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Zeven organisaties op de barricade
tegen een kwalijke fiscale wet
Op dinsdag 27 juni 2017 springen zeven organisaties in de bres om bij het
Grondwettelijk Hof een beroep in te stellen om een fiscale wet, die nadelig is voor de
kinderen van asielzoekers, te laten vernietigen. Met de wet, die stelt dat asielzoekers
geen fiscale inwoners van België zijn, wil de overheid voorkomen dat gezinnen die asiel
aanvragen een beroep kunnen doen op een belastingkrediet voor kinderen ten laste.
Het gaat om fiscale steun voor elke Belgische fiscale inwoner met een laag inkomen,
voor een maximaal bedrag van € 440 per jaar per kind, wat amper een derde van de
schoolkosten per kind dekt[1]. De steun is dus onmisbaar voor mensen die niet mogen
werken en veel jaren van zware administratieve procedure tegemoetzien. De afschaffing
van die hulp is een schande, aldus de organisaties.
Om even terug te gaan in de tijd: zes maanden geleden, op 30 december 2016, werd in het
Belgisch Staatsblad een nieuwe fiscale wet gepubliceerd op initiatief van N-VA-minister Johan
Van Overtveldt. Zijn doelstelling: voorkomen dat asielzoekers die geen beroepsinkomen
hebben, een beroep kunnen doen op het belastingkrediet voor kinderen ten laste, nadat ze
zich in België gevestigd hebben. In de praktijk heeft de Minister in de wet het vermoeden
geïntroduceerd dat asielzoekers zonder beroepsinkomen niet als Belgisch fiscaal inwoner
kunnen worden beschouwd, en dat vanaf aanslagjaar 2018.
“Dit is een regelrechte schande”, aldus Delphine Chabbert, woordvoerster van de organisaties.
“Omdat de procedures zolang duren, zal een deel van die mensen de tijd gehad hebben om
sterke banden te ontwikkelen met België, hun kinderen op school in te schrijven, sociale
relaties aan te gaan … Dat zou moeten volstaan om hun als fiscale inwoners van België te
beschouwen, en hen een beroep te laten doen op het belastingkrediet.” Zeven organisaties
hebben de beslissing genomen een procedure op te starten om de wet bij het Grondwettelijk
Hof te laten vernietigen: ATD Vierde Wereld, Ciré, DEI-Belgique, de Ligue des droits de
l’Homme, de Service Droit des Jeunes, UNICEF België en de Ligue des familles, die de actie
coördineert.
Onze eis is gestoeld op drie belangrijke argumenten:
1. Asielzoekers worden doorgaans al niet als inwoner erkend. De maatregel is dus

nutteloos, ze stigmatiseert en destabiliseert de asielzoekers die kunnen bewijzen dat
ze (economische en sociale) banden met België hebben.
[1]

Uit het onderzoek “coûts scolaires” van de Ligue des familles uit 2016 bedraagt de gemiddelde schoolkost van een kind in de
lagere school € 1.225 en van een middelbare scholier € 1.550.

2. De wet is ook een inbreuk op de principes van gelijkheid en non-discriminatie,

aangezien asielzoekers de mogelijkheid wordt ontnomen om als Belgisch fiscaal
inwoner erkend te worden, terwijl die mogelijkheid wel bestaat voor andere, Belgische
en buitenlandse, personen die niet over voldoende belastbaar inkomen beschikken.
De Raad van State heeft trouwens ook al een advies in die zin gegeven, zonder
evenwel conclusies te trekken[2].
3. De maatregel is immoreel. Asielzoekers behoren tot de meest kwetsbare personen,
ze worden geconfronteerd met extreem lange procedures en met moeilijkheden in
verband met integratie. Erger nog, deze maatregel treft vooral gezinnen met kinderen,
voor het merendeel zonder enig inkomen, die hulp van ongeveer € 1 per dag per kind
zullen verliezen.
Hoe is het mogelijk dat eenzelfde regering asielzoekers oproept om zich snel in te burgeren,
maar die integratie tegelijk nog complexer maakt dan ze al is? Zelfs het budgettaire argument
dat de maatregel zou moeten rechtvaardigen, raakt kant noch wal, want geen enkel cijfer toont
de verwachte besparing aan. Wel integendeel, minister van Financiën Van Overtveldt heeft
uiteindelijk zelf aangegeven dat “de afschaffing van dat belastingkrediet niet door
begrotingsredenen is ingegeven, maar de tenuitvoerlegging vormt van een principiële
beslissing” [3].
Onze grondwet, die op het principe van menselijke waardigheid steunt, beschermt iedereen
tegen discriminatie, kinderen in het bijzonder. Bovendien heeft België het Internationaal
Verdrag over de Rechten van het Kind geratificeerd. Deze fiscale wet is een flagrante
bespotting van die principes. De organisaties eisen dat deze beschamende wet wordt
ingetrokken. Dat is ook wat de asielzoekers en hun kinderen verwachten. Dringend.
De eisende partijen
De Ligue des familles staat in voor de coördinatie van deze actie, die gevoerd wordt met de
steun van ATD Vierde Wereld België, CIRÉ (Coordination et initiatives pour et avec les réfugiés
et les étrangers), DEI-Belgique (Défense des enfants), de Ligue des droits de l’homme
(Franstalige zusterorganisatie van de Liga voor Mensenrechten), de SDJ (Service Droit des
Jeunes - Dienst voor Jeugdhulpverlening) en UNICEF België.
Twee advocaten houden zich bezig met het dossier: mr. Edoardo Traversa en mr. Matthieu
Lys.
Bijkomende informatie over het belastingkrediet voor kinderen ten laste
Meer dan vijftien jaar geleden werd een mechanisme ingevoerd met de bedoeling een onrecht
te corrigeren. De fiscale voordelen voor kinderen ten laste waren immers enkel weggelegd
voor gezinnen die over voldoende belastbaar inkomen beschikten. In België vallen om en bij
de drie miljoen mensen onder de belastbare drempel. De correctie werd gerealiseerd via een
terugbetaalbaar belastingkrediet – waarvan het bedrag beperkt is – voor die kansarme
gezinnen die van het aftrekbaarheidsvoordeel uitgesloten zijn. En terecht, ook al zijn de
correctiemaatregelen niet perfect.

[2]

Advies van de Raad van State nr. 60.186/3 van 9 november 2016 over het voorontwerp dat een wet werd op 25 december
2016 tot wijziging van de artikelen 4 en 243/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Parl. doc., Kamer, 20162017, nr. 54-2199/1, p. 21 ev. (http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/54/2199/54K2199001.pdf)
[3]

Antwoord van de Minister van 6 december 2016, Parl. doc., Kamer, 2016-2017, nr. 54-2199/2, p. 8
(http://www.dekamer.be/FLWB/pdf/54/2199/54K2199002.pdf)

Met de wet die wij betwisten, doet de regering afbreuk aan dat correctiemechanisme waarvan
de gezinnen met een asielzoekersstatuut uitgesloten worden. Bovendien gaat het hier over
verbannen, en dus erg kwetsbare gezinnen. Vandaag zijn het die gezinnen, morgen zullen het
andere gezinnen zijn die ervan worden verdacht een sociale zekerheid te misbruiken waartoe
ze niets bijgedragen hebben. En dat terwijl alle kinderen, in naam van de gerechtigheid en
meer nog de rechtvaardigheid, dezelfde kansen moeten krijgen, ongeacht het statuut van hun
ouders.
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