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Blz 51-52, punt 5.1.1 “Weerslag op de belastingtoestand van de ouders”
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Op blz. 51 in puntje 2.: “3.910 e” vervangen door ”4.080 e”.
Op blz. 52 vanaf “Onder bestaansmiddelen moeten worden verstaan…” de tekst
vervangen door:
Onder bestaansmiddelen moeten worden verstaan: alle regelmatige of toevallige
al dan niet belastbare inkomsten (hoe ze ook genaamd zijn), zoals:
• inkomsten uit arbeid (behalve de verder vermelde uitzonderingen);
• onderhoudsuitkeringen (behalve de hieronder vermelde uitzonderingen);
• inkomsten van onroerende goederen en van roerende goederen en kapitalen,
waarvan de ouders het wettelijk genot (2) niet hebben;
• enz...
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Als bestaansmiddelen moeten evenwel niet worden aangemerkt:
• de eerste schijf van 2.360 e van de bezoldigingen verkregen door een student
in uitvoering van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten (zie punt
1.3);
• wettelijke kinderbijslagen, kraamgelden en adoptiepremies;
• studiebeurzen;
• premies voor voorhuwelijkssparen;
• inkomsten verkregen door een persoon met een handicap die in beginsel recht
heeft op de tegemoetkomingen bedoeld in de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, ten belope van
het maximumbedrag waarop die persoon in uitvoering van de wet recht kan
hebben;
• bezoldigingen verkregen door gehandicapten ingevolge hun tewerkstelling in
een erkende beschutte werkplaats;
• onderhoudsuitkeringen die zijn betaald na het jaar waarop ze betrekking hebben ter uitvoering van een gerechtelijke beslissing waarbij het bedrag ervan met
terugwerkende kracht wordt vastgesteld of verhoogd;
• de eerste schijf van 2.830 e van het ontvangen bedrag van de andere onderhoudsuitkeringen die in 2009 zijn toegekend aan kinderen.
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Om het nettobedrag van de bestaansmiddelen te bepalen wordt het brutobedrag
(3) in principe verminderd met:
• ofwel, de werkelijke kosten waarvan u het bedrag kunt bewijzen die in 2009 zijn
gedaan of gedragen om die bestaansmiddelen te verkrijgen of te behouden;
• ofwel, een forfaitaire aftrek van 20%, met een minimum van 390 e, wat de in
2009 verkregen bezoldigingen van werknemers en baten van vrije beroepen of
andere winstgevende bezigheden betreft.
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