
 
 
 
 
 

MEMORANDUM 

 
 
 
 
 

Enkel Rivus BVBA voert alle opdrachten uit en levert alle prestaties en dit uit hoofde van een overeenkomst.  
De algemene voorwaarden maken steeds deel uit van deze overeenkomst en zijn te consulteren op de website. Op eenvoudig verzoek worden ze u ook verstrekt. De 
algemene voorwaarden voorzien onder meer in een beperking van onze aansprakelijkheid tot de tussenkomst van onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Op 

eenvoudig verzoek worden u de voorwaarden meegedeeld. 
Op de website vindt u meer belangrijke juridische informatie over de vennootschap Rivus BVBA en onze bankgegevens. 
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Onderhoudsbijdragen ten behoeve van een ex-echtgeno(o)t(e) of kinderen worden onder bepaalde 
voorwaarden ten belope van 80% belast bij de ontvanger. De onderhoudsplichtige kan deze 
onderhoudsbijdragen dan weer voor 80% aftrekken van zijn of haar belastbaar inkomen. 
 
Vincent Van Peteghem (CD&V) broedt al enige tijd op een grote fiscale hervorming. Deze heeft als doel 
de belasting op arbeid te verlagen. Op 2 maart 2023 lanceerde hij de eerste fase van die hervorming. 
Hierbij wenst hij onder meer de fiscale behandeling van onderhoudsbijdragen grondig aan te passen. 
Het doel is onderhoudsbijdragen fiscaal neutraal te maken door de belastbaarheid én aftrekbaarheid 
af te schaffen. Dit omwille van het feit dat de belastbaarheid eerder beperkt is (belastingvrije som; 
laagste tarieven) maar aftrekbaarheid meestal aan de hoogte tarieven is.  
 
De aftrekbaarheid en belastbaarheid van onderhoudsuitkeringen wordt geschrapt. Dit voor zover het 
onderhoudsuitkeringen betreft die pas na 31 december 2023 voor eerst effectief betaald of toegekend 
zijn. Voor onderhoudsuitkeringen die eerder zijn betaald of toegekend geldt een overgangsregeling 
van 20 jaar. Hierdoor zullen vanaf aanslagjaar 2045 onderhoudsuitkeringen in het algemeen niet meer 
belast worden en ook niet meer aftrekbaar zijn. 
 
De overgangsregeling houdt in dat vanaf aanslagjaar 2025 een maximumbedrag voor de 
belastbaarheid én de aftrekbaarheid van onderhoudsuitkeringen geldt. Dit bedrag wordt over 20 jaar 
stelselmatig afgebouwd. 
Voor minderjarigen zou dat maximum vanaf aanslagjaar 2025 de toeslag op de belastingvrije som voor 
een kind boven het vierde kind zijn (voor aanslagjaar 2024 is dit 6.580,- Euro) en dit zou vanaf 
aanslagjaar 2026 jaarlijks met 1/20ste worden verminderd.  
Voor meerderjarigen zou het maximum het maximumbedrag van de huwelijksquotiënt (voor 
aanslagjaar 2024 is dit 12.550,- Euro) zijn, hetgeen ook over 20 jaar wordt afgebouwd. 
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Het is duidelijk dat deze fiscale omwenteling een belangrijke impact zal hebben op bestaande en 
toekomstige akkoorden en betwistingen inzake onderhoudsbijdragen, met name in het kader van 
echtscheidingen. Bestaande overeenkomsten en gerechtelijke uitspraken zullen mogelijks moeten 
worden herzien. Dit zet de deur open voor nieuwe discussies en geschillen. Voor de toekomst zal de 
praktijk zich moeten aanpassen aan deze nieuwe fiscale realiteit door binnen de grenzen van de wet 
creatieve oplossingen te bedenken.  
 
 

* 
 
 
info@rivus.be 
www.rivus.be 


