
	  

‘Ze hebben hier
nooit gewerkt en
nooit belastingen
betaald, en krijgen
plots een cheque
van duizend euro’
LUK VAN BIESEN
Open VLD-kamerlid

‘Het is zuiverder
als één instantie
beslist waar elke
asielzoeker recht
op heeft’
CARL DEVLIES
CD&V-kamerlid

V A N O N Z E R E D A C T E U R

CHRISTOF VANSCHOUBROEK
BRUSSEL | ‘Het is toch niet de

bedoeling van ons fiscaal systeem
dat asielzoekers een belastingkre-
diet krijgen voor de kinderen die ze
ten laste hebben’, zegt Luk Van Bie-
sen, kamerlid voor Open VLD. ‘Ze
hebben hier nooit gewerkt of nooit
belastingen betaald en krijgen
plots een cheque van meer dan dui-
zend euro.’
Van Biesen en zijn CD&V-collega
Carl Devlies kaartten dat probleem
vorige dinsdag aan in de kamer-
commissie Financiën. ‘Voor alle
duidelijkheid, het was wel toeval
dat we beiden op hetzelfde moment
deze vraag gesteld hebben’, zegt De-
vlies.
Asielzoekers die ons land binnen-
komen worden in het zogenaamde
wachtregister ingeschreven waar-

door ze automatisch een rijksregis-
ternummer krijgen.
‘Als gevolg daarvan krijgen ze een

belastingbrief die vaak door hun
advocaten wordt ingevuld’, zegt
Van Biesen. ‘Aangezien de asielzoe-
kers in principe geen inkomen heb-
ben, betalen ze geen belastingen,
maar ze kunnen wel rekenen op een
belastingkrediet voor hun kinde-
ren ten laste.’ Een belastingkrediet
is een fiscale aftrek die niet alleen
afgetrokken wordt van de te beta-
len belastingen, maar bovendien
uitgekeerd wordt als er helemaal
geen belastingen betaald moeten
worden.

Aparte code

‘Het is niet de bedoeling om iets af
te pakken’, zegt Carl Devlies. ‘Maar
het belastingkrediet is hier niet
voor bedoeld. Er is een regeling in
ons land om asielzoekers op te van-
gen en bij te staan. Het is toch veel
zuiverder als één instantie beslist
waar elke asielzoeker recht op
heeft.’
Hoeveel asielzoekers jaarlijks een
belastingkrediet ontvangen voor
hun kinderen ten laste is niet gewe-
ten. ‘Iedereen met een rijksregis-
ternummer moet een belastingaan-
gifte indienen en wij weten ge-
woonweg niet wie daarvan asiel-

OOK PROBLEEM MET AFTREK VOOR ECHTGENOTEN VAN INTERNATIONALE AMBTENAREN

‘Schaf belastingkrediet voor asielzoekers af’
Het is onlogisch dat
asielzoekers belastingen
terugbetaald krijgen voor de
kinderen die ze ten laste
hebben, vinden de kamerleden
Luk Van Biesen (Open VLD) en
Carl Devlies (CD&V).

zoeker is’, zegt Francis Adyns,
woordvoerder van Financiën.
De oplossing voor het ‘probleem’
hoeft ook niet zo moeilijk te zijn,
meent Van Biesen. Hij pleit ervoor
om in het rijksregister een aparte
code te creëren voor asielzoekers
zodat ze geen belastingaangifte
meer krijgen.
De twee parlementsleden kregen
tot hun frustratie een standaard-
antwoord van staatssecretaris Ser-
vais Verherstraeten (CD&V) die
antwoordde in naam van minister
van Financiën Koen Geens (CD&V).
Hij herhaalde gewoon nog eens de
bestaande situatie. ‘Al twee jaar
probeer ik dit probleem op tafel te
leggen’, zegt Van Biesen.
De bal ligt in het kamp van Geens
(CD&V). ‘Volgende week vindt over
deze kwestie een overleg plaats met
het kabinet Asiel en Migratie’, luidt
het daar.
Van Biesen benadrukt trouwens
dat hij de asielzoekers niet viseert.
‘Ook iemand zonder inkomen die
met een internationaal ambtenaar
getrouwd is en kinderen ten laste
heeft, betaalt in ons land geen be-
lastingen, maar heeft recht op een
belastingkrediet’, zegt hij. ‘Deze
mensen zijn niet bepaald behoef-
tig. In een normale democratie zou-
den ze hier geen recht op hebben.’
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