Kind met een beperking? Niet volgens de fiscus
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Ouders van een kind met een beperking hebben recht op belastingkorting, naast extra kindergeld. En toch lopen sommigen die fiscale
bonus mis, door een kronkel in de wet. Hoe kan zoiets?
Hatice (schuilnaam) heeft twee zonen, acht en tien jaar oud. De oudste heeft een lichte mentale beperking en kampt onder meer
met leerstoornissen. Zijn handicap is na verschillende onderzoeken erkend door de overheid, waardoor Hatice extra kindergeld
ontvangt. Normaal gezien zou ze ook een fiscale korting krijgen, maar die krijgt ze niet. De reden: haar zoon is volgens de fiscus niet
gehandicapt. Een staaltje Kafka.
"De ene keer wel, de andere keer niet. Geen idee hoe je zoiets kunt uitleggen", vertelt ze. "Maar de belastingen werken blijkbaar met
andere criteria dan de kinderbijslag om de beperking van een kind te erkennen. Veel mensen vallen daardoor uit de boot."
Meer nog: de fiscus kan er soms zelf niet wijs uit worden, zo bewijst het voorbeeld van Hatice. "Een hele tijd kregen we de
belastingkorting wél, tot ik plots melding kreeg dat dat niet terecht was. Nu moet ik 3.000 euro terugbetalen. Niet evident voor iemand
met een bescheiden inkomen, zoals ik."
Erkenning
Om erkend te worden voor extra kindergeld worden drie criteria gehanteerd. Hoe groot is de lichamelijke of mentale impact van de
beperking op het kind? Heeft die ook gevolgen voor de zelfredzaamheid? En lijdt het gezinsleven onder de handicap? Op basis
daarvan worden punten toegekend die de zwaarte van de handicap bepalen. De fiscus kijkt, simpel gesteld, enkel naar de fysieke en
geestelijke beperking van het kind in kwestie.
Eens erkend krijgen de kinderen een duw in de rug. Het extra kindergeld bedraagt 80 euro per maand voor een lichte beperking, wat
voor de allerzwaarste handicap kan oplopen tot 500 euro. En dan is er dus de fiscale korting. Daarbij wordt de belastingvrije som, het
deel van het inkomen waar geen belasting op betaald moet worden, opgetrokken. Een gehandicapt kind is voor die rekensom gelijk
aan twee kinderen ten laste. Daarmee gaat dat vrijgestelde bedrag met ruim 2.000 euro omhoog. Opgelet: hoeveel belastingen de
ouders uiteindelijk minder moeten betalen, hangt af van hun totale inkomen.
Rechtzetten
De federale ombudsman klaagde in zijn jaarverslag al aan dat de erkenning voor de verhoogde kinderbijslag een andere weg aflegt
dan de fiscale tegemoetkoming. Ook minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft al aangegeven zich bewust te zijn van
de situatie. Van Overtveldt was niet bereikbaar voor commentaar.
CD&V-Kamerleden Sonja Becq en Griet Smaers hebben nu een wetsvoorstel klaar om die kronkel recht te zetten. "De wetgeving
voor de kinderbijslag is in de loop der jaren verfijnd," zegt Becq, "maar de fiscus is niet gevolgd." De kinderbijslag is sinds 2014 een
regionale bevoegdheid geworden, wat de zaken nog wat complexer maakt, maar het is niet de oorzaak van de kafkaiaanse kronkel.
Die bestaat al sinds 2002.
"De bedoeling is om erkenningscriteria voor de fiscus gelijk te schakelen met die voor de kinderbijslag." Ze gaat nu op zoek naar
steun voor haar voorstel bij de coalitiepartners. "De huidige situatie veroorzaakt onbegrip bij de betrokken ouders. We moeten die
onrechtvaardigheid nu rechtzetten."
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