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Vraag: 
Is kinderalimentatie wel of niet aftrekbaar als schuld in box 3?  

 

Antwoord: 
Voor het antwoord moeten we eerst terug in de geschiedenis. 

Kinderalimentatie was aftrekbaar als een zogenoemde persoonsgebonden aftrek. 

De Hoge Raad heeft in 2011 bepaald dat aan de verplichting tot betalen van alimen-

tatie aan de ex-echtgenoot en de kinderen een waarde moet worden toegekend.1 

Daarmee kon de verplichting in box 3 als ‘schuld’ worden meegenomen. Naar aan-

leiding van de uitspraak van de Hoge Raad heeft de wetgever de wet aangepast, 

waardoor verplichtingen die kunnen leiden tot een persoonsgebonden aftrekpost niet 

langer als een schuld in aanmerking konden worden genomen in box 3.2  

 

Vervolgens is per 1 januari 2015 de wet weer veranderd en is de kinderalimentatie 

niet langer aftrekbaar als persoongebonden aftrek3. Onbedoeld gevolg hiervan is dat 

met ingang van 1 januari 2015 de verplichting weer op het box 3 vermogen in minde-

ring kan worden gebracht. …Maar niet voor lang.  

De wetgever heeft dit onderkend en heeft in het Belastingplan 2016 de volgende 

maatregel opgenomen. Verplichtingen aan bloed- of aanverwanten in de rechte lijn 

of in de tweede graad van de zijlijn die rechtstreeks uit het familierecht voortvloeien 

worden uitgezonderd van de in box 3 in aanmerking te nemen verplichtingen. 

De maatregel treedt op 1 januari 2017 in werking.  

Concreet betekent dit dat voor de belastingjaren 2015 en 2016 de verplichting nog in 

box 3 kan worden meegenomen. 

 

 

 
                                                        
1 Hoge Raad, 11 februari 2011, nr. 10/00367 
2 Artikel 5.3, lid 1, onderdeel a, Wet IB 2001 
3 Wet hervorming kindregelingen 

Tot 1 mei kan nog aangifte over 2015 worden gedaan en hiermee rekening worden 

gehouden. Is de aangifte al ingediend, dan kan eventueel de aanslag worden afge-

wacht en bezwaar tegen de aanslag worden gemaakt. Ook is het mogelijk om via 

‘Mijn Belastingdienst’ de aangifte te wijzigen. De Belastingdienst behandelt de laat-

ste aangifte die ontvangen wordt. 

 

 

 

 
 

Alimentatieverplichting aan kinderen aftrekbaar als verplichting in box 3? 


