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1. INLEIDING

Het aantal personen met een beperking stijgt jaarlijks. Naar een schatting 
van de VN zijn er momenteel wereldwijd rond de 650 miljoen personen met 
een beperking; dit betekent dat tien procent van de bevolking een beperking 
heeft. De stijging kan te maken hebben met factoren zoals oorlog, ongezonde 
leefomstandigheden, gebrek aan kennis over beperking of net het ontwikkelen 
van kennis en het bijgevolg vaker diagnosticeren (Verenigde Naties, 2006). 
Verder is er bekend dat een groot deel van de personen met een beperking 
leeft in minder ontwikkelde landen, waardoor deze personen dan minder 
toegang hebben tot voorzieningen zoals gezondheidszorg. Er zou zelfs een 
aanschouwelijk verband zijn tussen armoede en een beperking. Dit betekent 
dat het risico om een beperking te ontwikkelen groter is voor een gezin dat in 
armoede leeft (UNRIC, 2007). Hoewel de overheid extra voordelen voor deze 
doelgroep organiseert, kan de uitwerking daarvan begrensd worden door het 
fenomeen niet-gebruik.

Het lichamelijk welbevinden en de gezondheidszorg behoren tot de 
belangrijke levensdomeinen. Gezondheid is een belangrijk element van het 
bestaan en is allesbepalend (Doyal en Gough, 1991). De overheid financiert 
de gezondheidszorg en voorziet zowel vervangingsuitkeringen als aanvullende 

(1) Dit artikel werd opgemaakt op basis van de masterscriptie van de auteur die bekroond werd als 
een van de 3 laureaten van de BTSZ Student Award masterscriptie 2018.
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uitkeringen voor de financiële ondersteuning in tijden van gebrekkige 
gezondheid (Bogaerts, 2008). Zo’n aanvullende uitkering voor kinderen met 
een beperking of aandoening is in België de verhoogde kinderbijslag. Dit is een 
maandelijkse uitkering om tegemoet te komen aan de extra kosten die een kind 
met een beperking met zich meebrengt. Het toegekende bedrag is afhankelijk 
van de zwaarte van de beperking. De uitkering is een aanvullend recht, wat 
betekent dat het aangevraagd moet worden vooraleer het wordt toegekend 
(Famifed, 2017). Het vermoeden is reëel dat er hierdoor ook in zekere mate 
sprake zal zijn van niet-gebruik (Vinck, Lebeer en Van Lancker, 2018). Niet-
gebruik wordt in de literatuur ook wel non-take-up genoemd (NTU). Volgens 
van Oorschot (1995) betekent dit de situatie waarbij personen of huishoudens 
die aanspraak maken op een tegemoetkoming, deze tegemoetkoming niet 
ontvangen; dit kan om verscheidene redenen zijn.

Het verschijnsel ‘non-take-up’ is de laatste jaren een actueel 
onderzoeksonderwerp geworden. De NTU is moeilijk op te sporen, daarom is 
het van belang een onderscheid te maken tussen gebruikers en niet-gebruikers 
(Wildeboer Schut en Hoff, 2007). De oorzaken van de NTU kunnen heel 
divers van aard zijn. Er wordt gebruikgemaakt van twee modellen om de 
oorzaken beter te kunnen afbakenen: het dynamic model of benefit receipt 
en het multilevel model (van Oorschot, 1996). Oorzaken kunnen zijn: een 
gebrek aan informatie, misvattingen omtrent het voordeel, de complexiteit 
van het systeem, gebrek aan vermogen om zich te verplaatsen, gebrek aan 
tijd of het onvermogen om een weg te vinden door het systeem. Daarnaast 
kunnen ook sociale barrières zoals stigmatisering, eigenwaarde of een gebrek 
aan vertrouwen meespelen (Eurofound, 2015; Tempelmans, Houkes en 
Prins, 2011). Oorzaken worden in de literatuur grotendeels ingedeeld op het 
beleids-, uitvoerings- en cliëntniveau.

Onderzoeken naar de tegenhanger van NTU, namelijk misbruik zijn er 
voldoende (van Oorschot, 1991). Daarentegen zijn onderzoeken die gericht 
zijn op NTU en specifiek naar de NTU van de verhoogde kinderbijslag bij 
kinderen met een beperking maar in beperkte mate aanwezig.  Onderzoek 
naar NTU is belangrijk omdat dit een effect kan hebben op het beleid. Van 
Oorschot (1995) en Fuchs (2007) stellen dat wanneer het niet-gebruik hoog 
is, dit een tekortschieten van het beleid impliceert omdat het gevoerde beleid 
de doelgroepen of doelstellingen niet voldoende bereikt, waardoor het niet-
gebruik van een uitkering kan stijgen.
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Uit het onderzoek van Vinck et al. (2018) blijkt dat er een oververtegenwoordiging 
is in het niet-gebruik van de verhoogde kinderbijslag bij kinderen met 
autismespectrumstoornis (ASS), intellectuele en psychologische stoornissen. 
De focus van dit artikel zal dan ook liggen op kinderen met autisme en 
andere gedragsstoornissen, om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de 
bestaande literatuur. Meer bepaald wordt onderzocht welke moeilijkheden de 
ouders ervaren bij het aanvragen van de verhoogde kinderbijslag. Er wordt 
gebruikgemaakt van een kwalitatieve studie op basis van diepte-interviews om 
de ervaringen van ouders met kinderen met een gedragsstoornis in kaart te 
brengen en beleidsaanbevelingen naar voor te schuiven. De interviews werden 
afgenomen bij zowel ouders die de verhoogde kinderbijslag ontvangen, als bij 
diegenen bij wie de uitkering is stopgezet of de aanvraag werd afgekeurd en bij 
ouders die deze nooit hebben aangevraagd. Dit laat toe om de drempels die de 
ouders ervaren bij de aanvraagprocedure van de verhoogde kinderbijslag voor 
kinderen met een beperking of aandoening, bloot te leggen.

In wat hier volgt zijn er twee onderzoeksvragen vooropgesteld. De eerste 
onderzoeksvraag luidt als volgt: Wat zijn de drempels die ouders met een 
kind met een gedragsstoornis ervaren bij de procedure van de aanvraag van de 
verhoogde kinderbijslag? De Europa 2020-strategie wil tegen 2020, 20 miljoen 
mensen uit de armoede halen. De NTU kan hierbij een gewichtige factor zijn 
en de aanpak ervan kan een belangrijke impact hebben. Dit artikel onderzoekt 
vanuit het perspectief van de vraagzijde hoe de NTU verminderd kan worden. 
Hieruit vloeit de tweede onderzoeksvraag: Welke aanbevelingen formuleren 
de ouders met een kind met een gedragsstoornis om het niet-gebruik van de 
verhoogde kinderbijslag te verminderen? Aan de hand van semigestructureerde 
diepte-interviews met de ouders zullen de drempels onderzocht worden die 
de ouders ervaren bij de verhoogde kinderbijslag, ook zal er op zoek gegaan 
worden naar maatregelen die de ouders formuleren om het niet-gebruik 
tegen te gaan. Hieronder volgt een vergelijking tussen de literatuur en het 
uitgevoerde onderzoek met behulp van de twee onderzoeksvragen.

2. VERGELIJKING VAN DE LITERATUUR MET EIGEN ONDERZOEK

Op basis van het kwalitatieve onderzoek met zestien onderzoekseenheden is 
er een vergelijking gemaakt met de bestaande literatuur. Hiervoor werden 
de twee onderzoeksvragen gehanteerd. In de eerste onderzoeksvraag werd op 
zoek gegaan naar de drempels die de ouders ervaren bij de aanvraag van de 
verhoogde kinderbijslag. Deze onderzoeksvraag werd beantwoord op basis 
van het multilevel model en het dynamic model (van Oorschot, 1996). 
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Met betrekking tot de eerste onderzoeksvraag werden er drie assumpties 
geformuleerd.

2.1. ONDERZOEKSVRAAG 1

Allereerst werd aangedragen dat op het cliëntniveau enerzijds het 
informatieprobleem en anderzijds de angst voor stigmatisering belangrijke 
drempels kunnen zijn. Deze verwachting werd grotendeels bevestigd door het 
onderzoek. De respondenten maken duidelijk dat het informatiegebrek een 
groot probleem is. Het ontbreken van informatie en de onduidelijkheid over 
wie verantwoordelijk is om informatie te verschaffen wordt als een drempel 
ervaren in de ‘threshold stage’. In ‘the threshold stage’, een eerste stadium bij 
het aanvraagproces waarin de aanvrager zich bewust is van zijn nood en van 
een tegemoetkoming die een antwoord kan bieden op zijn situatie, moeten 
de individuen verschillende barrières overwinnen (van Oorschot, 1996). 
Verder blijkt dat ook het stigma om een uitkering aan te vragen, vooral 
met betrekking tot gedragsstoornissen en psychische stoornissen, meespeelt 
bij de ouders, evenwel niet in die mate dat het een echte drempel vormt 
om de uitkering aan te vragen. De tweede assumptie heeft betrekking op 
de complexiteit van de regelgeving en de formulieren. Uit de interviews is 
gebleken dat de complexiteit van de regelgeving een belangrijk aandeel heeft in 
het niet-gebruik. Zeker de verwarring omtrent de benaming van de uitkering, 
de ingewikkeldheid van de vragenlijst bij de aanvraag, de misinterpretatie van 
de vragen en de beoordeling van de ingevulde vragenlijst spelen een grote rol. 
Zichzelf als gerechtigd zien is een drempel die overwonnen moet worden in 
de ‘trade-off stage’ vooraleer men over kan gaan tot het aanvragen van het 
voordeel. In de ‘trade-off stage’ moeten potentieel gerechtigden een afweging 
maken of de kosten die een aanvraag met zich meebrengt, opwegen tegen de 
voordelen die ze eruit kunnen halen (van Oorschot, 1996).

In tegenstelling tot de literatuur, blijken uit eigen onderzoek factoren op het 
cliëntniveau belangrijke oorzaken te zijn van niet-gebruik van de verhoogde 
kinderbijslag. Zo wordt er door de respondenten als eerste aangegeven dat 
zij onvoldoende kennis hebben over de regeling en over het gerechtigd zijn, 
met als gevolg dat ze mogelijk foute conclusies trekken.  Hierdoor bestaat 
er een reëel risico dat de vragenlijst foutief ingevuld wordt. Als tweede 
verwijzen respondenten naar ervaringen met het aanvragen van de verhoogde 
kinderbijslag. Sociale netwerken spelen hierbij een belangrijke rol, zowel op 
een positieve als een negatieve manier, evenals het zichzelf vergelijken met 
andere ‘(niet-) gerechtigden’. Deze vergelijking kan een drempel zijn binnen 
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de ‘threshold stage’ waardoor potentieel gerechtigden gaan beoordelen of zij 
zichzelf als gerechtigden zien of niet. Ook het gekend zijn met de regeling door 
een eerdere aanvraag heeft als gevolg dat het niet-gebruik kan stijgen, dit in 
tegenstelling tot wat de literatuur aantoont.

Op het niveau van de wetgeving, blijkt het feit dat het initiatief om een 
uitkering aan te vragen overgelaten wordt aan de betrokkenen een drempel 
kan betekenen. Omdat niet alle potentieel gerechtigden het bestaan van het 
voordeel kennen loopt een groot deel van hen de uitkering mis.

Op het niveau van de uitvoering (application stage) verwijzen de respondenten 
naar de controleartsen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Zo 
wordt er een wantrouwig en respectloos gevoel gesignaleerd, wat als gevolg 
heeft dat betrokkenen niet op medisch onderzoek willen gaan, wat dan weer 
een stijging van het niet-gebruik inhoudt. Het gedrag van de controleartsen 
naar de kinderen toe kan ook een drempel zijn binnen de ‘trade-off stage’, 
omdat het onderzoek zelf een traumatiserend effect kan hebben op de kinderen. 
Onvriendelijkheid, tijdsgebrek en gebrekkige kennis van de controleartsen zijn 
ook een drempel tijdens de ‘application stage’. Verder wordt de lange duur 
van de behandelingstermijn enkel aangegeven door de respondenten die op 
latere leeftijd van het kind kennis kregen van het bestaan van de regeling. 
Ook de herziening van een dossier verhoogde kinderslag wordt als drempel 
aangegeven. Vooral de onzekerheid en de administratie, die de herziening met 
zich meebrengt, worden als een last ervaren en zijn belangrijke factoren die in 
de ‘trade-off stage’ niet-gebruik kunnen veroorzaken. Tot slot wordt door de 
respondenten, op het niveau van de uitvoering, de gebrekkige communicatie 
aangehaald. Hierdoor heerst er bij de betrokkenen de ergernis steeds dezelfde 
informatie bij verschillende diensten te moeten verstrekken. Het gevolg 
hiervan kan zijn dat het niet-gebruik van de verhoogde kinderbijslag stijgt 
omdat de ouders de energie niet meer hebben om telkens opnieuw hun verhaal 
te moeten doen.

2.2. ONDERZOEKSVRAAG 2

Nu er een beter zicht is op wat volgens de ouders de oorzaken zijn van het niet-
gebruik van de verhoogde kinderbijslag, is het belangrijk om deze oorzaken 
aan te pakken. Als laatste assumptie werd hierbij geformuleerd dat er een 
goede informatiestroom nodig is, zodat niemand meer door de mazen van 
het net zou vallen. Deze assumptie wordt door de respondenten bevestigd. 
De nood aan goede informatie blijkt de belangrijkste aanbeveling te zijn. 
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Vervolgens worden er nog drie andere aanbevelingen geformuleerd met 
betrekking tot het verbeteren van de aanvraag- en herzieningsprocedure van 
de verhoogde kinderbijslag. In het algemeen zou er volgens de respondenten 
een netwerk van verschillende diensten gecreëerd moeten worden waardoor er 
geen miscommunicatie meer bestaat. Dit zal er volgens de respondenten ook 
voor zorgen dat dossiers kunnen worden doorgegeven, waardoor zij niet meer 
telkens opnieuw bij verschillende instanties moeten aankloppen. Eveneens zal 
het gevolg zijn dat minder mensen het recht op een uitkering zullen mislopen. 
Hierbij aansluitend wordt er verwezen naar een automatische toekenning 
van de verhoogde kinderbijslag, waarbij vanaf de diagnose bij het kind de 
aanvraagprocedure gestart wordt. Vervolgens wordt aangekaart dat er tijdens 
het medisch onderzoek door de controlearts van de FOD meer tijd dient 
vrijgemaakt te worden voor de patiënten en dat ze met meer respect dienen 
behandeld te worden. Een betere en eerlijkere manier van beoordelen blijkt 
volgens de respondenten het geval te zijn wanneer er een multidisciplinair 
team ingeschakeld wordt.

Voor de problemen die specifiek de herziening met zich meebrengt, wordt 
er door de respondenten aanbevolen om een koppeling te maken met de 
leeftijdstoeslagen bij de basiskinderbijslag (6-12-18 jaar). Ook wordt er 
aanbevolen om enkel een herziening in te lassen indien de huidige huisarts 
hierom vraagt.

Het bestrijden van het niet-gebruik kan tot slot aangepakt worden door 
aanpassingen op het vlak van het aanvraagformulier en de vragenlijst. Zo 
zouden gespecialiseerde instanties de aanvragers moeten begeleiden gedurende 
het aanvraagproces. Gebruikmaken van specifieke vragenlijsten afgestemd op 
de aard van de beperking wordt ook als een aanbeveling gegeven om een betere 
beoordeling van de beperking mogelijk te maken.
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3. WAT IN DE TOEKOMST?

In de aanbevelingen die de ouders formuleerden bleek dat een automatische 
toekenning een goede oplossing zou zijn om het niet-gebruik van de 
verhoogde kinderbijslag te doen dalen. De Vlaamse regering heeft als 
doelstelling geformuleerd een kruising te maken tussen de databanken zodat 
er een beter zicht verkregen wordt op de personen met een beperking en er 
een automatische toekenning zou kunnen gebeuren. Hierdoor zou niemand 
nog de verhoogde kinderbijslag mislopen. Dit wordt door de ouders als een 
ideaalsituatie aangegeven omdat zij dan niet meer zelf de ganse procedure 
moeten aansturen. Bij de ouders heerst er toch nog enige twijfel over de 
motieven van de Vlaamse regering omtrent de automatische toekenning. Zij 
willen het eerst zien en dan pas geloven. Hieruit blijkt dat er nood is aan verder 
onderzoek hoe er een koppeling gemaakt kan worden tussen de verschillende 
databanken en hoe de automatische toekenning hieruit zal uitvloeien. Het 
interviewen van medewerkers op het uitvoerings- en het beleidsniveau kan 
hierbij verhelderend zijn (Lambrix, 2017).

Een volgende reflectie heeft betrekking op het medisch onderzoek van de 
controleartsen, dat volgens de respondenten een belangrijke drempel vormt 
bij het aanvragen van de verhoogde kinderbijslag. Dit kan te maken hebben 
met het feit dat de ouders het gevoel hebben dat het medisch model nog steeds 
overheerst in de beoordeling van de beperking. Aangezien de samenleving meer 
en meer inclusie vooropstelt, wordt er ook verwacht dat er in de medische 
onderzoeken van de controleartsen meer gehandeld wordt vanuit een sociaal 
model. Een beoordeling door een multidisciplinair team zou volgens de 
respondenten hiervoor een oplossing kunnen bieden. Een multidisciplinair 
team zal de sociale aspecten meer in kaart brengen, waardoor het gevoel niet 
meer zal heersen dat het medische model het voortouw neemt.

In dit onderzoek werden zowel gebruikers als niet-gebruikers geïnterviewd. 
De onderzoeker heeft gestreefd naar een hoge mate van diversiteit bij 
de respondenten. Hierdoor bleven sommige factoren van niet-gebruik 
onderbelicht. Een onderzoek betreffende andere respondentengroepen zou 
bij een verder onderzoek aanbevolen zijn.  Onder andere de ervaringen van 
respondenten waarbij de procedure nog lopende is, zou een meerwaarde geven 
aan dit onderzoek.
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