Inkomensafhankelijke
combinatiekorting
bij co-ouderschap
De inkomensafhankelijke combinatiekorting
is een tegemoetkoming voor werkende ouders
met één of meer kinderen. Artikel 8.14a van
de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 bepaalt
dat de belastingplichtige recht heeft op de
inkomensafhankelijke combinatiekorting
als een kind jonger dan 12 jaar onder meer
gedurende ten minste 6 maanden op diens
adres staat ingeschreven. De andere ouder
waarbij het kind niet staat ingeschreven,
heeft ook recht op de inkomensafhankelijke
combinatiekorting wanneer voldaan is aan de
inschrijvingseis. Dat is het geval wanneer het
kind gedurende het kalenderjaar tegelijkertijd
tot het huishouden van beide ouders behoort.
Om tot het huishouden van beide ouders
te behoren moet een kind doorgaans ten
minste 3 tot 3,5 dag per week in elk van beide
huishoudens verblijven. 1
Lange tijd was in de rechtspraak uitgangspunt dat
slechts in het geval het kind per week 3 tot 3,5
dag aansluitend aan elkaar bij de ouder waarbij
het niet staat ingeschreven verblijft, voor die
ouder recht bestaat op de inkomensafhankelijke
combinatiekorting. Er moest sprake zijn van een
vast patroon van 3 tot 3,5 dag aansluitend per
week, althans van een ‘week-op, week-af’-schema.
In de situatie dat een kind in een periode van 2
weken 2 dagen bij vader (waar het kind niet staat
ingeschreven), 5 dagen bij moeder, 5 dagen bij
vader en 2 dagen bij moeder verbleef, had de
vader geen recht op de inkomensafhankelijke
combinatiekorting.

inkomensafhankelijke combinatiekorting omdat
zijn dochter in een periode van 2 weken in de ene
week 4 dagen en in de andere week 2 dagen bij
hem verbleef. Het kind verbleef dus niet per week
3 tot 3,5 dag bij de vader. De zaak kwam helemaal
tot aan de Hoge Raad. En die gaf vader gelijk.
Volgens de Hoge Raad kan de inkomensafhankelijke
combinatiekorting ook worden genoten door beide
ouders als zij de zorg voor de kinderen gelijkelijk
verdelen in een ander duurzaam ritme dan het
schema van 3 tot 3,5 dag per week. In dit geval
voldeed de zorgregeling van de vader aan de eis dat
beide ouders de zorg voor de kinderen gelijkelijk
verdelen en had de vader dus wel degelijk recht op
de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
Conclusie
Bovenstaande uitspraak van de Hoge Raad is
baanbrekend voor co-ouders die de zorg voor hun
kind gelijkelijk verdelen maar anders dan in de vorm
van week-om-week of 3 tot 3,5 dag per week. Ook
in die gevallen hebben beide ouders recht op de
inkomensafhankelijke combinatiekorting. Bent u
zo’n co-ouder, houdt daarmee dan rekening bij het
doen van uw belastingaangifte!
Meer weten? Neem dan gerust contact op met één
van onze advocaten van de sectie personen- en
familierecht van ons kantoor in Terneuzen (0115617200), Hulst (0114-312090) of Middelburg (0118370670).
Mr. Annelies Duerink-Bottinga

Uitspraak Hoge Raad 13 maart 2020
De Hoge Raad heeft op 13 maart 2020 een uitspraak
gedaan waarmee veel co-ouders blij zullen zijn.
In de zaak die leidde tot deze uitspraak had de
vader volgens de Belastingdienst geen recht op de
1 Artikel 44b Uitvoeringsregeling Inkomstenbelasting 2001
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