
Afdeling VI Hoofdstuk D Kinderoppas van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 

  Art. 113. § 1. De in (artikel 104), 7°, vermelde uitgaven voor kinderoppas zijn 
aftrekbaar onder de volgende voorwaarden : <W 1994-07-06/33, art. 85, 004; 
Inwerkingtreding : 01-01-1995> 
  1° de uitgaven zijn gedaan voor kinderen die de leeftijd van drie jaar niet hebben 
bereikt; 
  2° de belastingplichtige verkrijgt beroepsinkomsten; 
  3° de uitgaven zijn betaald aan instellingen die erkend, gesubsidieerd of 
gecontroleerd worden (door Kind en Gezin, door het Office de la naissance et de 
l'enfance of door de executieve van de Duitstalige gemeenschap), of aan 
zelfstandige onthaalgezinnen of aan kinderdagverblijven die onder toezicht staan van 
de voormelde instellingen; <W 1994-07-06/33, art. 18, 004; Inwerkingtreding : 01-
01-1992> 
  4° de echtheid en het bedrag van de uitgaven worden verantwoord door 
bewijsstukken die bij de aangifte zijn gevoegd. 
  § 2. De Koning kan bij een in Ministerraad overlegd besluit het hoogst aftrekbare 
bedrag per oppasdag en per kind bepalen, welk bedrag niet lager dan (4 EUR) mag 
zijn. <KB 2000-07-20/64, art. 1, 078; Inwerkingtreding : 01-01-2002> 
 
  Art. 114. De aftrek voor kinderoppas kan niet samengaan met de verhoging van de 
belastingvrije som ingevolge artikel 132, eerste lid, 6°. 
 
 
Verwijzingen 
 Art. 104. Binnen de grenzen en onder de voorwaarden bepaald in de (artikelen 107 
tot 116), worden van het totale netto-inkomen de volgende bestedingen afgetrokken, 
in zover zij in het belastbare tijdperk werkelijk zijn betaald : <W 1992-12-28/32, art. 
81, 1°; Inwerkingtreding : 01-01-1993> 
  1° 80 pct. van de uitkeringen die de belastingplichtige regelmatig heeft betaald aan 
personen die niet deel uitmaken van zijn gezin, wanneer ze zijn betaald ter uitvoering 
van een verplichting op grond van de artikelen 203, 203bis, 205, 205bis, 206, 207, 
213, 221, 223, 301, 303, 306, 307, 307bis, 308, 311bis, 334, 336, 339bis, 364, 370, 
475bis of 475quinquies van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 1258, 1271, 
1280, 1288 of 1306 van het Gerechtelijk Wetboek, zomede 80 pct. van de kapitalen 
die zulke uitkeringen vervangen; 
  (Evenwel zijn de uitkeringen betaald voor de kinderen voor welke de toepassing van 
artikel 132bis werd gevraagd, niet aftrekbaar.) <W 1999-05-04/42, art. 2, 1°, 055; 
Inwerkingtreding : 01-01-2000> 
  2° 80 pct. van de uitkeringen of de aanvullende uitkeringen die de belastingplichtige 
verschuldigd is volgens de voorwaarden bepaald in 1°, doch die na het belastbare 
tijdperk waarop zij betrekking hebben betaald worden ter uitvoering van een 
gerechtelijke beslissing waarbij het bedrag ervan met terugwerkende kracht wordt 
vastgesteld of verhoogd; 
  (Evenwel zijn de uitkeringen betaald voor de kinderen voor welke voor een vorig 
aanslagjaar de toepassing van artikel 132bis werd gevraagd, niet aftrekbaar.) <W 
1999-05-04/42, art. 2, 2°, 055; Inwerkingtreding : 01-01-2000> 
  3° giften in geld : 
  a) aan Belgische universiteiten of universitaire centra, aan instellingen die met 
universiteiten zijn gelijkgesteld krachtens de wetten op het toekennen van de 
academische graden en het programma van de universitaire examens, (...); <W 
1994-07-06/33, art. 16, 1°, 004; Inwerkingtreding : 01-01-1992> 
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  b) aan koninklijke academiën, aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk 
Onderzoek, (...), zomede aan instellingen voor wetenschappelijk onderzoek die 
erkend zijn door de Minister van Financiën en door de Minister tot wiens 
bevoegdheid het beleid en de programmatie inzake wetenschap behoren(, 
uitgezonderd de instellingen die rechtstreeks verbonden zijn met een politieke partij 
of lijst); <W 1998-12-22/36, art. 11, 1°, 043; Inwerkingtreding : 01-01-1995> <W 
1998-06-12/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1999> 
  c) aan openbare centra voor maatschappelijk welzijn (...); <W 1994-07-06/33, art. 
16, 2°, 004; Inwerkingtreding : 26-07-1994> 
  d) aan culturele instellingen waarvan het invloedsgebied één van de 
gemeenschappen of het gehele land bestrijkt en die door de Koning erkend zijn (...); 
<W 1998-12-22/36, art. 11, 2°, 043; Inwerkingtreding : 01-01-1999> 
  e) aan instellingen die de oorlogsslachtoffers, de minder-validen, de bejaarden, de 
beschermde minderjarigen of de behoeftigen bijstaan en die, na advies van de 
raadgevende instellingen van de Staat of van de Gemeenschappen tot wiens 
bevoegdheid die bijstand behoort, worden erkend door de bevoegde organen van de 
Staat of van de Gemeenschappen waaronder die instellingen ressorteren en, voor de 
toepassing van de belastingwet, door de Minister van Financiën; 
  f) (aan het Rode Kruis van België, aan de Koning Boudewijnstichting en aan het 
Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen - België - 
Stichting naar Belgisch recht;) <W 1999-03-01/41, art. 2, 048; Inwerkingtreding : 
01-01-1999> 
  g) aan de Nationale Kas voor Rampenschade ten bate van het Nationaal Fonds 
voor Algemene Rampen of van het Nationaal Fonds voor Landbouwrampen, aan de 
provinciale rampenfondsen, evenals aan instellingen voor hulpverlening aan 
slachtoffers van rampen die de toepassing rechtvaardigen van de wet betreffende 
het herstel van schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, en die 
hiertoe zijn erkend door de Minister van Financiën; 
  h) aan beschutte werkplaatsen die, ter uitvoering van de wetgeving betreffende de 
sociale reclassering van de minder-validen, opgericht of erkend zijn door de 
Executieve of door de bevoegde instelling; 
  (i) aan instellingen die zich bezighouden met het natuurbehoud of de bescherming 
van het leefmilieu en die als dusdanig erkend zijn door de Minister van Financiën en 
de Minister tot wiens bevoegdheid het leefmilieu behoort.) <W 1996-04-02/43, art. 2, 
019; Inwerkingtreding : 14-06-1996> 
  (j) aan instellingen die het behoud of de zorg voor monumenten en landschappen 
ten doel hebben, waarvan het invloedsgebied het gehele land, één van de gewesten 
of de Duitstalige Gemeenschap bestrijkt en die door de Koning erkend zijn;) <W 
1998-12-22/36, art. 11, 3°, 043; Inwerkingtreding : 01-01-1997> 
  (j) aan VZW's waarvan het doel erin bestaat dierenasielen te beheren, die de 
erkenning hebben gekregen bedoeld in artikel 5 van de wet van 14 augustus 1986 
betreffende de bescherming en het welzijn der dieren en die voldoen aan de 
voorwaarden door de Koning vastgesteld op voorstel van de minister van Financiën.) 
<W 1999-04-21/39, art. 2, 059; Inwerkingtreding : 01-01-2000> 
  4° giften in geld aan instellingen voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden die als 
dusdanig erkend zijn door de Minister van Financiën en door de Minister tot wiens 
bevoegdheid de ontwikkelingssamenwerking behoort; 
  (4°bis giften in geld aan door de Minister van Financiën en door de Minister van 
Buitenlandse Zaken erkende verenigingen en instellingen die hulp verlenen aan 
slachtoffers van zeer grote industriële ongevallen;) <W 1995-02-22/37, art. 1, 007; 
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Inwerkingtreding : 10-04-1995> 
  (4°ter giften voorzien in artikel 10, 1°, van de wet van 3 december 1999 betreffende 
steunmaatregelen ten gunste van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis;) 
<W 1999-12-03/30, art. 11, 065; Inwerkingtreding : 11-12-1999> 
  5° giften aan Rijksmusea en, op voorwaarde dat de giften voor hun musea worden 
bestemd, giften aan Gemeenschappen en Gewesten, provincies, gemeenten en de 
(...) openbare centra voor maatschappelijk welzijn : <W 1994-07-06/33, art. 16, 3°, 
004; Inwerkingtreding : 26-07-1994> 
  a) ofwel in geld; 
  b) (ofwel in de vorm van kunstwerken waarvan de Minister van Financiën 
overeenkomstig artikel 111 erkent dat zij behoren tot het roerend cultureel erfgoed 
van het land of dat zij internationale faam genieten); <W 2001-06-21/37, art. 4, 084; 
ED : 10-09-2003> 
  6° 50 pct. van de bezoldigingen betaald of toegekend aan een huisbediende met 
inbegrip van de op die bezoldigingen verschuldigde wettelijke sociale bijdragen; 
  7° (uitgaven) voor de oppas van één of meer kinderen ten laste van de 
belastingplichtige; <W 2001-03-23/36, art. 2, 082; Inwerkingtreding : 01-01-2001> 
  8° de helft tot ten hoogste ((25.000 EUR)) van het niet door subsidies gedekte 
gedeelte van de uitgaven die de eigenaar van niet verhuurde gebouwde onroerende 
goederen, delen van ongebouwde onroerende goederen of landschappen die zijn 
beschermd overeenkomstig de wetgeving op het behoud van Monumenten en 
Landschappen, heeft gedaan voor het onderhoud en de restauratie ervan, v oor 
zover die onroerende goederen, delen van onroerende goederen of landschappen, 
voor het publiek toegankelijk zijn; de Koning bepaalt de wijze van uitvoering van deze 
bepaling en inzonderheid wat, voor de toepassing van de belastingwet, wordt 
verstaan onder "voor het publiek toegankelijk zijn"; <W 1997-06-04/38, art. 2, 028; 
Inwerkingtreding : 09-08-1997> <KB 2000-07-20/64, art. 1, 078; Inwerkingtreding 
: 01-01-2002> 
  9° interest van hypothecaire leningen die vanaf 1 mei 1986 zijn gesloten met een 
looptijd van ten minste tien jaar; 
  10° (...) <W 1992-12-28/32, art. 81, 2°; Inwerkingtreding : 01-01-1993> 
  11° (...) <W 1994-07-06/33, art. 16, 4°, 004; Inwerkingtreding : 01-01-1995> 
  (Lid 2 opgeheven) <W 1994-07-06/33, art. 16, 4°, 004; Inwerkingtreding : 01-01-
1995> 


