Te lezen vooraleer het aangifteformulier in verband met kinderen ten laste te
vervolledigen.
ZEER BELANGRIJK : Indien u een of meer kinderen ten laste heeft die de hierna vermelde
voorwaarden vervullen, is het voor u van groot belang het formulier nauwkeurig en volledig in te
vullen en het/de bewijsstuk(ken) erbij te voegen.
Waarover gaat het ?
Uw inkomsten zijn in beslag genomen of overgedragen. De wet beschermt uw inkomsten evenwel
tot een bepaald bedrag. U kan dit bedrag met 70 euro (te indexeren) vermeerderen per kind ten
laste. Dit heeft tot doel ouders de mogelijkheid te bieden het gezinsinkomen te verhogen en aldus
het hoofd te bieden aan bepaalde uitgaven in verband met kosten voor huisvesting, onderhoud en
opvoeding van uw kind(eren) die niet door de kinderbijslag worden gedekt.
Wat wordt verstaan onder kind ten laste ?
Elke persoon die de volle leeftijd van 25 jaar nog niet heeft bereikt of die zich onder het statuut van
verlengde minderjarigheid bevindt, voor wie de titularis van de inbeslaggenomen of overgedragen
inkomsten, krachtens een afstammingsband in de eerste graad of in de hoedanigheid van zorgouder,
op substantiële wijze voorziet in de kosten voor huisvesting, onderhoud of opvoeding.
Kunnen niettemin niet aanzien worden als zijnde ten laste, de kinderen die binnen twaalf maanden
vóór de aangifte hebben beschikt over netto bestaansmiddelen (1) waarvan het bedrag hoger is dan
de volgende bedragen (jaarlijks te indexeren) :
- 3.226 euro indien de ouder-titularis van de inbeslaggenomen of overgedragen inkomsten
samenwonend is;
- 4.660 euro indien de ouder-titularis van de inbeslaggenomen of overgedragen inkomsten
alleenstaand is;
- 5.908 euro indien het kind het statuut van gehandicapte persoon heeft in de zin van artikel 135
van het Wetboek van de inkomstenbelasting.
Indien u deze voorwaarden vervult, moet het formulier in bijlage ONMIDDELLIJK (2) tegen
ontvangstbewijs of bij een ter post aangetekende brief worden bezorgd aan de derde-beslagene of
aan de gecedeerde schuldenaar op volgend adres :
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Dienst schuldeisers
Warmoesberg 48
1000 Brussel
Zolang u deze formaliteiten niet heeft vervuld, is er geen vermeerdering voor kind ten laste (3).
DEZE

VERMEERDERING VOOR KINDEREN TEN LASTE WERD IN DE
TOEGEPAST VOOR HET VAKANTIEGELD 2007.

RJV

VOOR DE EERSTE MAAL

U HOEFT DIT FORMULIER EVENWEL NIET TERUG TE STUREN INDIEN U REEDS DE TOEPASSING VAN EEN
VERMEERDERING VOOR KIND TEN LASTE GENIET OF INDIEN DEZE VERMEERDERING U WERD
GEWEIGERD EN UW GEZINSSITUATIE ONGEWIJZIGD IS.

AANGIFTEFORMULIER KIND(EREN) TEN LASTE
I.

IDENTITEIT VAN DE AANGEVER

Naam :...................................................................Voornaam :.............................................................................
Adres : ……………………………………………..............................................................................................
Postcode : ............................ ……… Gemeente : ………………........................................................................
Rijksregisternummer (4) (of bij gebrek daaraan geboortedatum) ........................................................................
Telefoon : .............................................................................................................................................................
E-mail : .................................................................................................................................................................

II.

EERSTE AANGIFTE/AANGIFTE TOT WIJZIGING

Is dit uw eerste aangifte of beoogt deze aangifte de vorige te wijzigen ? (Kruis uw keuze aan)


Eerste aangifte: aantal kinderen ten laste :………..



Aangifte die de wijziging van de vorige beoogt :
 vermindering van het aantal kinderen ten laste: ………………. (nieuw aantal)
 vermeerdering van het aantal kinderen ten laste: ……………….(nieuw aantal)

Indien deze aangifte de wijziging van de vorige beoogt, moet u niet opnieuw alle inlichtingen en stukken
betreffende elk kind verstrekken.
Vermeld enkel of een kind niet meer ten laste is of als er een bijkomend kind ten laste is.
In dit laatste geval moet u enkel rubriek III « kinderen ten laste » invullen en het (de) ter zake doende
bewijsstuk(ken) bezorgen.

III.

KIND(EREN) TEN LASTE
(Bij een eerste aangifte, 1 vak per kind ten laste invullen)

1.

Naam : ......................................................................................................................

Stuk dat als afschrift of als
origineel moet worden toegevoegd
(één van de vermelde stukken per
kind volstaat)
(stip het vakje dat overeenstemt met
het bijgevoegd stuk aan)

Voornaam : ...............................................................................................................
Geboortedatum : .......................................................................................................

 attest van het ziekenfonds waaruit
blijkt dat het kind ten laste is van
de aangever

Rijksregisternummer : ..............................................................................................
Adres : ......................................................................................................................

 attest van gezinssamenstelling
waaruit blijkt dat het kind zijn
woonplaats heeft bij de aangever

Postcode : ................................. Gemeente : ............................................................
Verwantschapsband (5) vader/moeder/stiefvader/stiefmoeder/andere, nader te
bepalen : …………………………………………………….…………..................
De aangever bevestigt op erewoord dat het voornoemde kind geen bezoldigd
werk uitoefent of geen eigen inkomsten heeft die de bedragen te boven gaan
vastgesteld overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter
uitvoering van artikelen 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis, vierde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er
kinderen ten laste zijn (6) of zijn inkomsten het voorwerp zijn geweest van een
gemeenschappelijke belastingsaangifte (7)

2.

Naam : ......................................................................................................................

 rechterlijke
beslissing
of
overeenkomst waaruit het coouderschap blijkt (8)
 rekeninguittreksel waaruit de
regelmatige storting van een
bijdrage blijkt
 andere (nader te bepalen) :
........................................................
........................................................
........................................................
Stuk dat als afschrift of als
origineel moet worden toegevoegd
(één van de vermelde stukken per
kind volstaat)
(stip het vakje dat overeenstemt met
het bijgevoegd stuk aan)

Voornaam : ...............................................................................................................
Geboortedatum : .......................................................................................................

 attest van het ziekenfonds waaruit
blijkt dat het kind ten laste is van
de aangever

Rijksregisternummer : ..............................................................................................
Adres : ......................................................................................................................

 attest van gezinssamenstelling
waaruit blijkt dat het kind zijn
woonplaats heeft bij de aangever

Postcode : ................................. Gemeente : ............................................................
Verwantschapsband (5) vader/moeder/stiefvader/stiefmoeder/andere, nader te
bepalen : …………………………………………………….…………..................
De aangever bevestigt op erewoord dat het voornoemde kind geen bezoldigd
werk uitoefent of geen eigen inkomsten heeft die de bedragen te boven gaan
vastgesteld overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter
uitvoering van artikelen 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis, vierde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er
kinderen ten laste zijn (6) of zijn inkomsten het voorwerp zijn geweest van een
gemeenschappelijke belastingsaangifte (7)

 rechterlijke
beslissing
of
overeenkomst waaruit het coouderschap blijkt (8)
 rekeninguittreksel waaruit de
regelmatige storting van een
bijdrage blijkt
 andere (nader te bepalen) :
........................................................
........................................................
........................................................

3.

Naam : ......................................................................................................................

Stuk dat als afschrift of als
origineel moet worden toegevoegd
(één van de vermelde stukken per
kind volstaat)
(stip het vakje dat overeenstemt met
het bijgevoegd stuk aan)

Voornaam : ...............................................................................................................
Geboortedatum : .......................................................................................................

 attest van het ziekenfonds waaruit
blijkt dat het kind ten laste is van
de aangever

Rijksregisternummer : ..............................................................................................
Adres : ......................................................................................................................

 attest van gezinssamenstelling
waaruit blijkt dat het kind zijn
woonplaats heeft bij de aangever

Postcode : ................................. Gemeente : ............................................................
Verwantschapsband (5) vader/moeder/stiefvader/stiefmoeder/andere, nader te
bepalen : …………………………………………………….…………..................
De aangever bevestigt op erewoord dat het voornoemde kind geen bezoldigd
werk uitoefent of geen eigen inkomsten heeft die de bedragen te boven gaan
vastgesteld overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter
uitvoering van artikelen 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis, vierde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er
kinderen ten laste zijn (6) of zijn inkomsten het voorwerp zijn geweest van een
gemeenschappelijke belastingsaangifte (7)

4.

Naam : ......................................................................................................................

 rechterlijke
beslissing
of
overeenkomst waaruit het coouderschap blijkt (8)
 rekeninguittreksel waaruit de
regelmatige storting van een
bijdrage blijkt
 andere (nader te bepalen) :
........................................................
........................................................
........................................................

Stuk dat als afschrift of als
origineel moet worden toegevoegd
(één van de vermelde stukken per
kind volstaat)
(stip het vakje dat overeenstemt met
het bijgevoegd stuk aan)

Voornaam : ...............................................................................................................
Geboortedatum : .......................................................................................................

 attest van het ziekenfonds waaruit
blijkt dat het kind ten laste is van
de aangever

Rijksregisternummer : ..............................................................................................
Adres : ......................................................................................................................

 attest van gezinssamenstelling
waaruit blijkt dat het kind zijn
woonplaats heeft bij de aangever

Postcode : ................................. Gemeente : ............................................................
Verwantschapsband (5) vader/moeder/stiefvader/stiefmoeder/andere, nader te
bepalen : …………………………………………………….…………..................
De aangever bevestigt op erewoord dat het voornoemde kind geen bezoldigd
werk uitoefent of geen eigen inkomsten heeft die de bedragen te boven gaan
vastgesteld overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter
uitvoering van artikelen 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis, vierde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er
kinderen ten laste zijn (6) of zijn inkomsten het voorwerp zijn geweest van een
gemeenschappelijke belastingsaangifte (7)

 rechterlijke
beslissing
of
overeenkomst waaruit het coouderschap blijkt (8)
 rekeninguittreksel waaruit de
regelmatige storting van een
bijdrage blijkt
 andere (nader te bepalen) :
........................................................
........................................................
........................................................

Stuk dat als afschrift of als
origineel moet worden toegevoegd
(één van de vermelde stukken per
kind volstaat)

5.

Naam : ......................................................................................................................

(stip het vakje dat overeenstemt met
het bijgevoegd stuk aan)

Voornaam : ...............................................................................................................
Geboortedatum : .......................................................................................................

 attest van het ziekenfonds waaruit
blijkt dat het kind ten laste is van
de aangever

Rijksregisternummer : ..............................................................................................
Adres : ......................................................................................................................

 attest van gezinssamenstelling
waaruit blijkt dat het kind zijn
woonplaats heeft bij de aangever

Postcode : ................................. Gemeente : ............................................................
Verwantschapsband (5) vader/moeder/stiefvader/stiefmoeder/andere, nader te
bepalen : …………………………………………………….…………..................
De aangever bevestigt op erewoord dat het voornoemde kind geen bezoldigd
werk uitoefent of geen eigen inkomsten heeft die de bedragen te boven gaan
vastgesteld overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter
uitvoering van artikelen 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis, vierde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er
kinderen ten laste zijn (6) of zijn inkomsten het voorwerp zijn geweest van een
gemeenschappelijke belastingsaangifte (7).

 rechterlijke
beslissing
of
overeenkomst waaruit het coouderschap blijkt (8)
 rekeninguittreksel waaruit de
regelmatige storting van een
bijdrage blijkt
 andere (nader te bepalen) :
........................................................
........................................................
........................................................

Gelieve een tweede formulier te gebruiken indien aangifte moet worden gedaan van andere kinderen ten
laste.

Datum

IV.

Handtekening

VERKLARING OP EREWOORD (9)

De aangever bevestigt op erewoord dat de rechterlijke beslissing of de overeenkomst inzake het coouderschap in acht wordt genomen.

Datum

Handtekening

OPGELET : ELKE VALSE VERKLARING KAN AANLEIDING GEVEN TOT STRAFVERVOLGING
in overeenstemming met artikel 196 van het Strafwetboek waarin het volgende is gesteld :
“Met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar worden gestraft de andere personen die in authentieke en openbare
geschriften valsheid plegen en alle personen die in handels- of bankgeschriften of in private geschriften
valsheid plegen,
hetzij door valse handtekeningen,
hetzij door namaken of vervalsen van geschriften of handtekeningen,
hetzij door overeenkomsten, beschikkingen, verbintenissen of schuldbevrijdingen valselijk op te
maken of achteraf bij de akten te voegen,
hetzij door toevoeging of vervalsing van clausules, verklaringen of feiten die deze akten tot doel
hadden op te nemen of vast te stellen”
***************************************************************************************
Inlichtingen betreffende het gevolg dat aan dit formulier kan worden gegeven.


Ofwel bewijst u met dit formulier, door het (de) bewijsstuk(ken) erbij te voegen, dat u één of meer
kinderen ten laste heeft en kan er in dit geval sprake zijn van vermeerdering te rekenen vanaf de maand
volgend op de ontvangst van deze aangifte door de derde-beslagene / gecedeerde schuldenaar (uw
werkgever, een kas voor werkloosheidsuitkeringen,...), voor zover deze tussen het tijdstip van de
ontvangst van de aangifte en dat van de betaling van het loon/de vergoeding in de loop van de volgende
maand, over een minimumtermijn van 10 werkdagen beschikt.
Er moet nader worden bepaald dat de beslaglegger (uw schuldeiser) het recht heeft deze vermeerdering
te betwisten. In dit geval blijft het bedrag van de vermeerdering bij de derde geblokkeerd totdat een
beslissing over de betwisting wordt genomen.



Ofwel wordt het bewijs, zoals hierboven nader bepaald, niet op afdoende wijze geleverd. In dit geval kan
de derde-beslagene / gecedeerde schuldenaar (uw werkgever, een kas voor werkloosheidsuitkeringen,.)
niet overgaan tot de onmiddellijke toepassing van de vermeerdering.
In dit geval kan u beroep aantekenen bij de beslagrechter (in geval van inbeslagneming) of bij de
vrederechter (in geval van overdracht van het loon bij onderhandse akte). Het volstaat een eenvoudige
schriftelijke verklaring neer te leggen bij of te bezorgen aan de griffie. Vervolgens wordt aan de partijen
een oproeping bezorgd (uzelf en uw schuldeiser) met het oog op de zitting die daartoe wordt bepaald. De
procedure is snel en er is geen beroep mogelijk. Indien u in het gelijk wordt gesteld, is de vermeerdering
slechts toepasbaar voor de toekomst.

Deze regels zijn van toepassing op elke wijziging van omstandigheden die de verhoging, verlaging of
schrapping van de vermeerdering voor kinderen ten laste verantwoordt. U moet onmiddellijk elke wijziging
in uw gezinstoestand meedelen.
***************************************************************************************

OPGELET : elke vermeerdering, verkregen op onterechte of onrechtmatige wijze moet onverwijld en
integraal worden terugbetaald, met andere woorden zonder van de regels inzake onvatbaarheid voor beslag
of onoverdraagbaarheid te kunnen genieten.
***************************************************************************************
Wettelijke basis : de artikelen 1409, § 1, vierde lid, 1409, § 1bis, vierde lid, 1409ter, § 1, 1457, § 2, 1539,
vijfde lid van het Gerechtelijk Wetboek, 85bis van het Wetboek van de belasting op de toegevoegde waarde,
artikel 31bis, § 1, 34 en 34bis, § 1, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der
werknemers en artikel 1690, § 2, van het Burgerlijk Wetboek (zoals gewijzigd of ingevoegd bij de artikelen
15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24 en 26 van de wet houdende diverse bepalingen bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad van 28 juli 2006), 164, § 1, vierde lid, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek
van de inkomstenbelasting (zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 november 2006, bekendgemaakt
in het Belgisch Staatsblad van 30 november 2006).
***************************************************************************************

Nota’s :
(1)

De inkomsten bedoeld in artikel 143 van het Wetboek van de inkomstenbelasting zijn daarvan
uitgesloten, alsmede de vergoedingen geïnd conform de maxima bedoeld in de wet van 3 juli
2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.

(2)

Zulks is evenwel niet het geval indien het formulier wordt bezorgd door de notaris inzake
overdracht van het loon bij authentieke akte.

(3)

Enkel het ingevulde aangifteformulier kinderen ten laste moet worden bezorgd samen met het
(de) in hetzelfde formulier vereiste bewijsstuk(ken).

(4)

U vindt deze informatie op de keerzijde van uw identiteitskaart. Het gaat om het nummer dat
begint met uw geboortedatum omgekeerd.

(5)

Schrappen wat niet past

(6)

De bedragen voor het jaar 2020 zijn 3.226, 4.660 of 5.908 euro netto afhankelijk van het feit
of de ouder aan wie de inbeslaggenomen of overgedragen inkomsten toebehoren,
samenwonend of alleenstaand is, of van het feit of het kind het statuut van gehandicapte heeft.
Die bedragen moeten jaarlijks worden geïndexeerd.

(7)

Het spreekt vanzelf dat de toestand zoals omschreven in de belastingsaangifte nog moet
bestaan op het tijdstip waarop u deze aangifte invult.

(8)

Gelieve in dit geval eveneens de verklaring op erewoord te ondertekenen in titel IV van dit
formulier dat dit vonnis of deze overeenkomst in acht wordt genomen.

(9)

Enkel voor degenen die, door middel van stukken tot staving, bewijzen dat het kind ten laste is
overeenkomstig een rechterlijke beslissing of van een overeenkomst waaruit het coouderschap blijkt.

