levensverzeke-
ringen in het 

buitenland 

►► 
Vergeet niet deze in 
rubriek B gevraagde 
gegevens op de 
achterzijde van uw 
aangifte in te vullen! 
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In rubriek C moet u vermelden (door het vakje aan te kruisen 
of niet) of u, uw echtgenote of wettelijk samenwonende partner 
met wie u gezamenlijk een aangifte indient of uw kind van 
wiens inkomsten u het wettelijk genot heeft, 
 

• hetzij een oprichter is in de zin van artikel 2, § 1, 14°, van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 

 

• hetzij bij uw weten op enigerlei wijze of ogenblik begunstigde 
of potentieel begunstigde is van een juridische constructie 
bedoeld in artikel 2, § 1, 13°, van het Wetboek van de in-
komstenbelastingen 1992. 

 

Indien u bevestigend hebt geantwoord op de vraag, moet u te-
vens voor elke juridische constructie de naam en voornaam 
vermelden van de oprichter of de (potentieel) begunstigde. 
 
 
 
 

C. 
Juridische con-

structies 

►► 
Vergeet niet deze in 
rubriek C gevraagde 
gegevens op de 
achterzijde van uw 
aangifte in te vullen! 
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Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opz ichte van de verwerking van per-
soonsgegevens 
 

In het kader van de verwerking van de persoonsgegevens van uw aangifte in de personenbelas-
ting en in overeenstemming met de Wet van 8.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en met de Wet van 3.8.2012 
houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de FOD Finan-
ciën in het kader van zijn opdrachten, werd door de FOD Financiën een aangifte ingediend bij 
de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze aangifte is beschik-
baar voor de burgers in het “Register van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsge-
gevens” van de Commissie onder de referentie VT4004149. Als bijlage bij die aangifte is ter 
informatie een overzicht gevoegd van de federale fiscale wetgeving die op de FOD Financiën 
van toepassing is. 
 

De aandacht van de belastingplichtigen wordt in het bijzonder gevestigd op de volgende punten: 
 

a) de benaming van de geautomatiseerde verwerking van de persoonsgegevens die op basis 
van de gegevens van de aangifte in de personenbelasting wordt uitgevoerd, is: “vaststelling, 
controle, heffing en invordering van de belastingen”; 

 

b) de FOD Financiën, Albert II-laan 33, 1030 Brussel is de verantwoordelijke voor de verwerking; 
 

c) in het kader van zijn opdracht als overheidsdienst en rekening houdend met de toepasselijke 
wetgeving inzake inkomstenbelastingen, zijn de doelstellingen van de verwerking door de 
FOD Financiën "de vaststelling, de controle, de heffing en de invordering van de belastingen"; 

 

d) de categorieën van bestemmelingen aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, zijn: 
 

• de betrokken persoon zelf; 
 

 • andere bestemmelingen overeenkomstig de wettelijke verplichtingen en toelatingen met 
betrekking tot inlichtingen en uitwisseling van inlichtingen (zie o.a. de artikelen 337 en 338 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992), zoals: 

 

- de andere diensten van de FOD Financiën; 
 

- de andere federale overheidsdiensten, zoals het gerecht, de politiediensten en de instel-
lingen van sociale zekerheid; 

 

- de besturen van de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de agglomeraties, 
de federaties van gemeenten en de gemeenten zomede de openbare instellingen en 
inrichtingen; 

 

- de landen waarmee België verdragen of internationale overeenkomsten met betrekking 
tot administratieve samenwerking of uitwisseling van inlichtingen afgesloten heeft; 

 

e) elke belastingplichtige heeft het recht om zijn gegevens te raadplegen en te corrigeren over-
eenkomstig de artikelen 9, 10 en 12 van bovenvermelde wet van 8.12.1992; 

 

f) met het oog op het verzekeren van de vaststelling, de controle, de heffing en de invordering 
van de belastingen kan de FOD Financiën, overeenkomstig zijn wettelijke verplichtingen  
(o.a. de artikelen 322 en volgende van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) en 
rekening houdend met de toepasselijke procedures, persoonsgegevens verzamelen bij an-
dere verantwoordelijken voor de verwerking. Die andere verantwoordelijken voor de verwer-
king kunnen zijn: 

 

- natuurlijke of rechtspersonen, alsook verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid; 
 

- de bestuursdiensten van de Staat, met inbegrip van de parketten en de griffies der Hoven 
en van alle rechtscolleges, de besturen van de Gemeenschappen, de Gewesten, de  
provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten en de gemeenten, alsook de 
openbare instellingen en inrichtingen; 

 

- de landen waarmee België verdragen of internationale overeenkomsten met betrekking tot 
administratieve samenwerking en uitwisseling van inlichtingen afgesloten heeft. 
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BIJKOMENDE INFORMATIEBIJKOMENDE INFORMATIEBIJKOMENDE INFORMATIEBIJKOMENDE INFORMATIE    
 
 
Voor bijkomende informatie kunt u terecht: 
 

• bij het Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 
 

 op het telefoonnummer 0257/257 57 (gewoon tarief); 
 

• op het internet: 
 

 - voor algemene informatie: op de site financien.belgium.be; 
 

 - voor meer gespecialiseerde informatie: in de uitgebreide gegevens-
bank Fisconetplus, op de site www.fisconetplus.be; 

 

• bij uw belastingdienst: 
 

voor meer ingewikkelde vragen en voor specifieke vragen met betrek-
king tot uw belastingdossier; het telefoonnummer en het adres van die 
dienst zijn op de voorpagina van uw aangifte vermeld. 
 

 
 

 
 

OPGELET!                  OPGELET!OPGELET!                  OPGELET!OPGELET!                  OPGELET!OPGELET!                  OPGELET!    
 
 

• Vergeet niet uw aangifte te ondertekenen. Echtgenoten en wettelijk 
samenwonenden die een gezamenlijke aangifte indienen, moeten 
allebei  het aangifteformulier ondertekenen, ook indien slechts één 
van beiden belastbare inkomsten heeft verkregen. 

 

• Vergeet ook niet uw briefomslag voldoende te frankeren. Vermeld 
ook duidelijk uw naam en adres als afzender op de briefomslag.  
Indien uw briefomslag onvoldoende gefrankeerd is, zal die door 
bpost aan de afzender worden terugbezorgd, wat een laattijdige in-
diening van de aangifte tot gevolg zou kunnen hebben, met mogelij-
ke nadelige gevolgen op het vlak van de taxatieprocedure. 

 
 

 
 

TAX-ON-WEB 
 
 

U kan uw aangifte ook elektronisch indienen via de internetsite www.taxonweb.be. 
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