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Mijn zoon zit niet goed in zijn vel. Hij heeft midden vorig jaar zijn opleiding afgerond,
maar het lukt hem niet om hem passend werk te vinden. Hij solliciteert wat af, maar
zonder succes. Hij is weer thuis komen wonen en doet niets; hij zit de hele dag maar wat
achter zijn pc. Hij is 28 jaar, heeft geen inkomsten en weinig perspectief. Mijn vrouw en ik
proberen er het beste van te maken en hem weer op de rails te krijgen. Ondertussen
betalen we alle kosten voor hem, vanaf begin juni 2010. Ik begrijp dat ik daar een
aftrekpost van € 710 per kwartaal voor kan opvoeren. Of loop ik die aftrekpost mis omdat
mijn zoon nog zo’n € 15.000 aan spaargeld heeft? Dat is een oude spaarregeling, ooit nog
begonnen als Zilvervloot, bedoeld voor later. Moet hij die eerst ‘opeten’ voor ik een
aftrekpost krijg?

Antwoord
De wet kent een groot aantal voorwaarden voor een aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van
kinderen. Het ondersteunde kind moet jonger zijn dan 30 jaar, geen recht (meer) hebben op
studiefinanciering, de ouders moeten geen recht op kinderbijslag hebben, en zich ‘gedrongen
kunnen voelen tot het doen van uitgaven die het kind in staat stellen om een bestaan te voeren
overeenkomstig zijn plaats in de samenleving’. Daarbij moet het gaan om uitgaven ter voorziening
in het levensonderhoud van het kind. Is aan al deze voorwaarden voldaan, dan bestaat er recht op
aftrek van een vast bedrag per kwartaal, afhankelijk van de mate van onderhoud. Dat wordt
beoordeeld bij de aanvang van het kalenderkwartaal, steeds weer opnieuw elk kwartaal, en de
ouder moet kunnen aantonen dat de werkelijke onderhoudskosten per kwartaal ook tenminste gelijk
zijn aan het aftrekbedrag.
Uw vraag betreft met name of u als ouders zich
redelijkerwijs gedrongen kunt voelen om uw zoon te
onderhouden, nu hij zelf over enig vermogen beschikt.
Dat is een feitelijke kwestie. Uit de rechtspraak blijkt
dat de belastingrechter daar wel in meedenkt. Als uw
zoon dat spaargeld vanaf jongs af aan bij elkaar heeft
gespaard, voor later, kan er in redelijkheid van u als
ouders niet gevraagd worden dat u uw zoon laat
interen op zijn spaargeld. 
Een aftrek is uitsluitend mogelijk voor uitgaven ter
voorziening in het levensonderhoud van het kind.
Uitgaven en gezinskosten die u als ouders ook zou
hebben gemaakt als uw zoon niet bij u was komen
wonen, komen niet voor aftrek in aanmerking. Ook
niet voor een evenredig gedeelte. Verder behoren de
uitgaven wegens specifieke zorgkosten niet tot de
uitgaven voor levensonderhoud, zo is expliciet in de wet bepaalt.
Ik hoop dat uw zoon snel weer ‘op de been’ en selfsupporting is. Dat is voor iedereen het beste. 
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