Berekening nettobedrag bestaansmiddelen.
Optelsom van:
Onroerend inkomen
-

Gebaseerd op GKI = geïndexeerde kadastraal inkomen
Zie ‘Onroerende inkomsten - Bepalen bedrag onroerende inkomsten’

Beroepsinkomen
-

Belastbaar brutobedrag - werkelijke beroepskosten of forfaitaire kosten
(voor details zie ‘Beroepsinkomsten – Kerncijfers’)
Nota: om te bepalen of een persoon ten laste is worden voor jobstudenten/student-ondernemers
en personen van 65j en ouder bepaalde bedragen niet meegeteld bij het bepalen van de
nettobestaansmiddelen - zie onderstaande tabel.

Divers inkomen
-

Ontvangen onderhoudsuitkeringen
Brutobedrag x 80%
Nota: Om te bepalen of een kind ten laste is wordt aan kinderen toegekende onderhoudsuitkeringen
tot een maximum bedrag niet meegeteld bij het bepalen van de nettobestaansmiddelen – zie tabel

Roerend inkomen
-

Lijfrenten tegen storting en afstand van kapitaal
2,4% (80% van 3%) van het afgestane kapitaal

-

Ander roerend inkomen (laagste bedrag)
Belastbaar brutobedrag (incl. voorheffing) – werkelijke kosten
OF
Belastbaar brutobedrag (incl. voorheffing) x 80%
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Maximumbedrag van de nettobestaansmiddelen - Personen ten laste

Maximum nettobedrag bestaansmiddelen
- voor kinderen en andere personen ten laste
- voor kinderen ten laste van alleenstaande
belastingplichtigen
- voor gehandicapte kinderen laste van alleenstaande
belastingplichtigen
Maximumbedrag van de aan kinderen toegekende
onderhoudsuitkeringen die niet als nettobestaansmiddelen
worden beschouwd
Maximumbedrag van de bezoldigingen ontvangen door
jobstudenten dat niet in aanmerking komt voor het
vaststellen van het nettobedrag van de bestaansmiddelen
Maximumbedrag van de bezoldigingen ontvangen door
student-ondernemers dat niet in aanmerking komt voor het
vaststellen van het nettobedrag van de bestaansmiddelen
(vanaf inkomsten 01/01/2017)
Maximumbedrag van de pensioenen en renten toegekend
aan ascendenten, broer of zus 65j of ouder dat niet in
aanmerking komt voor het bepalen van de
nettobestaansmiddelen

Ink. 2019
AJ 2020

Ink. 2018
AJ 2019

Ink. 2017
AJ 2018

3.330,00

3.270,00

3.200,00

4.810,00

4.720,00

4.620,00

6.110,00

5.990,00

5.860,00

3.330,00

3.270,00

3.200,00

2.780,00

2.720,00

2.660,00

2.780,00

2.720,00

2.660,00

26.840,00

26.300,00

25.750,00
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