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Bijlage 1 - Schooltoeslag  - Vaststelling van het in aanmerking te nemen inkomen in de automatische procedure– per inkomensverstrekker 

Vooraf: alle inkomsten betreffen het inkomstenjaar T-2 – voor alle inkomensverstrekkers in de SEPAR-familie 

Identificatie als Europees 
ambtenaar 

Automatische procedure (IPCAL-codes) Codes/vermeldingen op aanslagbiljet voor het 
inkomstenjaar T-2  

 A/B 0620 en A0210 1062/2062 en 1021 

Berekening totale inkomsten 

Aard inkomsten Automatische procedure (IPCAL-codes) Op basis aanslagbiljet voor het inkomstenjaar T-2 

Beroepsinkomsten als werknemer A/B 9620  
 
Gezamenlijke belastbare beroepsinkomsten 

Uitkeringen ziekteverzekering A/B 9622 

Werkloosheidsuitkeringen A/B 9621 

Pensioenen A/B 9623 

Beroepskosten Max. absolute waarde A/B 7300 of A/B2580 Hoogste van de 2 ofwel “forfaitaire beroepskosten” ofwel 
1258/2258  

Beroepsinkomsten als zelfstandige (A/B 9624 )x100/80 (Gezamenlijke belastbaar inkomen als zelfstandige) x 100/80 

Ontvangen onderhoudsgelden (A/B 1920 + A/B 1930 + A/B 1940) x 80% (1192/2292 +1193/2193 + 1194/2194) x 80% 

Geïndexeerd KI beroepsdoeleinden A/B 1050 – indexering = x 1,7491 1105/2105 – indexering = x 1,7491 

Geïndexeerd KI Vreemd gebruik 
(domicilie in Vlaams Gewest) 

(KI alle eigendommen(AAPD) - KI beroepsdoeleinden 
(A/B1050) - KI horende bij eigendom op 
domicilie(VLABEL)) x 3- indexering  

Niet op basis van het aanslagbiljet 
(KI alle eigendommen(AAPD)- KI beroepsdoeleinden 
(A/B1050) - KI horende bij eigendom op domicilie(VLABEL))  
x 3 – indexering  

Geïndexeerd KI Vreemd gebruik 
(domicilie buiten Vlaams Gewest) 

A/B1060+A/B1070+A/B1080+A/B1090+A/B1120+A/B1150 
 

1106/2106 + 1107/2017+ 1108/2018 + 1109/2019 + 
1112/2112 + 1115/2115 

IVT (inkomensvervangende 
tegemoetkoming) 

Via consultatiestroom GeefHandicap – inkomsten T-2 
Op basis van code 1028/2028 op aanslagbiljet 

Niet belastbaar inkomen → niet op aanslagbiljet 
Op basis van code 1028/2028 op aanslagbiljet of op basis 
identificatie op brief inkomsten T-2 opvragen via  
consultatiestroom GeefHandicap – inkomsten T-2 

Leefloon of equivalent leefloon 
 

Via consultatiestroom GeefLeefloonBedragen – 
inkomsten T-2 

Niet op belastbaar inkomen → niet op aanslagbiljet 
Op basis van identificatie op brief inkomsten T-2 opvragen 
via consultatiestroom GeefLeefloonBedragen –  
inkomsten T-2 
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Betaalde onderhoudsgelden (af te 
trekken) 
 

(A/B 3900 + (A 3920/2)) x 80% 
 

(1390/2390 + (1392/2)) x 80% 

KI-test –Gegevens die bepalen of er vrijstelling is van KI-test 

Leefloon of equivalent leefloon Via consultatiestroom GeefLeefloonBedragen – 
inkomsten T-2 

Niet op belastbaar inkomen → niet op aanslagbiljet 
Op basis van identificatie op brief inkomsten T-2: opvragen 
via consultatiestroom GeefLeefloonBedragen –  
inkomsten T-2 

Ontvangen onderhoudsgelden (A/B 1920 + A/B 1930 + A/B 1940) x 80% (1192/2292 +1193/2193 + 1194/2194) x 80% 

Vervangingsinkomsten 
(pensioenen zijn geen 
vervangingsinkomsten) 

(A/B 9622 + A/B 9621 + A/B 9623) 
– (A/B 2280 – A/B 2290 – A/B 2110) 

(gezamenlijke belastbare werkloosheidsuitkeringen 
+gezamenlijke belastbare ziekte of invaliditeit + gezamenlijke 
belastbare vervangingink., pens, werkl.bed. toeslag)  
Te verminderen met  
(1228/2228 + 1229/2229 + 1211/2211) 
 

Overlevingspensioen A/B 2290 1229/2229 

IVT (inkomensvervangende 
tegemoetkoming 

Via consultatiestroom GeefHandicap – inkomsten T-2 
Op basis code 1028/2028 op aanslagbiljet 

Niet belastbaar inkomen → niet op aanslagbiljet 
Op basis van code 1028/2028 op aanslagbiljet of op basis 
identificatie op brief inkomsten t-2: opvragen via  
consultatiestroom GeefHandicap – inkomsten T-2 

Gegevens die bepalen of er toekenning is van uitzonderlijke schooltoeslag 

Leefloon of equivalent leefloon Via consultatiestroom GeefLeefloonBedragen – 
inkomsten T-2 

Niet op belastbaar inkomen → niet op aanslagbiljet 

Op basis van identificatie op brief inkomsten T-2: opvragen 
via consultatiestroom GeefLeefloonBedragen –  
inkomsten T-2 

Vervangingsinkomsten 
(pensioenen zijn geen 
vervangingsinkomsten) 

(A/B 9622 + A/B 9621 + A/B 9623) 
– (A/B 2280 – A/B 2290 – A/B 2110) 

(gezamenlijke belastbare werkloosheidsuitkeringen 
+gezamenlijke belastbare ziekte of invaliditeit + gezamenlijke 
belastbare vervangingink., pens, werkl.bed. toeslag)  
te verminderen met 
(1228/2228 + 1229/2229 + 1211/2211) 
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IVT (inkomensvervangende 
tegemoetkoming 

Via consultatiestroom GeefHandicap – inkomsten T-2 
Op basis code 1028/2028 op aanslagbiljet 

Niet belastbaar inkomen → niet op aanslagbiljet 

Op basis van code 1028/2028 op aanslagbiljet of op basis 
identificatie op brief inkomsten T-2: opvragen via  
consultatiestroom GeefHandicap – inkomsten T-2 

Ontvangen onderhoudsgelden (A/B 1920 + A/B 1930 + A/B 1940) x 80% (1192/2292 +1193/2193 + 1194/2194) x 80% 

 

 

 

 


