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INLEIDING

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) viert in 2005 de 75e
verjaardag van het kinderbijslagstelsel voor werknemers. Wat begon als een privé-
initiatief van enkele werkgevers voor hun personeel, mondde in 1930 uit in een
algemene wettelijke regeling. Iedere werkgever werd vanaf dan verplicht zich aan
te sluiten bij een kinderbijslagfonds. Kinderbijslag werd daarmee een recht voor de
werknemer.

Jaarlijks betalen 25 kinderbijslagfondsen en de RKW 4 miljard EUR aan gezinsbijsla-
gen uit voor 1.868.328 kinderen (tegen 802.567 in 1931). Dat betekent op 75 jaar
tijd meer dan een verdubbeling van het aantal rechtgevende kinderen. Tegelijkertijd
werd de kinderbijslag sinds zijn invoering sterk opgewaardeerd. Zo is de
basiskinderbijslag voor een eerste kind maar liefst vertienvoudigd sinds 1930 (van
329 BEF naar 77 EUR).

In de loop van de 75 jaar kende het stelsel zowel een horizontale als een verticale
verruiming. Terwijl in het begin enkel actieve en gepensioneerde werknemers een
recht konden openen op kinderbijslag, verkregen geleidelijk aan ook invaliden,
werklozen en zelfs personen zonder enige link met de arbeidsmarkt (studenten,
weduwen met een overlevingspensioen, personen met een handicap,…) recht op
kinderbijslag. Dit illustreert de sterke solidariteit van het stelsel.

Voor kinderen die in geen enkele andere regeling aanspraak kunnen maken op
kinderbijslag, werd in 1971 de gewaarborgde gezinsbijslag ingevoerd. Dat stelsel
wordt beheerd door de RKW en richt zich tot de meest behartigenswaardige gezin-
nen, waaronder de gezinnen die een leefloon ontvangen.

Parallel met de uitbreiding van de rechtscategorieën, werden de types bijslagen in
de loop der jaren gevoelig gediversifieerd. Bij de invoering beperkte de kinderbijslag
zich tot progressieve bijslagen volgens de rang van het kind, en dat tot de 5de rang.
Vandaag zijn de bedragen progressief tot de 3de rang, maar wel werden leeftijdsbij-
slagen, sociale toeslagen (voor kinderen van invaliden, gepensioneerden en werk-
lozen) en toeslagen voor kinderen met een aandoening toegevoegd. Ook werden de
wezenbijslag, het kraamgeld en de adoptiepremie ingevoerd.

Zonder dit gediversifieerde systeem dat steeds meer kinderen bereikte, zouden van-
daag 11% van de kinderen in armoede leven.

Bij het vaststellen van het recht op gezinsbijslag vergaren de kinderbijslagfondsen
zoveel mogelijk informatie zelf en doen ze zo min mogelijk een beroep op de gezin-
nen zelf. Eventuele potentiële rechten sporen ze proactief op via elektronische

5

INLEIDING-NED.qxp  23/06/2006  10:24  Pagina 5



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2006

gegevensuitwisseling met andere socialezekerheidssectoren en het rijksregister.
Bovendien worden gezinnen uitgebreid geïnformeerd over hun rechten via geper-
sonaliseerde briefwisseling, huisbezoeken, folders,…

Het stelsel heeft zich voortdurend aangepast aan de veranderende economische en
sociale realiteit van ons land. Zo werd in antwoord op de toegenomen tewerk-
stelling van vrouwen in 1971 het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten
opgericht. Dankzij de tussenkomsten van dit fonds in de opvangstructuren voor
jonge kinderen kunnen ouders werk en gezin makkelijker combineren. Verder werd
ingespeeld op nieuwe gezinssituaties als co-ouderschap, feitelijke of wettelijke
samenwoning van partners van verschillend of gelijk geslacht,… 

Op 24 november 2005 vond in het kader van het 75-jarig bestaan van het werkne-
mersstelsel in aanwezigheid van HKH Prinses Astrid een plechtige viering plaats. Bij
die gelegenheid belichtten verschillende sprekers het stelsel vanuit verschillende
invalshoeken en werd vooruitgeblikt naar de toekomst. Verder getuigden dossier-
beheerders en sociaal-controleurs over hun praktijkervaring en kwamen ook de
gezinnen zelf aan het woord. De minister van Sociale Zaken en de vertegenwoordi-
gers van de werknemers- en werkgeversorganisaties traden met elkaar in debat, met
als centrale vraag: “Heeft het stelsel thans zijn perfectie bereikt?”.

Hieronder volgt een schriftelijke weerslag van de toespraken.
__________
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DE KINDERBIJSLAG IN HET
WERKNEMERSSTELSEL: EEN TERUGBLIK IN DE
TOEKOMST. REFLECTIES BIJ 75 JAAR
KINDERBIJSLAG

DOOR BEA CANTILLON* en TIM GOEDEME**

* Vice-rector Universiteit Antwerpen, directeur Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck

** Socioloog, doctoraatsstudent Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck

In een terugblik naar de toekomst van de kinderbijslagen kunnen veel kwestieuze
punten benaderd worden: zal er binnen 30 jaar eindelijk een eenheidsstelsel
bestaan? Zal de kinderbijslag nog tot de nationale solidariteit behoren? Of, welke rol
zullen de kassen spelen? In deze bijdrage beperken we ons tot de hoofdvraag: zullen
onze kinderen en kleinkinderen kinderbijslagen ontvangen vergelijkbaar met de
bedragen die wij vandaag kennen? Zal de vergrijzende welvaartsstaat in de geglo-
baliseerde markten van morgen in staat zijn om aan álle gezinnen met kinderen,
dezelfde bedragen toe te kennen, mét verhoogde bijslagen voor sommigen? Kunnen
we een systeem van universele kinderbijslag blijven verantwoorden in een samen-
leving waar de kost van de vergrijzing minstens 3,4% van het Bruto Binnenlands
Product (BBP) zal bedragen? Kortom: hoe moeten we de horizontale solidariteit van
kindarme gezinnen naar kindrijke gezinnen denken in een welvarende samenleving
waar de kosten van de sociale zekerheid significant zullen toenemen?

In een eerste deel gaan we dieper in op de merkwaardige robuustheid van de
kinderbijslagen in het werknemersstelsel. Vervolgens schetsen we de koopkracht-
en welvaartsevolutie van de uitkeringen in het verleden, en gaan we in op enkele
scenario’s voor de toekomst. De welvaartserosie van de uitkeringen doet enkele fun-
damentele vragen rijzen, hier gaan we in het derde deel op in. Op het einde vatten
we de belangrijkste conclusies nog eens samen.

1. GROEIKRACHT EN ROBUUSTHEID VAN DE KINDERBIJSLAGEN IN HET VERLEDEN

Achter de kinderbijslag gaan, van bij het prille begin, zeer diverse motivaties en
doelstellingen schuil: het tekortschieten in de jaren twintig en dertig van de arbei-
derslonen als enig gezinsinkomen, de armoede en sociale onrust die daarvan het
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gevolg was; de bezorgdheid voor de geboorteafname tijdens het interbellum en de
nood aan een fitte beroepsbevolking in de concurrentiële omgeving op het einde
van de 19e en het begin van de 20e eeuw (De Koster, 2001).

De architectuur van algemene, forfaitaire kinderbijslagen gefinancierd door
patronale bijdragen vloeit voort uit de praktijk van een groeiend aantal bedrijfslei-
ders vanaf de jaren twintig om aan hun arbeiders met kinderen forfaitaire supple-
menten toe te kennen op het loon. Deze situatie gaf aanleiding tot wat we nu
zouden noemen ‘concurrentievervalsing’: de loonkosten voor arbeiders met
kinderen waren immers hoger dan voor arbeiders zonder kinderen. De oplossing
die men vond, waren de compensatiekassen die een soort van onderlinge verzeke-
ring tot stand bracht van de werkgevers tegen de ongelijkheden van kinderlast van
hun personeel.

Nadien, doorheen de jaren van welvaartsgroei en ‘deproletarisatie van de arbeiders’,
werd de oorspronkelijke loonpolitieke doelstelling minder belangrijk. Het gewicht
kwam te liggen op ‘Lastenausgleich’: het verdelen van de lasten van het opvoeden
van kinderen over de gehele bevolking. Dit is de rationale voor de zogenaamde hori-
zontale herverdeling van kindarme gezinnen naar kindrijke gezinnen middels uni-
versele bijslagen die voor elk kind gelijk zijn ongeacht het inkomen – laag of hoog –
van het gezin waar het wordt opgevoed.

Vanaf het begin van de jaren zeventig wordt de universele basisarchitectuur van de
kinderbijslagen aangevuld met een selectieve laag. Een tweede rationale ligt hier aan
de basis, nl. armoedebestrijding, door middel van hogere bijslagen voor gezinnen
die langdurig van een sociale uitkering moeten leven en, bij uitstek, door middel
van de Gewaarborgde Gezinsbijslag. De doelstelling ‘armoedebestrijding’ wordt ver-
wezenlijkt door de verticale solidariteit, van hoge naar lage inkomensgezinnen: de
hogere inkomens betalen proportionele bijdragen op hun ganse loon waarmee o.a.
de sociale toeslagen voor uitkeringstrekkers worden betaald.

In het actuele Belgische kinderbijslagstelsel staan zowel de horizontale (van kind-
arme naar kindrijke gezinnen) als de verticale (van hoge naar lage inkomens)
herverdeling centraal. Maar het gewicht van de horizontale verdeling is tot op van-
daag veel groter gebleven dan dat van de verticale verdeling en de armoedebestrijding.

De geschiedenis – ook de recente – leert dat de kinderbijslagrechten voortdurend in
opwaartse zin zijn geëvolueerd. Het aantal bijslagtrekkende gezinnen en recht-
gevende kinderen is sterk gestegen; leeftijdsbijslagen, sociale toelagen en toeslagen
voor kinderen met een handicap werden ingevoerd, alsook het kraamgeld, de
wezenbijslag en de kinderbijslag voor kinderen van invaliden, gepensioneerden en
werklozen. De groei in het aantal rechtgevende kinderen is in het recentere
verleden weliswaar stilgevallen. Maar het stelsel wordt verder voortdurend verfijnd
en aangepast aan de veranderende omstandigheden, bijvoorbeeld met de invoering
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van het feitelijk gezin, het co-ouderschap of de trimestrialisering van het recht
(RKW, 2005). Het stelsel heeft met andere woorden niet alleen blijk gegeven van
een uitzonderlijk grote groeikracht maar ook van een merkwaardig aanpassingsver-
mogen aan nieuwe omstandigheden en nieuwe noden.

Het systeem is ook bijzonder doelmatig gebleken in de bestrijding van de armoede.
Mede dankzij de kinderbijslag is de armoede bij gezinnen met kinderen in de jaren
zeventig, tachtig en negentig niet toegenomen, ondanks de werkloosheid en de
besparingen in de sociale zekerheid. In de wereld van welvaartsstaten is dat uiterst
ongewoon. In de meeste andere landen was er in de jaren tachtig en negentig een
stijging waarneembaar van de armoede bij gezinnen met kinderen. De kinder-
armoede in België is bovendien relatief laag vergeleken met de rest van Europa. Als
wij al in Europa een ‘best practice’ kunnen neerleggen, dan is het wel op dit vlak.
De kinderbijslagen hebben er een belangrijk zoniet doorslaggevend aandeel in. Het
kinderbijslagstelsel in België is minder gericht op armoedebestrijding dan elders in
Europa en legt meer gewicht op de horizontale dan op de verticale herverdeling.
Desondanks is ons systeem performanter in de armoedebestrijding.

We stoten hier op een van de grote paradoxen van het sociaal beleid in het alge-
meen en van de kinderbijslag in het bijzonder. Sociale herverdeling die gestoeld is
op een ‘rechten’-discours – i.c. het recht van het kind – en derhalve een universele
architectuur kent – universele kinderbijslagen voor rijk en arm – blijken zeer perfor-
mant te zijn in armoedebestrijding, hoewel dat niet hun eerste doelstelling is. Wel-
vaartsstaten daarentegen die (zoals typisch in de Angelsaksische landen) gericht zijn
op het waarborgen van een minimale levensstandaard, gestoeld zijn op een
armoedediscours en derhalve vooral selectieve uitkeringen voorzien uitsluitend
voor lage inkomensgezinnen, blijken veel minder performant te zijn in de
armoedebestrijding. Dit heeft veel te maken met legitimiteit, ‘political support’ en
ook met het probleem van werkloosheidsvallen: selectieve systemen die minder
gedragen worden door brede lagen van de bevolking en die bovendien structurele
afhankelijkheidsvallen genereren, stranden meestal op een veel lager bescher-
mingsniveau dan universele systemen die voordelen opleveren voor de ganse
bevolking.

Het Belgische systeem van kinderbijslagen is merkwaardig robuust gebleken in crisis-
periode. In de jaren tachtig toen de sociale zekerheid samen met de overheidsfinan-
ciën dreigde te ontsporen, hebben verscheidene plannen op tafel gelegen om de uit-
gaven van de kinderbijslagen te verminderen: sommigen wilden de bijslag voor het
eerste kind afschaffen, anderen dachten luidop aan het fiscaliseren van de bijslagen,
terwijl nog anderen de kinderbijslag inkomensafhankelijk wilden maken. Buiten de
– op wat slinkse wijze doorgevoerde – vooruitgeschoven halvering van de leeftijds-
bijslagen werd nooit een politieke meerderheid gevonden om deze plannen te
realiseren. Er is ooit wel een vermindering geweest voor de kinderbijslag voor het
eerste kind, maar deze maatregel werd geflankeerd door een gelijkwaardige bijdrage
vanwege de gezinnen zonder kinderen. De horizontale solidariteit naar gezinnen

9

DE KINDERBIJSLAG IN HET WERKNEMERSSTELSEL ...

CANTILLON-NED.qxp  23/06/2006  11:14  Pagina 9



met kinderen bleef daardoor onaangetast. De koopkracht van de kinderbijslagen
bleef gedurende de ganse periode gevrijwaard, terwijl de koopkracht van sommige
bijslagen, inz. deze voor langdurige uitkeringstrekkers, een belangrijke sprong
kenden in het begin van de jaren tachtig. Vergeleken met de werkloosheidsuitkerin-
gen, de terugbetalingen van de gezondheidskosten en zelfs de pensioenen is de
kinderbijslag verrassend ongeschonden uit de crisis gekomen.

Waardoor wordt deze robuustheid verklaard? Ongetwijfeld levert het universele
karakter van de kinderbijslag (en de horizontale rationale) een belangrijk deel van
het antwoord. Omdat (bijna) alle gezinnen met kinderen kinderbijslag ontvangen,
komt een verlaging van de uitkering neer op een besparing eenzijdig opgelegd aan
gezinnen, enkel en alleen omdat zij kinderen hebben. Politieke partijen hebben snel
begrepen dat dit een electoraal moeilijk te vertellen verhaal is. De universele kinder-
bijslagen zijn overigens ook buiten het vizier van de zogenaamde ‘actieve wel-
vaartsstaat’ gebleven. Dat heeft veel te maken met het feit dat – precies vanwege de
universaliteit van de uitkeringen – de kinderbijslagen geen werkloosheidsvallen
genereren.

2. KOOPKRACHT- EN WELVAARTSEVOLUTIE VAN 1970 TOT 2030

Ondanks de groeikracht en de robuustheid van het stelsel zijn de kinderbijslagen
sluipend en onzichtbaar aan het tanen.

Uitgedrukt in procent van het BBP dalen de uitgaven voor kinderbijslagen van 3 pro-
cent in 1970 naar 1,7 procent nu en – al naargelang van de hypothese inzake
mogelijke welvaartsaanpassingen – naar 1,3 of 1,1 procent in 2030. In het geheel
van de sociale zekerheid verschrompelt de kinderbijslag van iets meer dan 23 in
1960 over 7,2 procent nu tot amper 4,8 à 4,1 procent in het jaar 2030. De kinder-
bijslag – ooit de tweede grootste tak van de sociale zekerheid, na de pensioenen –
zal samen met de arbeidsongevallen en de beroepsziekten verworden tot het klein-
ste broertje van de sociale zekerheid.

TABEL 1: HET AANDEEL VAN DE KINDERBIJSLAGEN IN HET BBP EN IN DE TOTALE SOCIALEZEKER-
HEIDSUITGAVEN

in % BBP in % van de totale
socialezekerheidsuitgaven

1960 2,3 23,1
1970 3,0 18,8
1980 2,9 12,7
2004 1,7 7,2
2030* 1,3 of 1,1 met welvaartsaanpassing 4,8 of 4,1 met welvaartsaanpassing

* Cantillon, Peeters, De Ridder (1987), Atlas van de sociale zekerheid in België, Leuven, Acco.
* Studiecommissie voor de Vergrijzing.
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Dit alles heeft natuurlijk veel te maken met demografie: de seculaire daling van de
nataliteit en de stijging van de levensverwachting. Kinderbijslagen worden verdron-
gen door pensioenen en ziekteverzekering. Ook is het zo dat door de toenemende
arbeidsparticipatie van de vrouw, gezinnen met kinderen bijkomend nood hebben
aan ondersteunende diensten, zoals kinderopvang, uitkeringen bij loopbaanonder-
breking, dienstencheques en dergelijke meer.

Maar, de demografische en sociaaldemografische ontwikkelingen verklaren lang
niet alles. Ook het belang van de bedragen van de kinderbijslagen zélf kent een dal-
end verloop. Sinds 1985 kennen de basisbedragen, de leeftijdsbijslagen én de sociale
toelagen (sinds 1989) een voortdurende welvaartserosie. De groei van de uitkerin-
gen – die min of meer gelijk was aan de stijging van de consumptieprijzen – is
onvoldoende om de evolutie van het Netto Nationaal Inkomen (NNI) per hoofd van
de bevolking te volgen: in verhouding tot de Nationale Rijkdom liggen de bedragen
meer dan 40 procent lager dan in 1970.

In wat volgt, gaan we dieper in op de koopkracht- en welvaartsevolutie van de uit-
keringen. Dit wil zeggen dat we zowel de evolutie van de uitkeringen ten opzichte
van de stijging van de consumptieprijzen, als ten opzichte van de groei van de
algemene welvaart nagaan. Als indicator van de prijsstijgingen, gebruiken we de
consumptieprijsindex (CPI) voor de maand januari (basis 1974/1975), aangezien we
telkens de hoogte van de kinderbijslag op 1 januari vergelijken. Zoals in Cantillon,
Marx en De Maesschalck (2003, pp. 27-30) gebruiken we voor de welvaartsevolutie
twee indicatoren: het NNI per hoofd van de bevolking en het gemiddelde brutoloon
in voltijdse equivalenten, uitgedrukt in dagen (1). Achtereenvolgens bespreken we
de evolutie van de uitkeringen in het verleden (vanaf 1970) en de verwachte evolu-
tie in de toekomst (tot 2030).

2.1. EVOLUTIE VAN DE HOOGTE VAN DE UITKERINGEN IN HET VERLEDEN (1970 TOT
OP HEDEN)
Achtereenvolgens gaan we in op de evolutie van het basisbedrag, de leeftijdstoeslag
en de sociale toeslag. We bekijken eveneens de koopkracht- en welvaartsevolutie
van de totale kinderbijslag voor twee typegezinnen (2).

(1) We vergelijken de bedragen van de kinderbijslag op 1 januari met de waarde op de indicator van
het jaar voordien. De cijfers van het NNI per hoofd van de bevolking (NNI/capita) voor en na 1990
zijn niet volledig vergelijkbaar. De cijfers tot en met 1990 werden bekomen op basis van het NNI
tegen factorinkomens (ESR 79), de cijfers vanaf 1991 werden aangemaakt op basis van het NNI tegen
marktprijzen (ESR 95). In september 2005 vond er een algemene methodologische herziening plaats
van de reeksen van de nationale rekeningen. Hierdoor zijn de gegevens van voor 1995 evenmin
volledig vergelijkbaar met deze vanaf 1995.
(2) Alle berekeningen zijn gemaakt op basis van gegevens uit het middelindicatorenbestand van het
CSB. Voor de bedragen van de uitkeringen in het kinderbijslagstelsel voor werknemers is dit bestand
gebaseerd op gegevens van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers.
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2.1.1 De evolutie van het basisbedrag
Als we de koopkrachtevolutie van het basisbedrag van 1970 tot nu beschouwen,
dan vallen twee ‘koopkrachtsprongen’ op. De eerste deed zich voor tussen 1973 en
1975. Het basisbedrag voor het eerste kind steeg van 65 EUR naar 80 EUR. De sterk-
ste stijging deed zich voor in de kinderbijslag voor de kinderen van 2e en 5e rang
met een respectievelijke stijging van 109 EUR naar 127 EUR en van 153 EUR naar
179 EUR (3). Men liet het basisbedrag voor kinderen van de 3e rang iets minder
sterk stijgen, zodat het vierde en het vijfde kind recht gaven op een verhoogd basis-
bedrag ten opzichte van het derde kind.

Een nog sterkere koopkrachtsprong deed zich voor aan het begin van de jaren tachtig,
althans voor gezinnen met meer dan één rechtgevend kind. In januari 1983 stegen alle
basisbedragen met ongeveer 18 procent, behalve voor kinderen van de eerste rang
waarvoor het basisbedrag constant bleef. Deze verhoging was evenredig aan het koop-
krachtverlies door de afschaffing van de gezinsvakantiebijslag en de speciale kinderbij-
slag bij het begin van het schooljaar (de zogenaamde 13e en 14e maand). Op jaarbasis
bleef de kinderbijslag dus gelijk, behalve voor de kinderen van de eerste rang die de
gewone kinderbijslag ontvangen (RKW, 2005, p. 37). In 1986 werd het basisbedrag
voor het derde, vierde en vijfde kind op een gelijk niveau gebracht.

Sindsdien merken we een lichte daling van 6 à 7 procent van de koopkracht van het
basisbedrag voor het eerste en tweede kind ten opzichte van hun laatste koop-
krachtsprong. In juli 1987 steeg het basisbedrag voor de kinderen van de derde rang
en hoger nog licht ten opzichte van die voor het eerste en tweede kind, om daarna
aan eenzelfde tempo langzaam te dalen (4).

GRAF IEK  1 :  KOOPKRACHTEVOLUTIE VAN HET BASISBEDRAG IN DE KINDERBIJSLAG,
MAANDBEDRAGEN IN PRIJZEN VAN JANUARI 2005 (EURO)

(3) Prijzen van januari 2005.
(4) Aangezien we telkens het bedrag in januari onderzoeken, zonder rekening te houden met het
moment waarop de uitkeringen aan de inflatie worden aangepast, komen schommelingen in de
koopkracht niet steeds overeen met een consistente daling van de koopkracht. Bijvoorbeeld bedroeg
de inflatie tussen januari 2001 en januari 2002 2,9 procent; doordat de uitkeringen pas in februari
aan de inflatie werden aangepast, merken we een ‘dipje’ in de koopkracht. Hier gaat het echter
duidelijk niet om een consistente trend, aangezien de koopkracht zich het jaar nadien weer heeft
hersteld. Wanneer we de periode 1986-2005 echter in beschouwing nemen, dan moeten we vast-
stellen dat de koopkracht van alle basisbedragen sinds 1996 licht, maar continu, onder het koop-
krachtniveau van begin de jaren negentig liggen.
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Onderstaande grafiek geeft de welvaartsevolutie van de basisbedragen ten opzichte
van de situatie in 1975 weer. De cijfers werden bekomen door de verhouding van
de basisbedragen in januari tot het gemiddeld maandelijks NNI per hoofd van de
bevolking (van het jaar voordien) te verhouden tot deze verhouding in 1975.

GRAFIEK 2: WELVAARTSEVOLUTIE VAN DE BASISBEDRAGEN IN VERGELIJKING MET HET NETTO
NATIONAAL INKOMEN PER HOOFD, BASIS 1975

Uit de grafiek blijkt dat de basisbedragen in de kinderbijslag sinds 1985 een voort-
durende welvaartserosie hebben gekend: de groei van de uitkeringen – die min of
meer gelijk was aan de stijging van de consumptieprijzen – is onvoldoende om de
evolutie van het NNI per hoofd van de bevolking te volgen. Sinds 2001 is er een
stagnatie en verslechtert de verhouding van het basisbedrag tot het Nationaal
Inkomen per hoofd niet meer. Deze evolutie is echter veeleer aan de vertraging van
de economische groei (per hoofd van de bevolking) dan aan de stijging van de uit-
keringen te wijten (5).

2.1.2. De evolutie van de leeftijdstoeslagen
Om de analyse overzichtelijk te houden, werken we de evolutie van de leeftijds-
bijslag enkel uit voor kinderen van 10 jaar. In het geval van oudste en enige kinderen,
veronderstellen we dat ze steeds eerste in rang zijn geweest en dus niet eerste in

(5) In 1984 bedroeg het basisbedrag voor kinderen van de eerste rang nog 7 procent van het NNI per
hoofd van de bevolking. In januari 2004 was deze verhouding gedaald tot 4 procent. Terwijl in 1984
het basisbedrag voor kinderen vanaf de derde rang nog 18 procent van het NNI/hoofd bedroeg, was
dit in 2004 gedaald tot 11 procent. Met andere woorden bedroeg de relatieve waarde van de basis-
bedragen ten opzichte van de algemene welvaart in januari 2004 nog slechts tussen de 54 en 59 pro-
cent van hun relatieve waarde in 1984. Omwille van de breuk in de reeksen tussen 1991 en 1992 en
tussen 1995 en 1996 gaat het om benaderende waarden die de welvaartserosie licht overschatten.
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rang werden doordat een oudere zus of broer geen recht meer geeft op kinderbij-
slag. Voor al deze kinderen die na 31 december 2000 10 jaar oud zijn geworden, is
de nieuwe regeling – als gevolg van de hervorming van 1997 – van toepassing. Ook
nu bekijken we eerst de koopkrachtevolutie en daarna de welvaartsevolutie.

GRAFIEK 3: KOOPKRACHTEVOLUTIE VAN DE LEEFTIJDSTOESLAG VOOR EEN KIND VAN 10 JAAR
IN DE GEWONE SCHAAL, PRIJZEN VAN JANUARI 2005 (EURO)

De leeftijdstoeslag voor een kind van 10 van de eerste rang, heeft tussen 1970 en
2005 drie grote koopkrachtsprongen gemaakt. Tussen 1970 en 1986 bedroeg de
toeslag ongeveer 15 EUR, in januari 1987 sprong de toeslag naar 22 EUR (+ 47 pro-
cent) en in januari 1989 bedroeg de toeslag 27 EUR (+ 25 procent). De hervorming
van 1997 veroorzaakte een sprong in neerwaartse richting: de toeslag werd
gehalveerd (van 26 EUR naar 13 EUR). Daarmee is de leeftijdstoeslag voor kinderen
van de eerste rang in reële termen onder het niveau van de jaren zeventig en begin
jaren tachtig beland.

De evolutie van de leeftijdstoeslag voor de andere 10-jarige kinderen heeft een
gelijkaardig verloop gekend, uitgezonderd de sterke daling in 2001: de eerste koop-
krachtverhoging kwam er al tussen 1982 en 1983 (van 15 EUR naar 18 EUR) waar-
door ook voor de leeftijdstoeslag een verschil werd gecreëerd volgens de rang van
het kind. In januari 1987 lag de leeftijdstoeslag voor alle 10-jarigen weer op gelijke
hoogte doordat de toeslag voor het eerste kind iets meer de hoogte inging. Tot in
2000 bleef de leeftijdstoeslag voor alle 10-jarigen gelijk, waarna het onderscheid
naar de rang van het kind als gevolg van de hervorming van 1997 zichtbaar werd.
Tussen 1987 en 2005 bleef de koopkracht van de leeftijdstoeslagen min of meer
constant.
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In de grafiek waarin de welvaartsevolutie van de leeftijdsbijslagen wordt gepresen-
teerd, zijn de koopkrachtsprongen duidelijk herkenbaar. Ruwweg kunnen we vier
periodes onderscheiden: daling van de welvaartscapaciteit in de jaren zeventig, stag-
natie en welvaartstoename in de jaren tachtig, welvaartserosie in de jaren negentig
en opnieuw stagnatie aan het begin van de 21e eeuw. De verhogingen van de toe-
slagen in de jaren tachtig zorgden er telkens voor dat de leeftijdstoeslagen sneller ste-
gen dan de NNI per hoofd van de bevolking, maar konden niet beletten dat de huidi-
ge leeftijdstoeslagen (voor kinderen van de tweede rang of hoger) weer op het wel-
vaartsniveau van begin de jaren zeventig zijn terechtgekomen. De welvaartsevolutie
van de leeftijdstoeslagen voor kinderen van de eerste rang is volledig gelijklopend,
uitgezonderd de grote welvaartsdaling in 2001, waardoor de welvaartscapaciteit
ongeveer 50 procent lager is komen te liggen.

GRAFIEK 4: WELVAARTSEVOLUTIE VAN DE LEEFTIJDSTOESLAGEN VOOR EEN KIND VAN 10 IN
VERGELIJKING MET HET NETTO NATIONAAL INKOMEN PER HOOFD, BASIS 1975

2.1.3. De evolutie van de sociale toeslag voor kinderen van langdurig werklozen en
gepensioneerden
De sociale toeslag voor kinderen van gepensioneerden en volledig uitkerings-
gerechtigde werklozen die minstens 7 maanden werkloos zijn, is nog niet zo oud. In
1983 werd de sociale toeslag ingevoerd voor kinderen van de eerste rang, in 1985
voor kinderen van de tweede rang en vanaf 1989 voor alle kinderen. In tegenstelling
tot het basisbedrag, verhoudt de hoogte van de sociale toeslag zich regressief ten
opzichte van de rang van het kind: hoe hoger de rang, hoe lager de sociale toeslag.
Voor kinderen van de derde rang of hoger is de sociale toeslag gelijk (6).

(6) Graag danken we Frederick Taveirne (RKW) voor de toelevering van de nodige gegevens betref-
fende de sociale toeslagen.
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In de jaren tachtig werd de sociale toeslag voor het oudste en voor het tweede kind
een aantal keer verhoogd: respectievelijk van 14 EUR in 1983 naar 39 EUR in 1991
en van 6 EUR in 1985 naar 24 EUR in 1989, wanneer de sociale toeslag voor het
tweede kind het laatst werd verhoogd. De laatste toename van de sociale toeslag
voor het eerste kind dateert van januari 1991. In januari 1989 wordt de sociale toe-
slag voor de andere kinderen ingevoerd (4 EUR). De koopkracht van de uitkeringen
daalt hierna – bijna onmerkbaar – zacht, zonder dat er nog verdere hervormingen
worden doorgevoerd.

GRAFIEK 5: KOOPKRACHTEVOLUTIE VAN DE SOCIALE TOESLAG VOOR KINDEREN VAN LANG-
DURIG WERKLOZEN EN GEPENSIONEERDEN IN PRIJZEN VAN JANUARI 2005

Onderstaande grafiek geeft de welvaartsevolutie weer van de sociale toeslag in
vergelijking met de evolutie van het NNI per hoofd van de bevolking. Ook hier
moeten we vaststellen dat de relatieve welvaartspositie van de uitkeringen ten
opzichte van de algemene welvaart in België er in de jaren negentig een stuk is op
achteruit gegaan (ongeveer -20 procent).
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GRAFIEK 6: WELVAARTSEVOLUTIE VAN DE SOCIALE TOESLAG VOOR KINDEREN VAN LANG-
DURIG WERKLOZEN EN GEPENSIONEERDEN TEN OPZICHTE VAN HET NETTO NATIONAAL
INKOMEN PER HOOFD, BASIS 1992

2.1.4. De evolutie van de totale kinderbijslag
Hoe groot is het welvaartsverlies van de totale kinderbijslag ten opzichte van het
NNI per hoofd van de bevolking? In verhouding tot 1975 heeft de kinderbijslag voor
een gezin met een kind van 10 jaar en een kind van 5 jaar in 2004 meer dan 40 pro-
cent aan welvaartscapaciteit verloren. In verhouding tot 1992 gaat het om een
achteruitgang met 25 procent. Concreet wil dit zeggen dat terwijl in 1975 de kinder-
bijslag van dit gezin nog 21 procent van het NNI per hoofd bedroeg, dit in 1992 tot
16 procent was gedaald en in 2004 tot 12 procent. Voor gezinnen met recht op een
sociale toeslag is de evolutie iets minder dramatisch. In 1975 bedroeg de kinderbij-
slag – net zoals bij gezinnen zonder recht op een sociale toeslag – nog 21 procent
van het NNI per hoofd. Daarna volgde in de jaren tachtig een stijging tot 23 pro-
cent, maar in 1992 was er reeds een terugval tot 20 procent. In vergelijking met de
situatie in 1992 is de welvaartscapaciteit met 20 procent gedaald: vanaf 2000
bedroeg de kinderbijslag voor dit typegezin 16 procent van het NNI per hoofd (7).

Het welvaartsverlies is beperkter indien we vergelijken met de evolutie van het
gemiddelde brutoloon (in voltijds equivalenten). De verhouding van de totale kinder-
bijslag voor het typegezin zonder sociale toeslag tot het gemiddeld brutoloon daalt
in de tweede helft van de jaren zeventig van 13 procent (1974) tot 10,5 procent
(1982). Daarna klimt deze ratio terug tot 13 procent in 1989. Hierna blijft deze ver-
houding continu dalen tot haar laagste niveau in 2002 (net geen 10 procent). In vergelijk-
ing met de situatie in 1989 gaat het om een daling met 23 procent. Voor het gezin met

(7) We herinneren eraan dat de cijfers voor en na 1992 en voor en na 1996 niet volledig vergelijkbaar
zijn en de welvaartserosie als gevolg hiervan waarschijnlijk licht wordt overschat.
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recht op een sociale toeslag is het welvaartsverlies iets minder groot. In de periode
tot 1982 is de verhouding van de totale kinderbijslag tot het gemiddelde brutoloon
gelijk aan deze voor het gezin zonder sociale toeslag. In 1983 stijgt deze verhouding
iets sneller (tot 12,5 procent), doordat het eerste kind nu recht geeft op een sociale
toeslag. De verdere verhoging van de sociale toeslag voor het eerste kind en de invoering
en verhoging van de sociale toeslag voor het tweede kind, zorgen ervoor dat de ver-
houding van de totale kinderbijslag tot het gemiddelde brutoloon blijft stijgen tot 16
procent in 1989. Sinds 1989 kent ook de kinderbijslag voor het gezin met sociale
toeslag een negatieve welvaartsevolutie en daalt de verhouding van de totale kinder-
bijslag tot het gemiddelde brutoloon tot onder het niveau van 1984 (13 procent). In
vergelijking met de situatie in 1989 gaat het om een welvaartsverlies met 17 pro-
cent. Hiermee is de welvaartscapaciteit van de kinderbijslag voor dit typegezin
teruggevallen op het niveau van voor de grote welvaartssprongen in de tweede helft
van de jaren tachtig, maar ligt ze nog steeds hoger dan voor de invoering van de
sociale toeslagen.

Hoe hoog zou de kinderbijslag zijn, indien de uitkeringen volledig welvaartsvast
waren? Om het effect van een koppeling aan de algemene welvaart te weten te
komen, laten we de totale kinderbijslag van 1971 de groei van het NNI per hoofd
van de bevolking volgen tot in januari 2005. Terwijl de werkelijke kinderbijslag in
2005 voor een gezin zonder sociale toeslag 234 EUR en voor een gezin met sociale
toeslag 312 EUR bedroeg, zou deze bij volledige welvaartsvastheid op ongveer 426
EUR hebben gelegen. Rekenen we de invoering van de sociale toeslagen mee en
maken we ook deze welvaartsvast, dan zou de totale kinderbijslag in 2005 niet 426
EUR, maar ongeveer 530 EUR bedragen (ongeveer 70 procent of 218 EUR meer dan
de reële kinderbijslag).

GRAFIEK 7: WELVAARTSVASTE EN WERKELIJKE KINDERBIJSLAG SINDS 1971 VERGELEKEN VOOR
EEN GEZIN MET EEN KIND VAN 10 EN EEN KIND VAN 5 JAAR, MET EN ZONDER SOCIALE TOESLAG
(ST) (OP BASIS VAN HET NNI/HOOFD EN IN PRIJZEN VAN JANUARI 2006)
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2.2. PROGNOSE VAN DE HOOGTE VAN DE UITKERINGEN IN DE TOEKOMST
We baseren onze prognose op de vooronderstellingen die het Planbureau en de
Studiecommissie voor de vergrijzing hanteren in hun modellen om de vergrij-
zingskost te berekenen. De bedoeling hierbij is niet om een voorspelilng te maken
over de evolutie van de hoogte van de uitkeringen in de toekomst, maar om de
gevolgen zichtbaar te maken van de gehanteerde premissen in de courante projectie-
modellen.

Wat de gehanteerde veronderstellingen betreffende de welvaartsaanpassing van de
uitkeringen, de groei van het BBP en van de lonen betreft, baseren we ons op het
Jaarlijks verslag van de Studiecommissie voor de vergrijzing van mei 2005 (Peeters
e.a., 2005). De veronderstellingen betreffende de groei van de bevolking nemen we
over van het Federaal Planbureau (Englert e.a., 2002).

2.2.1. De evolutie van de koopkracht
In het rapport van de Studiecommissie voor de vergrijzing wordt rekening
gehouden met twee scenario’s: één scenario waarin de forfaitaire uitkeringen
(waaronder de kinderbijslag) gemiddeld jaarlijks met 0,5 procent reëel stijgen (dit is
het scenario zonder welvaartsaanpassingen) en één scenario waarin er een gemid-
delde jaarlijkse reële stijging van 1,0 procent wordt voorzien (scenario met wel-
vaartsaanpassingen). Op basis van observaties in het verleden (zie boven) is het niet
ondenkbaar dat de koopkracht van de kinderbijslagen echter niet meer zal stijgen.
Daarom voorzien we ook een scenario met 0 procent welvaartsaanpassingen. We
gaan ervan uit dat de aanpassingen aan de evolutie van de gezondheidsindex vol-
doende zijn om de koopkracht constant te houden.

TABEL 2: DRIE SCENARIO’S VOOR DE STIJGING VAN DE KOOPKRACHT VAN DE UITKERINGEN
(2004-2030). VERHOUDING VAN DE KOOPKRACHT IN EEN BEPAALD JAAR TOT DE SITUATIE IN 2004

2004 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Scenario 1: jaarlijks 0,5% groei 100 101 103 106 108 111 114
Scenario 2: jaarlijks 1,0% groei 100 101 106 112 117 123 130
Scenario 3: jaarlijks 0,0% groei 100 100 100 100 100 100 100

Bron: Eigen berekeningen op basis van de veronderstellingen in Peeters e.a. (2005), Jaarlijks rapport, mei 2005, p. 26.

In het eerste scenario leidt de jaarlijkse stijging van de koopkracht ertoe dat in 2030
de koopkracht van de socialezekerheidsuitkeringen 14 procent hoger zal liggen dan
in 2004. Indien de aanpassingen van de koopkracht niet jaarlijks gebeuren, moeten
de uitkeringen, om deze stijging te realiseren, tussen 2004 en 2030 om de vier jaar
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met ongeveer 2 procent stijgen in reële termen (dit is bovenop de prijsstijgingen) of
om de vijf jaar met ongeveer 2,5 procent. De onderstaande tabel geeft de evolutie
van het basisbedrag in de kinderbijslag volgens dit scenario weer.

TABEL 3: EVOLUTIE VAN HET BASISBEDRAG VAN DE KINDERBIJSLAG IN DE PERIODE 2004-2030
BIJ EEN GEMIDDELDE JAARLIJKSE REELE STIJGING VAN DE BEDRAGEN MET 0,5 PROCENT (SCE-
NARIO 1), IN PRIJZEN VAN JANUARI 2004 (EURO)

2004* 2005 2010 2015 2020 2025 2030

1ste kind 74,06 74,43 76,31 78,24 80,21 82,24 84,31
2de kind 137,03 137,72 141,19 144,76 148,41 152,16 156,00
3de kind 204,60 205,62 210,82 216,14 221,60 227,19 232,93

* observatie: bedragen geldig op 1 januari 2004, de bedragen werden inmiddels (januari 2006) reeds tweemaal
aan de stijging van de gezondheidsindex aangepast. Eigen berekeningen.

In het tweede scenario, waarbij een gemiddelde jaarlijkse reële stijging van de uit-
keringen met 1 procent wordt verwacht, zouden de uitkeringen in 2030 30 procent
meer koopkracht hebben dan in 2004. Concreet betekent dit voor het basisbedrag
voor het eerste kind dat de uitkering in prijzen van januari 2004 96 EUR zou bedra-
gen. Om deze stijging te bereiken, zouden de uitkeringen om de vier jaar tussen de
4 en 4,5 procent of om de vijf jaar met 5,4 procent reëel moeten stijgen.

TABEL 4: EVOLUTIE VAN HET BASISBEDRAG VAN DE KINDERBIJSLAG IN DE PERIODE 2004-2030
BIJ EEN GEMIDDELDE JAARLIJKSE REELE STIJGING VAN DE BEDRAGEN MET 0,5 PROCENT (SCE-
NARIO 2), IN PRIJZEN VAN JANUARI 2004 (EURO)

2004* 2005 2010 2015 2020 2025 2030

1ste kind 74,06 74,80 78,62 82,63 86,84 91,27 95,93
2de kind 137,03 138,40 145,46 152,88 160,68 168,87 177,49
3de kind 204,60 206,65 217,19 228,27 239,91 252,15 265,01

* observatie: bedragen geldig op 1 januari 2004, de bedragen werden inmiddels (november 2005) reeds tweemaal
aan de stijging van de gezondheidsindex aangepast. Eigen berekeningen.

In het derde scenario blijft de koopkracht van de uitkeringen constant.
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2.2.2. De welvaartsevolutie van de socialezekerheidsuitkeringen
Aan de hand van onderstaande berekeningen schetsen we de evolutie van de uit-
keringen in verhouding tot de evolutie van het BBP, het BBP per hoofd van de
bevolking en de lonen als indicatoren van de evolutie van de welvaart in de Belgische
samenleving zoals ze in de courante projecties wordt voorgesteld (8). Onderstaande
grafiek geeft de reële evolutie weer van de uitkeringen (scenario 1, 2 en 3) en van
het BBP, het BBP per hoofd van de bevolking en van de lonen.

De veronderstellingen zijn de volgende:
� de uitkeringen kennen een gemiddelde jaarlijkse reële stijging van 0,5 procent in

scenario 1, een gemiddelde jaarlijkse reële stijging van 1,0 procent in scenario 2
en blijven in reële termen constant in scenario 3 (op basis van Peeters e.a., 2005,
p. 26);

� het bruto binnenlands product stijgt in reële termen gemiddeld jaarlijks 2,2 pro-
cent in de periode 2004-2009 en 1,8 procent in de periode 2009-2030 (Peeters
e.a., 2005, p. 30);

� de totale bevolking groeit jaarlijks gemiddeld aan met 0,26 procent in de periode
2004-2010 en met 0,17 procent in de periode 2010-2030 (eigen berekeningen op
basis van Englert e.a., 2002, p. 60)9 (9);

� de lonen per tewerkgestelde werknemer stijgen tussen 2004 en 2009 in reële ter-
men jaarlijks gemiddeld met 1,5 procent en met 1,8 procent in de periode 2009-
2030.

GRAFIEK 8: REELE EVOLUTIE VAN DE UITKERINGEN, HET BRUTO BINNENLANDS PRODUCT, HET
BRUTO BINNENLANDS PRODUCT PER HOOFD VAN DE BEVOLKING EN DE LONEN IN DE PERIODE
2004-2030 IN VERHOUDING TOT DE SITUATIE IN 2004

(8) Voor de wiskundige afleiding van de berekeningen, zie bijlagen.
(9) Het Federaal Planbureau schatte dat de bevolking in 2000 10.252.500 inwoners bedroeg,
10.519.800 in 2010 en 10.887.600 in 2030 (Englert e.a., 2002, p. 60). Op basis hiervan berekenden
we een (meetkundig) gemiddelde jaarlijkse groeivoet van 1,0026 in de periode 2000-2010 en een
gemiddelde jaarlijkse groeivoet van 1,0017 in de periode 2011-2030. 21
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a) Scenario 1: 0,5 procent jaarlijkse aanpassing van de uitkeringen
Vergelijken we telkens de verhouding van de uitkering tot de verschillende indica-
toren met de situatie in 2004, bekomen we volgende welvaartsevolutie van de uit-
keringen in scenario 1 (waarin de uitkeringen een gemiddelde jaarlijkse reële stij-
ging van 0,5 procent kennen):

GRAFIEK 9: WELVAARTSEVOLUTIE VAN DE FORFAITAIRE UITKERINGEN IN VERHOUDING TOT HET
BBP PER HOOFD EN HET GEMIDDELDE LOON IN DE PERIODE 2004-2030, BASIS 2004, SCENARIO 1

Bij een gemiddelde jaarlijkse verhoging van de uitkeringen met 0,5 procent, verliest
de uitkering al naargelang van de indicator 26 of 27 procent aan ‘welvaarts-
capaciteit’ tegen 2030 in vergelijking met de situatie in 2004. Met andere woorden
geldt dat indien een uitkering in 2004 25 procent bedroeg van het gemiddelde loon,
deze verhouding met 27 procent zal verminderen tegen 2030 zodat diezelfde uitke-
ring, onder de huidige veronderstellingen, in 2030 nog slechts 18 procent van het
gemiddelde loon zal bedragen. Een uitkering die in 2004 10 procent van het gemid-
delde loon bedroeg, zal volgens dit scenario in 2030 nog slechts 7 procent van het
gemiddelde loon bedragen.

b) Scenario 2: 1,0 procent jaarlijkse aanpassing van de uitkeringen
Indien de uitkeringen jaarlijks gemiddeld 1,0 procent aan koopkracht winnen,
bedraagt het welvaartsverlies tegen 2030 ongeveer 16 à 17 procent in vergelijking
met de situatie in 2004. Dit betekent dat een uitkering die in 2004 nog 25 procent
van het gemiddelde loon bedroeg, in 2030 nog slechts 21 procent van het gemid-
delde loon zal bedragen. Indien een uitkering in 2004 10 procent van het gemid-
delde loon bedroeg, zal deze in 2030 nog slechts 8 procent van het gemiddelde loon
bedragen.
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GRAFIEK 10: WELVAARTSEVOLUTIE VAN DE FORFAITAIRE UITKERINGEN IN VERHOUDING TOT
HET BBP PER HOOFD EN HET GEMIDDELDE LOON IN DE PERIODE 2004-2030, BASIS 2004,
SCENARIO 2

c) Scenario 3: 0 procent jaarlijkse aanpassing van de uitkeringen
De laatste 23 jaar – en wat het eerste kind betreft de laatste 30 jaar – observeerden
we dat het basisbedrag ofwel in koopkracht min of meer constant is gebleven,
ofwel er – zij het beperkt – is op achteruitgegaan. In het laatste scenario – waarin de
forfaitaire uitkeringen gedurende de volledige periode 2004-2030 min of meer een
constante koopkracht bewaren – geldt dat een uitkering die in 2004 25 procent van
het gemiddelde loon bedroeg, in 2030 nog slechts 16 procent van het gemiddelde
loon zal bedragen. Een uitkering die in 2004 10 procent van het gemiddelde loon
bedroeg, zal in dit scenario in 2030 nog slechts 6 procent van het gemiddelde loon
bedragen. Dit betekent een welvaartsverlies van 36 procent.
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GRAFIEK 11: WELVAARTSEVOLUTIE VAN DE UITKERINGEN IN VERHOUDING TOT HET BBP PER
HOOFD EN HET GEMIDDELDE LOON IN DE PERIODE 2004-2030, BASIS 2004, SCENARIO BIJ CON-
STANTE KOOPKRACHT

3. MAAKT DE VERGRIJZING EEN EINDE AAN DE UNIVERSELE KINDERBIJSLAG?

De welvaartserosie heeft twee erg fundamentele gevolgen.

De kinderbijslagen zijn dankzij de automatische indexering koopkrachtvast, d.w.z.
dat zij de prijsstijging (van, zeg de pampers) volgen. Maar, sedert 1970 stijgen de
bedragen niet meer met de welvaart, d.w.z. dat een welvaartsovergang als deze van
goedkope luiers naar duurdere pampers (recenter, van potlood en papier naar PC’s
voor studerende kinderen) niet ondervangen wordt door een gelijkwaardige stijging
van de uitkeringen.

De welvaartserosie impliceert, ten tweede, een belangrijke afname van de horizon-
tale solidariteit, van gezinnen zonder kinderen naar gezinnen met kinderen: omdat
de dekking van de kost van kinderen de algemene welvaartsgroei niet volgt, worden
langzaam maar zeker de kindarme gezinnen – ceteris paribus – relatief welvarender
dan gezinnen met kinderen.

De laatste 23 jaar – en wat het eerste kind betreft de laatste 30 jaar – observeren we
dat de basisbedragen geen aanpassingen aan de welvaartsgroei meer kennen. Mede
uitgaande van de vooronderstellingen van het Planbureau mogen we voor de
toekomst een verderzetting van deze trend verwachten. Tussen dit en 2030 verliest
de uitkering dan nog eens tussen de 16 en de 36 procent aan ‘welvaartscapaciteit’.
Met andere woorden geldt dat het basisbedrag voor het eerste kind – thans 3,3 pro-
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cent van het gemiddelde loon – in 2030 nog slechts tussen 2,7 en 2,1 procent van
het dan geldende gemiddelde loon zal bedragen. Haast onzichtbaar nemen de trans-
ferten voor kinderen dus langzaam maar zeker af. Op termijn keren we misschien
zelfs terug naar het niveau van de bijslagen bij het prille begin ervan. Historische
bronnen leren dat de basisbijslag in de jaren twintig zo ongeveer 1,25 procent van
het gemiddelde loon voor mijnwerkers moet geweest zijn (De Koster, 2001). Het
dient overigens onderstreept dat welvaartserosie van o.m. de kinderbijslagen één
van de precondities is om de vergrijzingskost betaalbaar te houden, althans binnen
de vooruitberekeningsmodellen van het Planbureau en de Studiecommissie van de
vergrijzing.

Het afnemende belang van de kinderbijslagen zal naar alle waarschijnlijkheid – zo
leert althans het verleden – leiden naar een grotere selectiviteit. De langzame wel-
vaartserosie van de bijslagen werd in het begin van de jaren tachtig reeds gecom-
penseerd door toeslagen voor behartigenswaardige sociale groepen terwijl de bedra-
gen in de residuaire regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag nu reeds hoger zijn
dan de gewone schalen. Als de daling van de welvaartscapaciteit van de uitkeringen
zich in de toekomst zou doorzetten, dan zullen de bedragen binnen 30 jaar on-
toereikend geworden zijn voor nóg veel bredere lagen van lage-inkomensgezinnen.
Compensatie – onder de vorm van inkomensgetoetste supplementen – zal dan
noodzakelijk zijn. Indien de geschetste trend voor de toekomst zich verwezenlijkt,
is het ook niet uit te sluiten dat de kinderbijslag voor het eerste kind ergens in de
loop van de rit zal worden afgeschaft. De bedragen voor het eerste kind zullen bin-
nen 30 jaar immers zo onbeduidend geworden zijn dat niemand het nog zinvol zal
vinden om ze te behouden gelet op hun relatief hoge budgettaire kost. De werke-
lijkheid zal dan de twee grote disputen die sedert het ontstaan van de kinderbijsla-
gen worden gevoerd, achterhaald hebben: de horizontale herverdeling zal plaatsge-
maakt hebben voor armoedebestrijding en de kinderbijslag voor het eerste kind –
van het begin of aan door sommigen als een ‘verspilling’ bestempeld – zal niet meer
bestaan.

Is dit toekomstbeeld onafwendbaar? Zeer zeker niet, samenlevingen kunnen en
moeten keuzen maken. Het opgeven van de horizontale-verdelingslogica is, los van
principiële bezwaren die sommigen opperen, niet zonder gevaar. Precies vanwege
de universaliteit is het stelsel in het verleden merkwaardig robuust en sociaal doel-
matig gebleken. Dit dreigt verloren te gaan. Het belang van selectieve bijsturingen
binnen de universele architectuur van het stelsel mag natuurlijk niet onderschat
worden. Ongetwijfeld is er nog ruimte om deze bijsturingen te verfijnen en te ver-
sterken. Maar er zijn ook belangrijke motieven om de universele basisarchitectuur
van het stelsel te behouden: universele systemen kunnen doorgaans rekenen op een
grotere legitimiteit en zij veroorzaken bovendien geen werkloosheidsvallen.

De vergrijzende samenleving levert bovendien een belangrijk nieuw motief voor de
horizontale herverdeling middels universele kinderbijslagen. Dit kan als volgt
inzichtelijk worden gemaakt. Neem een land waar geen kinderbijslagen bestaan
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maar wel een pensioensysteem vergelijkbaar met het onze. Door de vergrijzing – die
zich ook in dat land voordoet – moeten stelselmatig de sociale bijdragen van
werknemers en werkgevers verhogen. Daardoor moeten gezinnen met kinderen als
het ware tweemaal bijdragen betalen, eenmaal voor de pensioenen en eenmaal door
te investeren in kinderen die later voor de vergrijzingskost zullen instaan. Hoe kan
deze onrechtvaardigheid weggewerkt worden? De sociale bijdragen voor pensioe-
nen modaliseren in functie van het kinderaantal zou van ‘kinderlozen’ duurdere
arbeidskrachten maken. Belastingverminderingen voor kinderen ten laste – de
tweede optie – heeft het grote nadeel dat de gezinnen (een deel van) de centen pas
met twee jaar vertraging krijgen. De pensioenen modaliseren in functie van het aan-
tal kinderen die gezinnen hebben grootgebracht, zou niet echt behulpzaam zijn
voor jonge gezinnen. De beste oplossing bestaat erin om een algemene forfaitaire
tegemoetkoming te voorzien voor gezinnen met kinderen, afhankelijk van het aantal
en de leeftijd van de kinderen waarin zij investeren. Het hypothetische land zou dus
een universeel kinderbijslagstelsel moeten uitvinden.

De vergrijzing van de bevolking bedeelt ons universeel kinderbijslagsysteem dus een
nieuwe en sterke rationale toe: naast de horizontale ‘Lastenausgleich’ en de verticale
herverdeling om de levensstandaard voor lage inkomensgezinnen met kinderen op
een behoorlijk peil te krijgen, nu ook de intergenerationele solidariteit.

4. SAMENVATTING EN BESLUIT

Het Belgische kinderbijslagstelsel voor werknemers is tot op heden zeer robuust
gebleken. Het is voortdurend verfijnd en aangepast aan nieuwe omstandigheden.
Het universele karakter van het stelsel (kinderbijslagen voor rijk en arm) droeg er in
belangrijke mate toe bij dat de armoede bij gezinnen met kinderen de afgelopen
kwarteeuw niet is toegenomen, ondanks de werkloosheid en besparingen in de
sociale zekerheid. In de jaren tachtig toen de sociale zekerheid samen met de over-
heidsfinanciën dreigde te ontsporen, bleven de kinderbijslagen in belangrijke mate
buiten schot. Een belangrijke verklaring hiervoor is dat de universaliteit in het
stelsel zorgt voor een hoge legitimiteit en werkloosheidsvallen vermijdt. In een uni-
verseel systeem betekent een verlaging van de uitkeringen, zonder flankerende maat-
regelen voor gezinnen zonder kinderen, bovendien een besparing eenzijdig
opgelegd aan gezinnen met kinderen.

De horizontale herverdeling van kindarme naar kindrijke gezinnen komt echter
meer en meer – en haast onzichtbaar – onder druk te staan. Hoewel de uitkeringen
min of meer koopkrachtvast zijn, raken ze sedert de jaren zeventig achter op de stij-
ging van de algemene welvaart. De welvaartserosie heeft twee fundamentele gevol-
gen. Aan de ene kant kunnen de kinderbijslagen de nieuwe behoeften van kinderen
niet langer volgen (zoals de overgang van pen en papier naar een computer voor
studerende kinderen). Aan de andere kant impliceert de welvaartserosie van de
kinderbijslag een afname van de horizontale solidariteit van kindarme met kindrijke
gezinnen: ceteris paribus worden de gezinnen zonder kinderen relatief rijker dan de
gezinnen met kinderen.26
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In het verleden is de welvaartserosie van de kinderbijslag deels gecompenseerd
door selectieve bijsturingen op de universele basisarchitectuur van het stelsel. Het
belang van de horizontale herverdeling verminderde ten voordele van de verticale
herverdeling. Voor de toekomst rijst dan ook de vraag of het systeem van universele
kinderbijslag niet zal bezwijken onder druk van de vergrijzingskost. De modellen
van het Planbureau en de Studiecommissie voor de vergrijzing gaan er alvast van uit
dat binnen dit en 30 jaar de welvaartscapaciteit van de kinderbijslag met nog eens
30 procent zal zijn afgenomen. Dit zal gecompenseerd moeten worden met nóg
meer selectieve bijsturingen.

Hoewel er zeker nog ruimte is om de selectiviteit in het stelsel te verfijnen en te ver-
sterken, zou het een vergissing zijn om de horizontale herverdelingslogica op te
geven. Precies vanwege het universele karakter van de kinderbijslagen is het stelsel
in het verleden robuust en sociaal doelmatig gebleken. De groeiende vergrij-
zingskost levert bovendien een nieuwe rationale om de horizontale solidariteit in de
kinderbijslag niet uit het oog te verliezen: de intergenerationele solidariteit. In een
samenleving waar de sociale lasten toenemen om de vergrijzing te betalen, zou het
onrechtvaardig zijn om op de gezinnen met kinderen een dubbele last te leggen.
Enerzijds door de betaling van de huidige pensioenen en anderzijds door te
investeren in de kinderen die later voor de vergrijzingskost zullen instaan. De enige
goede oplossing om deze onrechtvaardigheid weg te werken bestaat in de hand-
having van de universele kinderbijslagen.

Aan de vergrijzing zijn grote lasten verbonden. Het zou kortzichtig en onrecht-
vaardig zijn om deze lasten eenzijdig op de actieve gezinnen te leggen, zeker als ze
kinderen hebben. Bovendien, moet een verouderende samenleving niet minder
maar juist méér investeren in kinderen om al hun talenten volwaardig tot ontwikkeling
te brengen. Hoe sterker de aankomende generaties, des te beter zij in staat zullen
zijn zich te bewegen in een verouderende samenleving.

5. BIJLAGEN

5.1. OVERZICHT VAN DE PARAMETERS
De koopkracht- en welvaartsevolutie van de uitkeringen wordt gemeten aan de
hand van een vergelijking met het NNI per hoofd van de bevolking en het gemid-
delde brutoloon. Tot 1990 gebruiken we het NNI tegen factorkosten (volgens ESR
79), vanaf 1991 het NNI tegen marktprijzen (volgens ESR 95). In september 2005
vond er een methodologische herziening plaats en werden de bedragen her-
berekend tot 1995. Daardoor ontstaat er een tweede breuk in de gegevens tussen
1994 en 1995. De bevolkingscijfers zijn afkomstig van het NIS en geven de bevol-
king op 31 december weer. Op de grafiek werd het NNI per hoofd van de bevolking
omgerekend naar prijzen van januari 2006. De loongegevens zijn afkomstig van de
RSZ en worden uitgedrukt in voltijdse equivalenten in dagen. Ook de loongegevens
hebben we hier omgezet naar prijzen van januari 2006. Tot slot wordt op de grafiek
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ook de inflatie weergegeven in januari van een bepaald jaar ten opzichte van januari
in het jaar voordien – gezien de vergelijking met de bedragen van de kinderbijslag
per 1 januari, gemeten aan de hand van de evolutie van de consumptieprijsindex
(basis 1974/1975).

GRAFIEK 12: NATIONAAL INKOMEN PER HOOFD VAN DE BEVOLKING, GEMIDDELDE BRU-
TOLOON IN VOLTIJDS EQUIVALENTEN, BEVOLKINGSGROEI EN INFLATIE (1970-2006)

5.2. TABELLEN EN GRAFIEK BETREFFENDE DE KOOPKRACHT- EN WELVAARTSEVOLUTIE
VAN DE KINDERBIJSLAG (1970 TOT OP HEDEN)
We presenteren telkens de bedragen op 1 januari van het betreffende jaar. Voor de
jaren vóór 2002 gebruiken we een wisselkoers van 1 EUR = 40,3399 BEF. Om de
welvaartsevolutie te berekenen, verhouden we eerst de nominale uitkering in een
bepaald jaar tot het NNI van het jaar voordien (d.i. het bedrag dat geldt op 31
december van het jaar voordien). Vervolgens verhouden we deze ratio’s tot deze
verhouding in een bepaald basisjaar (meestal 1975). De berekening van de welvaarts-
evolutie ten opzichte van het gemiddelde brutoloon in voltijdse equivalenten
gebeurt op dezelfde manier. We gaan telkens uit van de maandbedragen in januari.
Bij de berekening van de totale kinderbijslag wordt dus geen rekening gehouden
met de gezinsvakantiebijslag (tussen 1963 en 1982) en de speciale kinderbijslag bij
het begin van het schooljaar (tussen 1974 en 1982) (RKW, 2005, p. 37). Bij de
berekening van de welvaartsevolutie ten opzichte van het NNI per hoofd van de
bevolking (van het jaar voordien) bestaat er een breuk in de gegevens tussen 1991
en 1992 en tussen 1995 en 1996.
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TABEL 5: EVOLUTIE VAN HET BASISBEDRAG IN DE KINDERBIJSLAG, MAANDBEDRAGEN UITGE-
DRUKT IN PRIJZEN VAN JANUARI 2005 (EURO)

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

1e kind 66 80 81 79 76 77 76 76
2e kind 111 127 128 146 141 142 140 140
3e kind 155 174 175 207 210 212 209 209
4e kind 155 178 179 211 210 212 209 209
5e kind 155 179 180 213 210 212 209 209

TABEL 6: WELVAARTSEVOLUTIE VAN DE BASISBEDRAGEN IN VERGELIJKING MET HET NNI PER
HOOFD, TEN OPZICHTE VAN DE SITUATIE IN 1975

1971 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004

1e kind 98 100 91 91 73 61 54 52
2e kind 104 100 91 106 85 71 63 61
3e kind 106 100 91 110 93 77 69 66
4e kind 104 100 91 110 91 76 68 65
5e kind 103 100 91 110 90 75 67 65

TABEL 7: KOOPKRACHTEVOLUTIE VAN DE LEEFTIJDSTOESLAG VOOR EEN KIND VAN 10 JAAR IN
PRIJZEN VAN JANUARI 2005 (EURO)

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

kind van 10 jaar, eerste rang van de 
gewone schaal 14 15 15 15 26 27 26 13
kind van 10 jaar, andere kinderen 14 15 15 17 26 27 26 26

TABEL 8: WELVAARTSEVOLUTIE VAN DE LEEFTIJDSTOESLAG VOOR EEN KIND VAN TIEN IN
VERGELIJKING MET HET NNI PER HOOFD, TEN OPZICHTE VAN DE SITUATIE IN 1975

1971 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004

kind van 10 jaar, eerste rang van de 
gewone schaal 114 100 91 91 135 113 101 49
kind van 10 jaar, andere kinderen 114 100 91 106 135 113 101 97
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TABEL 9: KOOPKRACHTEVOLUTIE VAN DE SOCIALE TOESLAG VOOR KINDEREN VAN LANGDURIG
WERKLOZEN EN GEPENSIONEERDEN IN PRIJZEN VAN JANUARI 2005 (EURO)

1983 1985 1990 1995 2000 2005

1e rang 14 17 35 39 38 38
2e rang 0 6 24 24 24 24
3e rang en hoger 0 0 4 4 4 4

TABEL 10: WELVAARTSEVOLUTIE VAN DE SOCIALE TOESLAG VOOR KINDEREN VAN LANGDURIG
WERKLOZEN EN GEPENSIONEERDEN TEN OPZICHTE VAN HET NNI PER HOOFD VAN DE BEVOL-
KING EN IN VERHOUDING TOT DE SITUATIE IN 1992

1983 1985 1990 1992 1995 2000 2004

1e kind 48 58 99 100 93 83 80
2e kind 0 33 111 100 93 83 80
3e kind 0 0 111 100 93 83 80

TABEL 11: KOOPKRACHTEVOLUTIE VAN DE TOTALE KINDERBIJSLAG VOOR EEN GEZIN MET EEN
KIND VAN 10 EN EEN KIND VAN 5 JAAR, ZONDER RECHT OP EEN SOCIALE TOESLAG, IN PRIJZEN
VAN JANUARI 2006 (EURO)

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006

1e kind (10 jaar) 82 98 98 96 105 106 105 91 90
2e kind (5 jaar) 114 131 131 149 145 146 144 143 143
Totale kinderbijslag 196 228 230 245 250 252 248 234 233

TABEL 12: KOOPKRACHTEVOLUTIE VAN DE TOTALE KINDERBIJSLAG VOOR EEN GEZIN MET EEN
KIND VAN 10 EN EEN KIND VAN 5 JAAR, MET RECHT OP EEN SOCIALE TOESLAG, IN PRIJZEN VAN
JANUARI 2006 (EURO)

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006

1e kind (10 jaar) 82 98 98 113 141 146 144 144 143
2e kind (5 jaar) 114 131 131 155 169 171 168 168 167
Totale kinderbijslag 196 228 230 269 310 317 312 312 310
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GRAFIEK 13: WELVAARTSEVOLUTIE VAN DE TOTALE KINDERBIJSLAG VOOR EEN GEZIN MET EEN
KIND VAN 10 EN EEN KIND VAN 5 JAAR, MET RECHT OP EEN SOCIALE TOESLAG EN ZONDER
SOCIALE TOESLAG, TEN OPZICHTE VAN HET GEMIDDELDE BRUTOLOON IN VOLTIJDSE EQUIVA-
LENTEN (1974-2002)

Noot: we vergelijken met de situatie in 1985. Bij een vergelijking met de jaren voor
1985 speelt de methode aan de hand waarvan men de welvaartsevolutie meet, een
te grote rol in de bepaling van de hoogte van de uitkomst.

5.3. WISKUNDIGE NOOT BIJ DE VOORUITBEREKENINGEN TOT 2030
De wiskundige afleiding van de berekeningen kan als volgt worden samengevat (we
gaan enkel in op de indicator BBP/hoofd van de bevolking, de afleiding voor de
andere indicatoren is hier analoog aan).

Stel:

� hoogte van de uitkering in jaar i = en = groeivoet van de uitkering in jaar i 

ten opzichte van de uitkering in 2004;

� hoogte van het BBP in jaar i = en = groeivoet van het BBP in jaar i ten 

opzichte van het BBP in 2004;

� totale bevolking in jaar i = en = groeivoet van de totale bevolking in jaar i 

ten opzichte van 2004.

Dan is de hoogte van de uitkering in jaar i = ; de hoogte van het BBP in jaar

i = en de totale bevolking in jaar i =              met i =1 de situatie in 20041
* iy Y

1
* ix X

iZiz

iYiy

iXix
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De verhouding van de uitkering tot het BBP per hoofd van de bevolking in jaar i in
vergelijking met deze verhouding in 2004 is dan gelijk aan:

Deze verhouding is herleidbaar tot de verhouding van de groeivoet van de uitkering
in jaar i ten opzichte van 2004 tot de groeivoet van het BBP per hoofd in jaar i ten
opzichte van 2004:

Bovendien geldt dat de groeivoet gelijk is aan de [groeivoet van de maan-

delijkse uitkering] . Op deze manier volstaan de groeivoeten van de indicatoren en

de uitkering ten opzichte van de situatie in 2004 om een uitspraak te kunnen doen

over de welvaartsevolutie van de uitkeringen.

i
iX

1 1

1 1 1 1

*

* *

ii

i i i i

Xx X x
y Y z Z y z Y Z

=

1 1 1 1
* *i iy Y z Z y z
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DE MAATSCHAPPELIJKE BETEKENIS EN
RELEVANTIE VAN DE KINDERBIJSLAG

DOOR JOS BERGHMAN

Voorzitter Beheerscomité van de Sociale Zekerheid, professor K.U. Leuven

In zijn memorie van toelichting bij het wetsontwerp dat later de wet van 4 augustus
1930 op de kinderbijslagen zal worden, refereerde Minister Heyman naar zijn voor-
ganger, minister Carton de Wiart, omdat deze laatste expliciet had gewezen op het
zo belangrijke aspect van het maatschappelijke nut, de ‘utilité sociale’ van de
kinderbijslagen. De initiatiefnemers van deze viering hebben mij gevraagd om dat
aspect ook vandaag uitdrukkelijk onder de aandacht te brengen. Ik wil dat graag
doen, maar niet zonder eerst de Rijksdienst, de voorzitster en leden van haar
beheerscomité en de administrateur-generaal en zijn medewerkers proficiat te
wensen met de 75e verjaardag van hun socialezekerheidsregeling. Als voorzitter
van het globaal beheer kan ik het slechts toejuichen dat de kinderbijslagregeling na
75 jaar nog niet op haar lauweren wil gaan rusten maar integendeel opnieuw op
zoek gaat naar de maatschappelijke betekenis en relevantie van de kinderbijslag. Ik
wil graag pogen hen wat inspiratie te geven.

Maar wat was dan in 1930 de ‘utilité sociale’ van de kinderbijslagen? Minister Hey-
man citeerde Carton de Wiart als volgt: “Sans les allocations familiales…l’existence
des familles nombreuses,… risque de devenir un problème très redoutable. Tel qu’il
est aujourd’hui fixé en Belgique, dans la plupart des métiers, le salaire suffit
généralement pour permettre au travailleur de vivre une vie sortable et même d’en-
tretenir une femme et un ou deux enfants. Mais dès que le nombre des enfants aug-
mente, les charges de la nourriture, du logement et du vêtement, celles des études
et de l’éducation auxquelles doit faire face le “prolétaire” sont bientôt hors de pro-
portion avec le gain normal que lui assure son labeur…”

Deze argumentatie helpt ons alvast om een groot misverstand uit de wereld te
helpen: kinderbijslagen zijn er niet omdat we kinderen zo graag zien en hun vanalles
willen gunnen, maar omdat de samenleving hen nodig heeft. Dat was zo en dat blijft
zo. Maar in 1930 bestonden er twee visies met betrekking tot de kinderlast. In het
verlengde van de encycliek “Rerum Novarum” werd aan de ene kant gepleit voor
een gezinsloon (salaire familial) dat de werknemer zou bezoldigen, niet volgens de
arbeid die hij heeft verricht maar volgens zijn lasten en behoeften. Een werknemer
met vrouw en kinderen ten laste zou derhalve meer loon moeten krijgen dan zijn
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ongehuwde collega zonder kinderlast. Vanuit economisch standpunt was deze visie
uiteraard onaanvaardbaar en werd geargumenteerd dat het loon in relatie moest
staan tot de geleverde prestatie. De kinderbijslagregeling en het gebruik dat deze
maakt van compensatiekassen, wist deze visies echter te verzoenen. De lonen
bleven uitgekeerd in functie van de productiviteit maar een voorafname van de
loonlast door de werkgevers werd gebruikt om aan de werknemers met kinderlast
een loonsupplement uit te keren onder de vorm van kinderbijslagen.

De luciditeit van de compensatiekasformule wordt nog steeds gebruikt, maar toch is
het doel van de kinderbijslag ondertussen bijgesteld. Tussen de twee wereld-
oorlogen was het normaal dat de man als kostwinner buitenshuis ging werken en de
vrouw, als huisvrouw en moeder, zorg droeg voor het huishouden en de kinderen.
Kinderbijslagen waren dan een complement bij het kostwinnersloon van de
werknemer. Wanneer in het zicht van de Tweede Wereldoorlog ook de zelfstandi-
gen stilaan open kwamen te staan voor sociale verzekeringen en ook voor hen een
kinderbijslagregeling werd ingevoerd, verschoof de klemtoon echter impliciet naar
een regeling voor horizontale herverdeling van gezinnen zonder kinderen naar
gezinnen met kinderen. De invoering van de gewaarborgde kinderbijslag in 1971
bevestigde deze trend. Alleen zijn we er in België, door onze continentale, profes-
sioneel verzuilde socialezekerheidstraditie, nooit toe gekomen om één algemene
kinderbijslagregeling uit te werken.

De maatschappelijke betekenis van de kinderbijslagen evolueert echter verder. Wan-
neer na de Tweede Wereldoorlog, en zeer uitgesproken vanaf de golden sixties, een
beroep wordt gedaan op buitenshuiswerkende moeders, zien gezinnen met
kinderen een nieuwe uitgavenpost ontstaan: het betalen van de activiteiten die
eerder door de thuiswerkende moeder werden verzorgd. Voor- en naschoolse
kinderopvang zijn er de meest sprekende voorbeelden van.

Ondertussen worden we geconfronteerd met een nieuwe uitdaging. Ik wil de moei-
lijkheden die voortvloeien uit de babyboomgeneratie niet onderschatten, maar ten
gronde en op langere termijn hebben wij te maken met een structurele, blijvende
situatie met lage geboortecijfers en kleine cohorten die evenwel een hoge levens-
verwachting hebben en nood aan langdurige, arbeidsintensieve en daardoor ook
dure zorgverstrekking. Op zich is dit niet problematisch zolang de actieve bevolking
productief genoeg kan zijn om alle voorzieningen te helpen financieren. Maar dat
veronderstelt dat wij zeer zorgzaam omspringen met onze beperkte aantallen
kinderen en jeugdigen en hun alle mogelijkheden bieden om hun grote toekomstige
verantwoordelijkheden aan te kunnen. Kinderbijslagen worden dan één deeltje in
een breed pakket van kinderregelingen; hun maatschappelijke functionaliteit ligt
dan in de rol die zij spelen in dit bredere geheel.

Op deze wijze is de maatschappelijke betekenis van de kinderbijslagen over de
decennia heen sterk geëvolueerd. Van bijslag bij het kostwinnersloon, over instru-
ment tot solidariteit onder de gezinnen, en facilitering van de arbeidende moeder,
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krijgen de kinderbijslagen een rol in de beveiliging van de productiviteit van de jon-
geren. De kinderbijslagen mogen dan naar voren komen als constant en stabiel; de
sociaaleconomische context waarin zij figureren en de maatschappelijke rol die zij
daar aan ontlenen, zijn het hoegenaamd niet. Die zijn enorm gewijzigd. Van middel
tot consumptiebeveiliging worden de kinderbijslagen een investeringsinstrument.
De oorspronkelijk horizontale solidariteit ten voordele van de gezinnen met kinder-
last, die voor de laagverdienende huishoudens overigens een verticale herverdeling
kon bewerkstelligen en hun minimale levensvoorwaarden hielp waarborgen, wordt
nu cruciaal ter beveiliging van de intergenerationele solidariteit.

Meteen is duidelijk dat de beleidsagenda van de kinderbijslagregelingen in België
verre van uitgeput is. Vooreerst heeft België de vorige functieverbredingen slechts
ten dele ter hand genomen. Op een algemene kinderbijslagregeling is het nog steeds
wachten en de uitgekeerde bedragen hebben elke verwijzing verloren naar de te
dragen lasten, van bijvoorbeeld buitenhuiswerkende moeders. Belangrijker voor de
toekomst is echter de nood om de rol van de kinderbijslagen te herdefiniëren in het
licht van het brede pakket aan kinderregelingen die het investeringsklimaat voor
kinderen vorm moeten geven. Het is immers opmerkelijk dat het relatieve aandeel
van de kinderbijslagen en van de werkloosheidsuitkeringen in het socialezekerheids-
budget als elkaars complement verschijnen. Was het aandeel van de kinderbijslagen
na de Tweede Wereldoorlog steeds groter dan dat van de werkloosheidsuitkeringen,
sinds het midden van de jaren zeventig zien wij het tegenovergestelde. Al dertig jaar
besteden we een groter deel van het socialezekerheidsbudget aan werklozen dan
aan kinderen. De uitdaging voor de toekomst bestaat erin dat opnieuw om te keren.

Maar wat is dan het noodzakelijke pakket aan kinderregelingen en welke rol kan de
kinderbijslag daarin spelen? Een investeringsklimaat voor kinderen en jeugdigen
veronderstelt dat de opvang en opleiding van kinderen verzoend kan worden met
participatie op de arbeidsmarkt van zowel vaders als moeders. Welnu, uit inter-
nationaal vergelijkend onderzoek weten wij dat kinderen een goede cognitieve
ontwikkeling nodig hebben en dat het eerste levensjaar daartoe van cruciaal belang
is. Dit pleit voor regelingen voor lang moederschaps- en vaderschapsverlof, van zelfs
twaalf maanden. Het kan nadien blijkbaar geen kwaad dat een hoogwaardig
kinderopvangsysteem zorg draagt voor hen tot zij naar school kunnen gaan, en dat
zij op school gebruik moeten maken van vormen van voor- en naschoolse opvang.
Meer nog, kinderen uit zwakkere milieus kunnen meer nut halen uit deze opvang-
faciliteiten dan zij zouden vinden in hun thuismilieu. Zij dreigen immers tot gemid-
deld twee jaar schoolachterstand op te lopen. Het hele schoolsysteem blijft uiter-
aard noodzakelijk en ook hier lijkt cognitieve vorming prioriteit te verdienen. De
brede basisvorming uit de jeugdjaren moet later echter kunnen aangevuld worden
met flexibele vormen van her- en bijscholing.

Dit alles moet leiden tot een beleidspakket dat bij ouders de schrik wegneemt om
kinderen te krijgen en dat hen vervolgens ondersteunt om die kinderen te laten uit-
groeien tot verantwoordelijke en productieve burgers. Dat vraagt vooral om facili-
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tering en voorzieningen of – eventueel – om uitkeringen waarmee deze voorzienin-
gen kunnen aangeschaft worden. Typisch voorbeeld van facilitering is het lange
ouderschapsverlof en op het vlak van de voorzieningen is er vooral nood aan
kwaliteitsvolle kinderopvang; dit alles uiteraard boven op het bestaande schoolsys-
teem met zijn scholen, schoolabonnementen voor het openbaar vervoer en
studiebeurzen. Uitkeringen zoals kinderbijslagen spelen in dit verhaal geen spet-
terende rol, al blijven zij in theorie van belang voor de basale behoeften aan kleding,
voeding, verwarming en huisvesting, zeker voor de armere gezinnen. In de praktijk
zorgen zij wellicht vaak voor uitgaven die verband houden met ontspanning en vrije
tijd. Wat, althans vanuit maatschappelijk oogpunt, zeker geen rol mag spelen, zijn
disfunctioneel uitwerkende fiscale voordelen. Belastingvrijstellingen en vermin-
deringen komen immers slechts en in toenemende mate ten goede aan hogere-
inkomenscategorieën; enige nieuwe investeringsimpuls moeten we daar niet van
verwachten.

Als de baanbrekende vernieuwing dan vooral moet komen van facilitering en
voorzieningen, mag de kinderbijslagregeling dan toch op haar lauweren rusten? In
België bestaat inderdaad enig gevaar dat de kinderbijslagregeling tot immobilisme
wordt gedwongen, maar juist in ons land zou het goed zijn dat zoiets niet zou
gebeuren. En wel om drie redenen. In de eerste plaats vraagt een uitdijend pakket
aan kinderregelingen voor enige beleidscoördinatie. Als nationale regeling is de
kinderbijslagregeling goed geplaatst om over het federale, gewest- en gemeenschaps-
niveau heen, aandacht te besteden aan deze coördinatie. Op de tweede plaats wil ik
er de aandacht op vestigen dat de kinderbijslagwetgeving niet alleen kinderbijslagen
maar tevens een ‘Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten” voorziet. Haar
actieradius laat zich daardoor uitbreiden tot de initiatieven en voorzieningen
waaraan momenteel nood bestaat. Dit Fonds zal daartoe zeker wat aanpassing kun-
nen gebruiken, maar in principe moet het aan de weg van de toekomst kunnen
timmeren. Ten slotte kunnen wij de kinderbijslagregeling de kans bieden om haar
universele uitkeringen in een federale staat op een doeltreffendere manier te laten
gebruiken. Als de kinderbijslagen nationaal gefinancierd en beheerd worden, maar
de voorzieningen waaraan grote nood bestaat, tot de bevoegdheid van gemeen-
schappen en gewesten behoren, wat zou er dan op tegen zijn dat middelen van het
Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten worden aangewend onder de vorm
van vouchers die door de nationale kinderbijslagregeling aan de kinderen worden
verstrekt om hun toegang te verlenen tot de voorzieningen die op decentraal niveau
worden uitgewerkt?

75 jaar geleden behoorde België tot de geïnspireerde voortrekkers van de kinderbij-
slagen. Ik hoop voor ons allen dat wij in de volgende 75 jaar onze oude creativiteit
zouden weten aan te wenden door de gepaste maatschappelijke rol en relevantie in
te zien en de nodige ruimte toe te kennen aan de kinderregelingen van de toekomst.
Het generatiepact dat de federale regering onlangs uitwerkte ten aanzien van de
ouderen, kreeg ondertussen een complement met een pact ten aanzien van de
actieven. Ten gronde en op termijn zal het nochtans het generatiepact voor de jon-
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geren zijn dat onze toekomst zal weten te beveiligen. De kinderbijslagregeling is
goed geplaatst om daar een actieve rol in te spelen. Ik wens er haar graag alle succes
bij toe.

__________
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1930 TOT 2005: TRAJECTEN VAN
VERRUIMING EN VERANDERENDE WAARDEN

DOOR JOHAN VERSTRAETEN

Administrateur-generaal, Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

De wet van 4 augustus 1930 bracht de algemene invoering van de kinderbijslag,
nadat vanaf 1915 een aantal werkgevers vrijwillig het initiatief genomen had om aan
hun werknemers met gezinslast zelf een toeslag op het loon te betalen.
Al in 1921 had een groep werkgevers uit de textielnijverheid een kinderbijslagfonds
opgericht om de inspanningen onder elkaar te verdelen.

In de memorie van toelichting bij de wet, wordt aan de hand van een citaat van Minister
van Staat Henri, Graaf Carton de Wiart de bedoeling duidelijk gemaakt:
“… van zodra het getal der kinderen toeneemt, zijn de lasten van voeding, huisvesting
en kleding, van studiën en opvoeding, waaraan de ‘proletariër’ het hoofd moet
bieden, weldra buiten alle verhouding met het normale gewin dat zijn arbeid hem
oplevert.”

Door het reeds bestaande embryonale systeem open te stellen en uit te breiden tot
alle werknemers, kreeg men nagenoeg onmiddellijk een verdrievoudiging van het
aantal rechtgevende kinderen.

De evolutie van de kinderbijslag tijdens de voorbije 75 jaar moet gezien worden in
het licht van de volgende fenomenen:
� het dalende geboortecijfer;
� het groeiende aantal werknemers;
� de steeds soepeler wordende voorwaarden om recht te verkrijgen op kinderbijslag;
� en het almaar groeiende aantal kinderen dat rechtgevend wordt op kinderbijslag.

De eerste vorm van verruiming betreft de personen die recht kunnen verkrijgen op
kinderbijslag voor hun kinderen. Zo evolueerde het aantal kinderen dat kinderbij-
slag ontvangt in het stelsel van de werknemers van 306.000 vóór de wet naar
1.875.285 vandaag.
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Een eerste belangrijke vaststelling hierbij is dat het aantal zelfstandigen daalt en het
aantal werknemers stijgt. Verder is er het fenomeen van de massale deelname van
de vrouw in de arbeidsmarkt onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog. Zo ver-
dubbelde het aantal werknemers in de verlopen 75 jaar.
Bovendien ging het in het begin alleen om de daadwerkelijk actieve werknemers,
waar dan geleidelijk steeds meer ex-werknemers bijgekomen zijn.

Ten slotte ging de wet ook de hoedanigheid van rechthebbende toekennen aan per-
sonen zonder enige band met de arbeidswereld, zoals studenten, weduwen met een
overlevingspensioen en gehandicapten.

Parallel hiermee werd de hoedanigheid van rechtgevende aan steeds meer kinderen
toegekend. Die evolutie is tweeledig.
Enerzijds gaat zij samen met de verlenging van de schoolplicht, periode tijdens
welke er een onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag is.
Anderzijds houdt zij passend rekening met de realiteit van de langer wordende
schoolperiode. De groep 18 tot 25-jarigen, die in 1965 amper 3,94% vertegen-
woordigde van het totale aantal kinderen in de regeling, is vandaag opgelopen tot
14,42%.

Boven de leeftijd waarop de schoolplicht stopt, wordt het recht slechts onder
bepaalde voorwaarden toegekend.
De studenten zijn in deze leeftijdscategorie uiteraard de belangrijkste groep, waarbij
een tewerkstelling van meer dan 240 uren per kwartaal een hinderpaal is voor hun
kinderbijslag.

Vandaag wordt 1/3 van de uitgaven besteed aan kinderbijslag voor sociale cate-
gorieën die zelf geen bijdragekracht hebben. Dit illustreert de sterke solidariteit van
het stelsel.
Het gaat hier om mensen die geen toegang hebben tot de arbeidsmarkt en het
moeten doen met een vervangingsinkomen.
Zo kunnen zij die een werkloosheidsuitkering, een ziekte- of invaliditeitsuitkering of
een pensioen ontvangen, genieten van aanzienlijke toeslagen boven op de gewone
kinderbijslag. Hun gezinsinkomsten mogen echter een bepaald plafond niet over-
schrijden.

In dit kader passen ook de wezen die verhoogde wezenbijslag genieten.

Bij wijze van illustratie van de afgelegde weg kan worden aangegeven dat het aan-
deel van de kinderen waarvoor verhoogde bijslagen toegekend worden, gestegen is
van 3,66% in 1947 tot 17,77% in 2005.

De solidariteit is trouwens buiten de grenzen van het werknemersstelsel getreden
met de invoering van het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag in 1971.
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Deze regeling werd opgericht voor kinderen die op geen enkele wijze kinderbijslag
kunnen genieten in een professioneel stelsel. Het wordt financieel echter volledig
gedragen door de werknemersregeling.
Het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag bedient zo de meest beharti-
genswaardige gezinnen, waaronder, op de eerste plaats, de gezinnen die een
leefloon ontvangen.

Behalve de uitbreiding van de horizontale dekking van de behoeften en de verticale
modulering van de toekenning, heeft het stelsel in de loop der jaren de soorten bij-
slagen die het betaalt, gevoelig gediversifieerd.
In 1930 waren de kinderbijslagfondsen verplicht de kinderbijslag te betalen volgens
een wettelijk barema, maar waren ze vrij om daarbovenop aan de gezinnen
bijkomende voordelen toe te kennen.
Die voordelen noemde men gezinsvoordelen, beter gekend als “oeuvres annexes”
en zouden we vandaag kunnen benoemen als “aanvullende verzekering”.
Zo betaalden diverse kinderbijslagfondsen geboortepremies uit tegen voorwaarden
die in hun statuten vrij waren opgenomen.
Het was wachten tot de tweede wereldoorlog voor het recht op kraamgeld
gecreëerd werd. Het recht op een adoptiepremie kwam nog later, in 1992.

De sterk stijgende arbeidsparticipatie van de vrouwen in de arbeidsmarkt bracht
ook de behoefte aan kinderopvang met zich. Zo werd in 1971 het Fonds voor Col-
lectieve Uitrustingen en Diensten opgericht.
Dankzij de tussenkomsten van dit fonds in de opvangstructuren voor jonge kinderen
en de diensten voor gezinshulp kunnen de beide ouders die uit werken gaan, gezin
en beroep gemakkelijker combineren.
Naast de gezinsbijslagen die rechtstreeks aan de gezinnen betaald worden, werden
structuren ondersteund per opgevangen kind.
De tussenkomsten van het Fonds verlieten geleidelijk aan het terrein van de
klassieke opdrachten, met name ten gunste van de kinderdagverblijven, om zich te
heroriënteren naar en toe te spitsen op de opvang tijdens schoolvakanties, de
opvang van zieke kinderen, de opvang buiten de openingsuren van de crèches en
de urgentieopvang of de opvang van kinderen wier ouders zich opnieuw op de
arbeidsmarkt willen begeven.
De toekomst van de constitutionele rol van het Fonds is vandaag een belangrijke
uitdaging. Van centen naar diensten en misschien nu opnieuw de weg terug.

De band die er moet zijn tussen werknemer en kind is enorm geëvolueerd.
In het begin werden voornamelijk de kinderen van de werknemer en zijn
echtgenote in aanmerking genomen. Het recht werd m.a.w. gevestigd in het
“kerngezin”.
Vandaag heeft de wet de banden met het basiskerngezin aanzienlijk versoepeld.
Zo werd de band uitgebreid naar de “verruimde familie” – grootouders, ooms en
tantes, zussen of broers –, maar ook naar de “sociale familie”, met name de partner
in een feitelijk gezin, de wettelijk samenwonenden, enz.
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Bovendien groepeert het systeem van de progressief oplopende bijslagen volgens de
rang van het kind, alle kinderen in het gezin, ongeacht het kinderbijslagstelsel dat
voor hen betaalt. Aldus wordt accuraat ingespeeld op het fenomeen van de nieuw
samengestelde gezinnen.

Het stelsel paste zich aan een veranderende maatschappij aan en leverde discreet
strijd tegen discriminaties.
Het creëerde in 1997 de fictie waardoor het gezin ongewijzigd blijft in geval van
scheiding van ouders die gezamenlijk het ouderlijk gezag blijven uitoefenen. Die fic-
tie werd ingevoerd vanwege het civielrechtelijke principe dat beide ouders verant-
woordelijk blijven voor de opvoeding van hun kinderen. De verwarrende gebeurte-
nis van een scheiding veroorzaakt niet nog eens een wijziging in de toekenning van
de kinderbijslag.

Behalve de gezinsbijslagen voor kinderen opgevoed in België, voert het stelsel ook
bijslagen uit naar gezinnen in partnerlanden op basis van Europese verdragen,
alsook multilaterale en bilaterale overeenkomsten.
Deze bedraagt slechts 1,17% van de totale uitgekeerde bijslag.
97% van die geëxporteerde bijslag gaat naar landen in de Europese Unie. De overige
3% is verdeeld over de verschillende landen die een bilaterale overeenkomst
ondertekend hebben. 

Dank zij de vele grote en kleine ingrepen en de continue aanpassing van de regel-
geving beschikt België vandaag over een sterk veralgemeende en gediversifieerde
kinderbijslagregeling die de kinderbijslagenbedragen moduleert volgens gezins- en
inkomensprofiel.
De basisbijslag varieert naargelang van de grootte van het gezin. In de wet zijn drie
“rangen” bepaald. Een eerste kind bekomt de laagste bijslag, het tweede kind een
hogere en het derde en elk volgend kind de hoogste bijslag.
Sociale toeslagen worden toegekend volgens de situatie van het kind zelf, met name
zijn leeftijd en eventueel zijn handicap of de gevolgen van zijn aandoening voor het
gezin of zijn omgeving, maar ook volgens de sociaal-economische situatie van het
gezin.
Langdurig werklozen, invaliden en gepensioneerden hebben recht op toeslagen.
Tenslotte krijgen wezen een verhoogde schaal, die niet afhankelijk is van de gezins-
grootte.
Dankzij dit gediversifieerde systeem dat een evenwichtige herverdeling verzekert,
ontsnapt 11% van de kinderen aan de armoede.

De enkele cijfers die ik zo net citeerde vertalen niet echt de werkelijke waarde van
de kinderbijslag toen en nu.
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Maar uitgedrukt in aantal broden dat we met de basisbijslag voor een eerste kind
konden of kunnen kopen is de verhouding 7 in 1930 tot 53 vandaag.

Omnis comparatio claudicat.

In hoeverre mijn vergelijking mank loopt, maakt mevrouw Bea Cantillon duidelijk in
haar uiteenzetting.

Ik dank u.
__________
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VIJF GENERATIES KINDERBIJSLAG –
1930-2005

DOOR DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS

INLEIDING

De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) publiceert elk jaar een
demografisch verslag dat de balans opmaakt van de recentste tendensen, doorgaans
over een periode van tien jaar, bij de aangesloten werkgevers, de verzekerings-
plichtige werknemers, de rechthebbenden, de bijslagtrekkende gezinnen en de
rechtgevende kinderen van de kinderbijslagregeling voor werknemers, en daarnaast
van de geboorten en adopties en van de uitgaven voor de uitkeringen van de
regeling.

De editie 2005 van dit verslag is bedoeld als bijdrage aan de viering van het 75-jarig
bestaan van die regeling, op 24 november 2005. Ze wil dan ook het onderwerp zeer
breed behandelen, in de vorm van een overzicht van de grote ontwikkelingen die
de kinderbijslag en de begunstigden ervan gekend hebben sinds de regeling werd
ingesteld door de wet van 4 augustus 1930.

Vanop grotere afstand kan de afgelegde weg beter gemeten worden. De fundamen-
tele kwesties die in dit rapport worden behandeld of aan de orde gesteld, hebben
met name betrekking op de argumenten en waarden die aan de basis lagen van de
kinderbijslag en op de toekomstperspectieven die zich nu openen voor de verdere
ontwikkeling en aanpassing ervan.

De allereerste kinderbijslag die in 1915 in een aantal steenkolenmijnen werd betaald
en die de ambtenaren van de Staat en verschillende provinciale en gemeentelijke
besturen ontvingen vanaf 1919, waren een antwoord op het probleem van de duide-
lijk in waarde dalende lonen tegenover de stijging van de levensduurte.

In enkele sectoren, in de eerste plaats de textiel en het bouwbedrijf, zag men vanaf
1922 de eerste kinderbijslagfondsen ontstaan als oplossing voor het verlies aan con-
currentiekracht dat deze nieuwe lasten met zich meebrachten voor de pioniers-
bedrijven, en om te voorkomen dat a priori goed bedoelde initiatieven er ongewild
toe zouden leiden dat men werknemers ging selecteren op basis van hun gezins-
situatie. In 1925 waren er al 12 fondsen waarbij 773 bedrijven waren aangesloten
met samen meer dan 130.000 werknemers.
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Dat leidde dan tot de algemene invoering van de kinderbijslag langs wettelijke weg,
voor alle werknemers met een arbeidsovereenkomst, een bediendencontract of een
dienstenverhuringscontract in de industrie, de handel en de overheidsdiensten,
bekrachtigd door de wet van 4 augustus 1930, nadat verschillende andere pogingen
tot wetsvoorstellen sinds 1924 waren mislukt.
Krachtens deze moeilijk tot stand gekomen wet werd aan elk kind een bijslag toege-
kend tot de leeftijd van 14 jaar, gaande van 15 tot 100 BEF per maand volgens de
rang in het gezin (progressieve schaal tot de vijfde rang), zonder enige toeslag, maar
met mogelijke verlenging tot 18 jaar voor studenten.

Dit verslag beschrijft om te beginnen de ontwikkeling van de kinderbijslagregeling
voor werknemers, wat betreft zowel de groepen rechtgevende kinderen die geleide-
lijk aan in de regeling werden opgenomen, als de voordelen die hun werden toege-
kend in de loop van deze 75 jaar. Op basis van de beschikbare gegevens werden
meer bepaald vijf generaties rechtgevende kinderen geselecteerd, met min of meer
regelmatige intervallen, namelijk die van de jaren 1932, 1947, 1965, 1985 en 2004.

Het verslag bekijkt vervolgens het bereik van de kinderbijslag in termen van recht-
gevende kinderen en beantwoordt de volgende vragen: hoe groot was het bereik op
de geselecteerde tijdstippen, hoe werd de regeling uitgebreid, wat waren de belang-
rijkste fasen van die uitbreiding, en ten slotte, heeft de regeling momenteel zijn
maximale uitbreiding bereikt?

Het onderzoek van het bereik vanuit het oogpunt van de behoeften meet ten slotte
de evolutie van de kinderbijslag in verhouding tot die van de levensduurte of andere
parameters met betrekking tot het inkomen, en buigt zich over de kinderkosten, de
armoede van de gezinnen en hun nieuwe behoeften. Het gebied waarop de vragen
betrekking hebben, wordt steeds ruimer, waarbij de aandacht meer gaat naar de hui-
dige situatie en de toekomstperspectieven van de regeling, zowel in termen van uit-
dagingen als van mogelijke antwoorden daarop.

De demografische gegevens die aan de basis liggen van dit verslag, zijn afkomstig
van de diensten van de RKW en van de (vrije en bijzondere) kinderbijslagfondsen,
de instellingen die in België de kinderbijslag voor werknemers betalen (1).

Bij dit verslag gaan twee bijlagen: de eerste bevat alle gebruikte gegevens betreffende
de kinderbijslagregeling voor werknemers, de tweede brengt de bijkomende gege-
vens over diverse demografische aspecten voor heel België samen met betrekking
tot de in dit verslag behandelde periode.

(1) De gedetailleerde resultaten van de demografische tellingen van de RKW over de totale kinderbij-
slag die hij betaalde op welke grondslag ook, worden gepubliceerd in de Halfjaarlijkse Mededeling
van de RKW.
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1. GROTE ONTWIKKELINGEN VAN 1930 TOT 2005

Alvorens het vraagstuk van het bereik van de kinderbijslag te behandelen, het hoofd-
thema van dit verslag, dient dat eerst te worden gesitueerd in het raam van de
belangrijkste ontwikkelingen die de regeling kenmerkten in de loop van haar 75-
jarig bestaan, hoofdzakelijk op het vlak van de demografie. Hiertoe worden de ver-
schillende actoren van de regeling en een aantal van de bestaande uitkeringen beke-
ken om de respectieve curves ervan te tekenen over vijf ‘generaties’, die gekozen
zijn op basis van de beschikbaarheid van de gegevens en met min of meer gelijke
tijdsintervallen, namelijk de situatie in de jaren 1932, 1947, 1965, 1985 en 2004.

Tabel 1 geeft een algemeen overzicht van de resultaten voor elk jaar voor de belang-
rijkste bestanddelen.

TABEL 1: BELANGRIJKSTE GEGEVENS VAN DE REGELING OVER VIJF GENERATIES (2)

1932 1947 1965 1985 2004

Privéfondsen 79 70 54 31 23
Bijzondere fondsen 6 7 7 5 2
Hulpkas 1 1
Nationale kas (RKW) (3) 1 1 1 1 1
Totaal aantal fondsen 87 79 62 37 26

Aangesloten werkgevers 83.931 198.973 168.468 169.304 230.962
Verzekeringsplichtigen 1.309.312 1.869.578 2.164.110 2.142.092 2.591.231
Bijslagtrekkende gezinnen 493.234 596.507 828.871 1.013.366 1.066.895
Rechtgevende kinderen 888.959 1.065.153 1.700.617 1.792.944 1.868.328

Zoals blijkt uit de tabel, evolueerde de regeling snel van een periode waarin nieuwe
kinderbijslagfondsen werden opgericht, naar een periode waarin veeleer fondsen
werden gegroepeerd of fuseerden, om in 2004 te eindigen met nog maar 23 vrije
fondsen, 2 bijzondere fondsen (havenarbeiders en binnenscheepvaart) en de RKW.
Het gemiddelde aantal werkgevers per fonds en het gemiddelde aantal gezinnen
waarvoor een fonds betaalt, zijn dus in de loop der jaren aanzienlijk gestegen: van
965 naar 8.883 tussen 1932 en 2004 voor de eersten, en van 5.669 naar 41.034 voor
de laatsten in dezelfde periode.

(2) Cf. in Bijlage 1, Tabel 14, die dezelfde gegevens per fonds weergeeft (behalve de verzekerings-
plichtigen).
(3) De RKW werd opgericht door de wet van 26 juli 1960 tot herinrichting van de parastatale instel-
lingen van de kinderbijslagsector, vijf in getal vóór deze wet, waaronder de Nationale Verrekenkas
voor Gezinsvergoedingen en de Hulpcompensatiekas voor Gezinsvergoedingen.
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Men stelt ook vast dat het aantal bij de regeling aangesloten werkgevers in 1932 welis-
waar lager was dan 90.000, maar dat het kort na de Tweede Wereldoorlog meer dan
verdubbeld was. Hoewel het aantal nog aanzienlijk daalde tot 1985, zijn er nu
230.962 werkgevers bij de regeling aangesloten, wat bijna drie keer zoveel is als in
het begin.

1.1. VERZEKERINGSPLICHTIGE WERKNEMERS: TOENEMENDE VERVROUWELIJKING
De markantste ontwikkeling hier is die van de verdeling over mannelijke en vrouwe-
lijke werknemers, wat blijkt uit tabel 2.

TABEL 2: MANNELIJKE EN VROUWELIJKE VERZEKERINGSPLICHTIGE WERKNEMERS IN DE REGELING
– ONTWIKKELING VAN 1932 TOT 2002

1932 1947 1965 1985 2002 1932-02

Mannen
Aandeel in % 80,48 78,12 75,19 66,27 59,16
Evol. in % (*) 42,32 11,41 -12,76 7,57 48,80

Vrouwen
Aandeel in % 19,52 21,88 24,81 33,73 40,84
Evol. in % 64,29 31,27 34,55 45,92 323,41

Totaal
Aandeel in % 100 100 100 100 100
Evol. in % 42,79 15,75 -1,02 20,50 97,14

(*) Aangroei of vermindering van de bestanden ten opzichte van de vorige periode.

Het aandeel van de vrouwelijke werknemers steeg dus van ongeveer 20% van het
totale aantal verzekeringsplichtigen in 1932 tot meer dan 40% in 2002. Hun aantal is
meer dan verviervoudigd in driekwart eeuw tijd, terwijl het aantal mannelijke werk-
nemers in dezelfde tijd met ongeveer 50% steeg. (Cf. tabel 1 in Bijlage 1). In verhou-
ding tot de vrouwelijke bevolking van België tussen 20 en 65 jaar, steeg het totale
aantal verzekeringsplichtige vrouwen van ongeveer 10% in 1932 tot 34% in 2004
(respectievelijk 42% en 49% voor de mannen) (4).
De gevolgen van de vervrouwelijking van de arbeidsmarkt in termen van nieuwe
behoeften zijn weliswaar goed bekend en worden behandeld in het derde deel van
dit verslag, maar hier moet beklemtoond worden dat die evolutie doorgaans gunstig

(4) Deze cijfers willen alleen maar een idee geven van de ontwikkelingen sinds 1930, maar ze moe-
ten in een ruimere context geplaatst worden, aangezien ze alleen over de werknemers gaan. Ze
omvatten dus niet de zelfstandigen, de overheidssector of de werkloosheid, waar het aandeel van de
vrouwelijke werknemers aanzienlijk is. Ook met andere elementen moet rekening worden gehou-
den, zoals het feit dat jongeren langer onderwijs zijn gaan volgen en dus later op de arbeidsmarkt
komen.
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was voor de financiering van de diverse socialezekerheidsregelingen, waaronder die
van de kinderbijslag. Inderdaad, het aandeel van de rentebijslag (zonder bijdragen)
bleef almaar stijgen in het 75-jarig bestaan van de regeling (5), maar dat van de
gezinnen die twee bijdragen betalen, volgde parallel daaraan dezelfde tendens.

1.2. BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN: DIVERSIFICATIE VAN DE UITKERINGEN
Tabel 3 toont de ontwikkeling van de bestanden van de bijslagtrekkende gezinnen
van de regeling doorheen de vijf generaties, volgens de categorie waartoe de recht-
hebbende behoort. Daardoor kan de geleidelijke diversificatie van de uitkeringen
vastgesteld worden, alsook de groei van de rentebijslag waarvan hiervoor al sprake
was.

TABEL 3: VERDELING VAN DE BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN NAAR CATEGORIE VAN RECHT

1932 1947 1965 1985 2004 1932-04 1947-04 1965-04

Arbeidsprestaties
In % 100,00 93,62 91,33 75,92 72,53
Evol. in % (*) 13,23 35,54 1,64 0,58 56,89

Wezen
In % 5,10 3,66 4,45 3,74
Evol. in % -0,25 48,41 -11,51 30,99

Invaliden
In % 1,27 4,44 5,64 5,19
Evol. in % 383,99 55,34 -3,14 628,27

Gepensioneerden
In % 0,57 1,23 1,18
Evol. in % 163,33 0,68 165,12

Werklozen
In % 12,76 17,36
Evol. in % 43,30

TOTAAL
In % 100 100 100 100 100
Evol. in % 20,94 38,95 22,26 5,28 116,31

(*) Aangroei of vermindering van de bestanden ten opzichte van de vorige periode.

(5) Cf. deel 2 van deze studie.
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Het totale aantal bijslagtrekkende gezinnen van de regeling is sinds 1930 meer dan
verdubbeld, terwijl de aangroei van de gezinnen waarvan de rechthebbende een
actieve werknemer is, maar 57% bedroeg en het aandeel van die gezinnen van 100%
van alle gezinnen in 1932 (6) daalde naar 72,5% in 2004. De resterende 27,5% vormt
het aandeel van de rentebijslag.

De eerste ‘rentebijslag’ was de wezenbijslag. Sinds de wet van 4 augustus 1930
bestond er wezenkinderbijslag voor kinderen van werknemers die waren overleden
als gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte, maar dit recht werd pas in 1946
uitgebreid tot alle wezen (7). Pas vanaf 1945 voorzag het barema overigens in een
specifiek bedrag (het dubbele van de gewone bijslag) (8). Ongetwijfeld is het daar-
om dat de categorie van de wezen als zodanig pas sinds 1946 voorkomt in de
bestanden van de rechtgevende kinderen.

Tabel 3 toont dat het aandeel van de gezinnen met wezen daalde van 5,10% van het
totale aantal gezinnen in 1947 naar 3,74% in 2004. Hun aantal is met 11,51% terug-
gelopen in de laatste twintig jaar. Die daling is met name toe te schrijven aan het feit
dat de overlevende ouder nu vaker dan vroeger opnieuw met een partner gaat
samenwonen. De wet bepaalt dat dan niet meer de verhoogde wezenbijslag betaald
wordt maar wel de gewone kinderbijslag.

Voor de oorlog werd kinderbijslag betaald voor kinderen van werknemers die
arbeidsongeschikt waren geworden door ziekte of een ongeval op het werk. Vanaf
1944 wordt het recht toegekend ongeacht de oorzaak van de ziekte of het ongeval.
En vanaf 1947 is dan een specifieke gezinsbijslag gecreëerd voor kinderen van werk-
nemers die voor minstens 66% invalide zijn (500 BEF voor elk kind (9)).

Van oorspronkelijk 1,27% van alle bijslagtrekkende gezinnen, steeg het aandeel van
de gezinnen van invaliden (van alle schalen) tot 5,64% in 1985, en het daalde
opnieuw tot 5,19% in 2004.

Ook al worden sinds 1962 de bestanden van gezinnen waarvan de rechthebbende
een gepensioneerde is, geteld als een aparte categorie, een specifieke bijslag voor
de kinderen van deze gezinnen is er pas sinds 1983 (10). Deze gezinnen vertegen-
woordigden 0,57% van het totaal van de regeling in 1965 en 1,18% in 2004. Hun

(6) Men moet echter rekening houden met wat verder gezegd wordt over wezen en kinderen van
invaliden, voor wie van bij het begin een beperkt recht lijkt bestaan te hebben, maar zonder specifie-
ke uitkeringen voor hen.
(7) Vanaf 1947 werd het recht ook toegekend in geval van overlijden van de ouder die geen werk-
nemer was.
(8) Cf. de tabel met de schalen in Bijlage 1, Tabel 9.
(9) Omgerekend naar het huidige indexcijfer komt dat overeen met 88,31 EUR.
(10) Tegelijk met en tegen dezelfde schaal als die voor kinderen van langer dan zes maanden werk-
lozen (schalen die nog altijd zijn opgenomen in artikel 42bis KBW).
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aantal blijft stijgen, in tegenstelling tot dat van de gezinnen met wezen of van de kin-
deren van invalide werknemers. Dat is voor een deel toe te schrijven aan het feit dat
op bepaalde voorwaarden pensioen mogelijk is vóór de wettelijke leeftijd.

De gezinnen met een werkloze rechthebbende hebben een grote weerslag op de
verdeling van de gezinnen over de verschillende schalen. Ze zijn nog maar vrij
recent in de kinderbijslagregeling opgenomen, aangezien hun kinderbijslag pas
sinds 1968 door de fondsen betaald wordt (11). Die kinderbijslag werd betaald voor
rekening en ten laste van de RVA tot in 1972, sindsdien ten laste van de werknemers-
regeling door hun opname in de nationale verdeling (12). In 1983 is ook een bijslag
gecreëerd voor kinderen van langer dan zes maanden werklozen (met inkomens-
voorwaarden sinds 1984).

Het aandeel van die gezinnen in de regeling beliep 2,3% in 1968, 4,4% in 1976 en
7,2% in 1980. De laatste twintig jaar is het aantal gezinnen met een werkloze recht-
hebbende aangegroeid met 43,3%. In die periode nam hun aandeel in de regeling
toe van 12,8% in 1985 tot 17,4% in 2004.

Over het algemeen is vast te stellen dat de kinderbijslag uitgekeerd op basis van een
toekenningssituatie in de loop der jaren een steeds groter aandeel is gaan uitmaken
van de totale kinderbijslag. Dat weerspiegelt niet alleen de sociaaleconomische ont-
wikkeling in ons land, maar ook de steeds grotere mate waarin men rekening is gaan
houden met het belang van het kind, ongeacht de sociaalprofessionele situatie van
de ouders.

1.3. GEZINSGROOTTE: GELIJK GEBLEVEN, MAAR DAT IS SCHIJN
Een ander belangrijk aspect van de ontwikkelingen bij de gezinnen van de regeling
sinds 1930 is uiteraard de gezinsgrootte, dus de verdeling ervan naar het aantal kin-
deren die ze opvoeden, en het gemiddelde kindertal per gezin voor elk van de geko-
zen jaren. Die gegevens toont tabel 4 hieronder.

(11) KB nr. 49 van 24 oktober 1967.
(12) Wet van 28 december 1973 betreffende de budgettaire voorstellen 1973-1974.
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TABEL 4: VERDELING VAN DE BIJSLAGTREKKENDE GEZINNEN VOLGENS HET AANTAL KINDEREN

1932 1947 1965 1985 2004 1932-2004 1965-2004

1 kind
Aandeel in % 54,41 55,90 45,76 48,41 47,17
Evol. in % (*) 24,25 13,75 29,32 2,59 87,51 32,67
2 kinderen
Aandeel in % 26,50 25,39 27,84 34,89 36,58
Evol. in % 15,88 52,38 53,21 10,37 198,58 69,10
3 kinderen
Aandeel in % 10,40 10,22 13,41 11,36 11,97
Evol. in % 18,81 82,43 3,57 10,94 149,05 14,90
4 kinderen
Aandeel in % 4,70 4,52 6,88 3,41 3,14
Evol. in % 16,14 111,59 -39,29 -3,34 44,19 -41,32
5 en +  kinderen
Aandeel in % 3,99 3,98 6,11 1,93 1,15
Evol. in % 20,55 113,31 -61,42 -37,26 -37,76 -75,80

Totaal gezinnen
Aandeel in % 100 100 100 100 100
Evol. in % 20,94 38,95 22,26 5,28 116,31 28,72

Gemiddelde 
kindertal 1,80 1,79 2,05 1,77 1,75

(*) Aangroei of vermindering van de bestanden ten opzichte van de vorige periode.

Het gemiddelde aantal kinderen met kinderbijslag per gezin was niet veel hoger in
de eerste jaren van de regeling dan nu, namelijk 1,80 kinderen in 1932 en 1,79 in
1947 tegen 1,75 in 2004. Deze eerste vaststelling, gekoppeld aan het feit dat de
gezinnen met één kind duidelijk een groter aandeel hebben in 1932 (54,41%) en in
1947 (55,90%) dan later (47,17% in 2004), roept vragen op. Dat weerspiegelt name-
lijk niet de werkelijke gezinsgrootte in de jaren 1932 en 1947 voor heel België.

Dat komt omdat in het begin maar voor een relatief beperkt aantal kinderen kinder-
bijslag betaald werd. De leeftijdsgrens lag namelijk op 14 jaar. Het is maar geleidelijk
aan, naarmate de leeftijdsgrens ging opschuiven (van 14 naar 18, dan 21 en uiteinde-
lijk 25 jaar op bepaalde voorwaarden), dat de statistieken van de kinderbijslag-
regeling de werkelijke gezinssituaties gaan benaderen.
De tweede vaststelling bij tabel 4 is de piek van 2,05 kinderen per gezin voor het
jaar 1965, representatief voor het hele decennium (1,97 in 1960 en 2,03 in 1970) en
ook nog voor het volgende (1,91 in 1975). Dit hogere kindertal is het gevolg van het
stijgende geboortecijfer in de periode van de zogenaamde ‘babyboom’.
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Het gemiddelde aantal kinderen per gezin blijft weliswaar hoger dan 1,80 tijdens de
hele jaren zeventig, maar de daling was al eerder ingezet en is vooral tussen 1975 en
1985 geprononceerder geworden. In de laatste vijftien jaar is de terugloop ten slotte
gaan vertragen. In vergelijking met de situatie van 1965, ziet men dat het aandeel
van alle gezinnen vanaf drie kinderen terugloopt, en zeer sterk vanaf vier kinderen.
Voor de gezinnen met vier en die met vijf of meer kinderen was er trouwens een
aanzienlijke daling in reële aantallen (- 41% voor de eerste en - 75% voor de tweede).

1.4. RECHTGEVENDE KINDEREN: TWEEMAAL ZOVEEL
Net zoals het aantal gezinnen (zie hiervoor) is het totale aantal kinderen dat kinder-
bijslag krijgt, meer dan verdubbeld tussen 1932 en 2004 (+ 110,17%) (13). Voor een
juiste evaluatie van deze ontwikkeling moet men ook hier rekening houden met de
opmerkingen die al werden gemaakt bij de opeenvolgende uitbreidingen van het
toepassingsgebied van de Kinderbijslagwet die de toekenning regelt van kinderbij-
slag aan de verschillende categorieën van actieve en inactieve werknemers.

Zoals al aangestipt in de vorige sectie, moet men ook rekening houden met de ver-
lengingen van de toekenningsperiode van de kinderbijslag, namelijk de leeftijdsgrens
die achtereenvolgens opgeschoven is van 18 naar 21 jaar vanaf 1949 (14), en van 21
naar 25 jaar vanaf 1964 (15) voor bepaalde groepen van rechtgevende kinderen,
vooral de studenten. En de leeftijd tot wanneer de kinderbijslag zonder voorwaarden
wordt toegekend, werd achtereenvolgens gebracht van 14 in 1930 op 14 of de leef-
tijd waarop de leerplicht eindigt in 1967 (16), en op 18 jaar vanaf 1996 (17).

Tabel 5 geeft de verdeling in percentages van de rechtgevende kinderen van de regeling
per leeftijdsgroep (18), en vanaf 18 jaar ook volgens hun recht, voor de jaren 1965,
1985 en 2004 (19). De tabel geeft eveneens de ontwikkelingen in reële termen (uitge-
drukt in percentages) tussen deze drie periodes en over die veertig jaar.

(13) De volledige reeks van de totale aantallen rechtgevende kinderen van de regeling op 31 decem-
ber van elk jaar, evenals de curve gebaseerd op deze reeks, is te vinden in Bijlage 1, Tabellen 1 en 2
en Grafiek 1.
(14) Maatregel bevestigd door de wet van 27 maart 1951 voor studenten en meisjes die de overleden
moeder in het gezin vervangen of de moeder bijstaan in een gezin met minstens vier kinderen waar-
van er drie rechtgevend zijn op kinderbijslag.
(15) KB van 10 maart 1964.
(16) KB nr. 7 van 18 april 1967.
(17) Wet van 29 april 1996.
(18) Om de vergelijking te vergemakkelijken zijn de leeftijdsgroepen teruggebracht tot de huidige
groepen op basis van de toeslagen van kracht in 2004. De verdeling volgens de werkelijke groepen in
de verschillende periodes is te vinden in Bijlage 1 van dit verslag.
(19) De verdeling van de rechtgevende kinderen naar leeftijdsgroep is niet bekend voor de jaren
1932 en 1947.
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TABEL 5: VERDELING VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN

Verdeling in % Ontwikkelingen in % (*)

1965 1985 2004 1965-85 1985-04 1965-04

0 tot 6 jaar 37,14 28,08 28,19 -20,28 4,62 -16,61
6 tot 12 jaar 33,83 27,68 28,08 -13,73 5,70 -8,82
12 tot 18 jaar 24,70 30,05 28,31 28,29 -1,83 25,94
18 tot 25 jaar 3,94 13,06 14,42 249,31 15,06 301,91
Waarvan
- Studenten 3,52 10,36 12,10 210,44 21,74 277,93
- Leerlingen 0,14 0,30 0,18 120,40 -37,68 37,35
- Jonge werkzoekenden - 1,60 1,94 - 26,30 -
- Jm. huishoudsters 0,15 0,14 - 0,20 - -
- Pers. met een handicap 0,14 0,67 0,21 424,99 -67,00 73,27

Pers. met een handicap 
+ 25 jaar 0,39 1,12 0,99 205,37 -7,78 181,59

TOTAAL 100,- 100,- 100,- 5,43 4,20 9,86

(*) Aangroei of vermindering van de bestanden.

Hieruit blijkt duidelijk dat de leeftijdsstructuur van de rechtgevende kinderen van de
regeling ontegensprekelijk gewijzigd is tussen 1965 en 1985, voornamelijk als gevolg
van het feit dat veel meer jongeren langer onderwijs bleven volgen na de leerplicht,
speciaal tussen deze twee data. Van 3,52% van alle rechtgevende kinderen in 1965,
stijgt de groep van de studenten van 18 tot 25 jaar naar 10,36% in 1985. Dat betekent
dat in die tijd het aantal meer dan verdrievoudigd is (+ 210,44%). Daarna kende de
groep nog een groei, ze was goed voor 12,10% van de rechtgevende kinderen in
2004, maar de stijging is niet meer zo spectaculair en zoals bekend zijn de laatste
jaren zelfs dalingen genoteerd (tussen 1999 en 2002). In 2003 en vooral in 2004 was
er echter opnieuw een opwaartse tendens (+ 1,63% in 2004).

De groep van jonge werkzoekenden na hun studie of leertijd (maximum 180 of 270
dagen) verdient een bijzondere vermelding, omdat die ook op niet te verwaarlozen
wijze bijdroeg aan de aanwezigheid van jongeren van 18 tot 25 jaar in het totale aan-
tal rechtgevende kinderen. In 1975 werd deze nieuwe categorie gecreëerd (20) en
in 2004 telde ze ongeveer 2% van de rechtgevende kinderen van de regeling.

Voor de personen met een handicap die een toeslag (21) ontvangen, moeten de cijfers
van tabel 5 aangevuld worden met die voor de gehandicapten jonger dan 18. Hun aan-
deel in het geheel van de rechtgevende kinderen van de regeling stijgt van 0,69% in 1965

(20) KB van 30 december 1975, artikel 10, 2e lid.
(21) Een gehandicapt kind dat voldeed aan de voorwaarden, kreeg eerst door de wet van 9 maart
1964 de kinderbijslag voor wezen en daarna krachtens het KB nr. 7 van 18 april 1967 een specifieke
toeslag.
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naar 1,82% in 1985, daalt dan tot 1,46% in 2004, dus een groep die eerst sterk aan-
groeide en vervolgens geleidelijk daalde vanaf 1985 tot in 1999, om dan weer te stij-
gen, met name wegens de hervorming van de regeling in 2003 (22).

1.5. GEBOORTEN: TEMPOWISSELING
Zonder geboorten geen rechtgevende kinderen en geen kinderbijslag. Dat is zoveel
als zeggen dat behalve de uitbreidingen die de regeling kende door de verschillende
verruimingen van de toepassingssfeer van de wet (zie hiervoor), de geboorten een
andere belangrijke factor zijn, een factor van puur demografische aard die een bepa-
lende invloed heeft gehad op de aangroei of de inkrimping van de bestanden van
rechtgevende kinderen van de regeling in haar 75-jarig bestaan.

Grafiek 1 toont de geboortencurve van de regeling van 1946 tot 2004 (23), dat wil
zeggen die van de geboorten waarvoor kraamgeld uitgekeerd is.

GRAFIEK 1: GEBOORTEN IN DE REGELING VAN 1946 TOT 2004

Van 1946 tot 1964 is de tendens over het geheel genomen stijgend, met een aan-
groei van 26,3% over deze periode. Vanaf 1964 keert de trend om, het duidelijkst in
de jaren zeventig en verder tot in het begin van de jaren tachtig. De terugloop
bedraagt 24,3% tussen 1964 en 1984. Vervolgens stijgt het aantal geboorten met
21,0% tussen 1985 en 1992 en sindsdien is er een zekere stabilisering. Een terug-
loop van 5,9% wordt vastgesteld tussen 1993 en 2004. Maar de laatste twee dienst-
jaren is dan weer een stijging opgetreden (+ 4,9% voor 2003 en 2004).

(22) Cf. deel 3.1.1.
(23) Gedetailleerde gegevens zijn te vinden in Bijlage 1, Tabel 6.
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Van 1946 tot 2004 gaat het in zijn geheel om een aangroei met 8,9% (24). Door de
vele trendwisselingen die achter dit cijfer schuilgaan, heeft het echter weinig te
betekenen. De terugloop met 13,8% tussen 1964 en 2004 (25) is veelzeggender,
zelfs niettegenstaande de nieuwe stijging van 1985 tot 1992. Die strookt namelijk
beter met de ontwikkelingen op het stuk van het geboortecijfer voor heel België,
terwijl de aangroei in de eerste twintig jaar voor een deel het gevolg is van de ver-
ruiming van de regeling op wettelijk vlak (zie hiervoor) (26).

Grafiek 2, met de respectieve curves van de eerste en van de tweede en volgende
geboorten in de regeling, geeft ongetwijfeld een betere kijk op de demografische
ontwikkelingen sinds 1946.

GRAFIEK 2: EERSTE GEBOORTEN EN TWEEDE EN VOLGENDE GEBOORTEN IN DE REGELING
(1946 – 2004)

Het verschil tussen de eerste geboorten en de tweede en volgende geboorten is het
grootst in het begin van de jaren zestig (respectievelijk 33,8% en 66,2% van het
totaal van de geboorten in 1962) (27). Tussen 1975 en 1998 ontwikkelen de twee
curven zich nagenoeg evenwijdig aan elkaar, waarbij het aantal tweede of volgende
geboorten altijd maar enkele procenten hoger bleef dan het aantal eerste geboorten.
Vanaf 1999 wordt dat omgekeerd: meer eerste geboorten dan tweede of volgende,
en dat is sindsdien niet meer veranderd. 

(24) Cf. Tabel 6 in Bijlage 1: geboorten in de regeling van 1946 tot 2004 (1946 = 100).
(25) Cf. Tabel 7 in Bijlage 1: geboorten in de regeling van 1964 tot 2004 (1964 = 100).
(26) Om een juister beeld te krijgen van de weerslag van de geboorten op de regeling (uit louter
demografisch oogpunt) kan men beter de geboortecijfers van heel België bekijken in de Grafiek 1 in
Bijlage 2: Aantal geboorten in België van 1900 tot 2004.
(27) Cf. Tabel 6 in Bijlage 1.
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Vergelijkt men de grafieken 1 en 2, dan stelt men vast dat de daling van het aantal
geboorten samenvalt met de daling van het aantal kraamuitkeringen voor een twee-
de of volgende geboorte. In 2004 maken de eerste geboorten voor het zesde jaar op
rij 51,5% uit van het totale aantal, en de tweede of volgende geboorten 48,5%.

1.6. GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG: EEN ONMISBAAR VANGNET
De gewaarborgde gezinsbijslag is ingesteld door de wet van 20 juli 1971 en de regeling
is in werking getreden op 1 januari 1972 (28). Het is een aanvullende regeling voor
kinderen voor wie in geen enkele andere regelgeving recht verkregen kan worden
(29). De voorwaarden zijn dat de aanvrager en het kind in België moeten verblijven
en dat de financiële middelen van het gezin een bepaald grensbedrag niet mogen
overschrijden.

Tabel 6 geeft de bestanden van de gezinnen en kinderen die gewaarborgde gezins-
bijslag ontvangen hebben voor de jaren 1973, 1985 en 2004. Verder toont hij de
verdeling van de gezinnen naargelang van het kindertal (in percentages) en ook de
ontwikkeling in percent van 1985 tot 2004 en het gemiddelde kindertal voor de drie
jaren.

TABEL 6: GEZINNEN EN KINDEREN DIE GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG ONTVANGEN

1973 1985 2004 Evol. in %
(*) 1985-04

Aantal bijslagtrekkende 
gezinnen 186 3.124 7.008 124,33
1 kind in % 56,99 52,43 44,99 92,49
2 kinderen in % 25,81 27,08 26,81 122,10
3 kinderen in % 10,22 11,40 14,97 194,66
4 kinderen in % 4,84 5,54 7,71 212,14
5 kinderen + in % 2,15 3,55 5,52 248,65

Aantal rechtgevende 
kinderen 318 5.735 14.398 151,05
Gemiddelde kindertal 1,71 1,84 2,05

(*) Aangroei of vermindering van de bestanden.

(28) Tot 1980 was de gewaarborgde gezinsbijslag ten laste van de Staat, waarbij de aanvragen door
de RKW onderzocht werden. Sinds 1981 wordt de regeling gefinancierd in het algemene kader van
de sociale zekerheid voor werknemers. De RKW bleef wel de enige bevoegde instelling voor het
onderzoek van de aanvragen en voor de betaling.
(29) Hoofdzakelijk de werknemersregeling en die voor zelfstandigen.
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Van 1973 tot 2004 is het aantal kinderen die gewaarborgde gezinsbijslag krijgen
bijna continu gestegen, maar tegen een tempo dat sterk verschilt van jaar tot jaar.
Het is van 318 kinderen opgelopen tot 14.398 kinderen (30). Het grootste aantal
telde de regeling in 1999 met 16.769 kinderen. Tussen 1999 en 2001 liepen de
bestanden voor de tweede keer terug. Dat was al eens gebeurd in 1990. In 2002 en
in 2003 was er opnieuw een stijgende trend, terwijl in 2004 een daling van 7,34%
genoteerd werd.

Op te merken valt dat de zeer ongelijkmatige schommelingen van jaar tot jaar te
maken hebben met het feit dat de evolutie van de bestanden in grote mate parallel
loopt met de economische conjunctuur en met het aantal leefloners.

De gezinsgrootte in de regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag is het grootste
deel van de tijd in stijgende lijn gegaan. Pas sinds 1994 zijn dalingen genoteerd op
het stuk van het gemiddelde aantal kinderen per gezin. In 1993 werd het maximum
van 2,09 kinderen opgetekend. Sindsdien waren er ontwikkelingen in nu eens
dalende en dan weer stijgende lijn, maar altijd tussen 2,02 en 2,08 kinderen, wat
toch wel duidelijk een hoger gemiddelde is dan in de werknemersregeling. Het cij-
fer voor 2004 is 2,05 kinderen tegen 1,75 bij de werknemers, en de gezinnen met
drie of meer kinderen vertegenwoordigen 28,2% van alle gezinnen tegen 16,3% bij
de werknemers.

Tabel 7 toont de verdeling in percentages van de rechtgevende kinderen in de
gewaarborgde gezinsbijslag volgens leeftijdsgroepen, voor de jaren 1973, 1985 en
2004, en de evolutie van die groepen over de periode 1985 tot 2004, eveneens in
percentages.

TABEL 7: VERDELING VAN DE RECHTGEVENDE KINDEREN IN DE GEWAARBORGDE GEZINS-
BIJSLAG, NAAR LEEFTIJDSGROEPEN

1973 1985 2004 Evol. in %
(*)

1985-04

0 tot 6 jaar 49,37 41,86 36,80 120,75
6 tot 12 jaar 33,33 30,18 29,18 142,75
12 tot 18 jaar 14,78 22,42 26,28 194,25
18 tot 25 jaar 2,52 5,54 7,74 250,31
Totaal 100 100 100 151,05

(*) Aangroei of vermindering van de bestanden.

(30) Cf. Tabel 8 in Bijlage 1 met de aantallen rechtgevende kinderen in de gewaarborgde gezinsbij-
slag van 1973 tot 2004.
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In de loop van de tijd is de verdeling van de rechtgevende kinderen in de gewaar-
borgde gezinsbijslag geëvolueerd van de jongste naar de oudste groepen, waarbij de
jongeren van 18 tot 25 jaar 7,74%, uitmaken van het totaal in 2004, tegen 5,54% in
1985 en 2,52% in 1973. 

Maar het profiel van de kinderen blijft wel duidelijk jonger dan in de werknemers-
regeling, waar in 2004 de kinderen van 0 tot 6 jaar 28,2% uitmaken van het totaal en
de jongeren van 18 tot 25 jaar 14,4%.

1.7. FONDS VOOR COLLECTIEVE UITRUSTINGEN EN DIENSTEN: KINDEROPVANG
Eind jaren zestig, begin jaren zeventig, leidden begrotingsoverschotten in de kinder-
bijslag tot de vraag hoe de beschikbare reserves te gebruiken. Nadat de sociale part-
ners een aantal keren hun standpunten over de kwestie bediscussieerd hadden, is
de voorkeur gegeven aan collectieve diensten en opvangvoorzieningen.

Zo stelde de wet van 20 juli 1971 binnen de RKW het Fonds voor Collectieve Uitrus-
tingen en Diensten in, afgekort het FCUD. Dat kreeg als opdracht de toegang tot
bepaalde voorzieningen voor kinderopvang te vergemakkelijken voor werknemers-
gezinnen met recht op kinderbijslag.

De opdrachten van het FCUD zijn in die drie decennia herhaaldelijk herzien. Los van
de basisopdracht die sinds 1974 bestond in de toekenning van werkingssubsidies
aan kinderdagverblijven en diensten voor gezins- en bejaardenhulp, keert het Fonds
sinds het dienstjaar 1991 ook tegemoetkomingen uit voor de opvang van zieke kin-
deren en voor flexibele kinderopvang.

Vanaf het dienstjaar 1994 gaat een sociale bijdrage van 0,05% voor kinderopvang
naar het FCUD. Die bijdrage wordt gebruikt voor de financiering van projecten die
opvang verzorgen voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar en voor bepaalde opvangprojecten
voor 0- tot 3-jarigen, dus voor de traditionele opdrachten van het Fonds.

Op basis van de akkoorden met de Gemeenschappen en de Gewesten gesloten in
het kader van de interministeriële conferentie voor de bescherming van de rechten
van het kind op 2 juli 1997, werden die traditionele opdrachten overgeheveld naar
die instanties.

Op dit ogenblik komt het Fonds uitsluitend tegemoet in de loon- en werkingskosten
van de kinderopvangprojecten die opvang aanbieden in de schoolvakanties, voor en
na schooltijd en op woensdagnamiddag, voor kinderen die te ziek zijn om in de
gewone opvang terecht te kunnen, buiten de gewone openingstijden van kinder-
dagverblijven en als de ouders een werkaanbieding ontvangen hebben of een
beroepsopleiding volgen, of opnieuw beginnen te werken.

61

VIJF GENERATIES KINDERBIJSLAG - 1930-2005

VIJF-GENERATIES-NED.qxp  23/06/2006  11:22  Pagina 61



Voor de financiering is een jaarlijks budget van bijna 50 miljoen euro beschikbaar,
waarmee aanvullende subsidies verleend kunnen worden aan 1.047 opvangplaatsen
van 384 projecten die goed zijn voor 2.100 voltijdse arbeidsplaatsen en gemiddeld
25.000 kinderen uit werknemersgezinnen opvangen per dag.

In de nabije toekomst zal dit subsidiëringssysteem aangepast moeten worden op
basis van een arrest van het Arbitragehof (31). Dat stelt namelijk dat de subsidies
toegekend moeten worden aan de rechthebbende gezinnen als tegemoetkoming in
de opvangkosten voor kinderen met recht op kinderbijslag in plaats van de recht-
streekse subsidiëring van de loon- en werkingskosten van opvangprojecten.

2. EVALUATIE VAN DE MATE WAARIN DE KINDERBIJSLAG DE KINDEREN BEREIKT

Op basis van de tot nu toe besproken gegevens kan een zo nauwkeurig mogelijk
antwoord gegeven worden op de vragen die de rode draad vormen van dit verslag:
weerspiegelt de evolutie van het aantal rechtgevende kinderen in de regeling een
echte verruiming van het bereik van de kinderbijslag? Hoe is die verruiming tot
stand gekomen? Bereikt de regeling daarmee alle kinderen?

Het bereik van de kinderbijslag evalueren, betekent bepalen in welke mate alle kin-
deren jonger dan 18 jaar (of dan 25 jaar als de studenten die aan de voorwaarden
voldoen, meegeteld worden) kinderbijslag ontvangen.

Daar moeten alle Belgische kinderbijslagregelingen – op basis van het professioneel
statuut van de ouder of de persoon die recht kan verkrijgen – bij betrokken worden.
Anders gezegd, ook de statistieken van die regelingen moeten meegeteld worden,
dus behalve de kinderbijslagregeling voor werknemers ook de gewaarborgde gezins-
bijslag en de kinderbijslagregelingen voor zelfstandigen en voor de overheidssector.

Om te beginnen zal de kinderbijslagregeling voor werknemers geëvalueerd worden.
Voor de vijf voor het onderzoek gekozen jaren (1932, 1947, 1965, 1985 en 2004)
zal nagegaan worden in welke mate die regeling de totale populatie bereikte van de
in België wonende kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar (of tot 25 jaar), zoals
geregistreerd door het NIS (32), en op basis daarvan zal bekeken worden hoe dat
bereik is geëvolueerd. Daarbij zal rekening worden gehouden met een aantal gege-
vens van de regeling zelf en van elders die een correcte beoordeling mogelijk moe-
ten maken.

(31) Arrest 104/2004 van 16 juni 2004.
(32) Resultaten van de tienjaarlijkse tellingen of van de consolidatie van de registers van de burgerlij-
ke stand die sinds 1988 samengebracht zijn in het Rijksregister.
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Daarna zullen de gegevens van de andere kinderbijslagregelingen erbij genomen
worden. De evaluatie wordt dan beperkt tot de bestanden van het jaar 2002, het
laatste jaar waarover volledige gegevens beschikbaar zijn voor alle regelingen die
erbij betrokken moeten worden (zie hierna). 

Tot slot van het tweede deel van dit verslag zal dan de kwestie van het ‘recht van
het kind’ aangeroerd worden. Er zal namelijk aangetoond worden in welke mate dat
begrip in de werknemersregeling gestalte heeft gekregen.

2.1. VERRUIMING OVER VIJF GENERATIES RECHTGEVENDE KINDEREN
Tabel 8 toont de resultaten van de maatregelen in de werknemersregeling. Hij laat
het bereik en de verruiming van de dekking zien voor de vijf voor dit verslag geko-
zen jaren (1932, 1947, 1965, 1985 en 2004), met als vergelijkingsbasis de bestanden
van de kinderen in België verdeeld naar leeftijdsgroepen.

TABEL 8: VERRUIMING VAN HET BEREIK IN DE WERKNEMERSREGELING (IN PERCENTAGES VAN DE
BELGISCHE POPULATIE)

1932 (33) 1947 1965 1985 2004

0 tot 6 jaar 67,56 72,34 76,58
6 tot 12 jaar 63,40 66,39 72,35
12 tot 18 jaar 49,26 65,64 70,12
18 tot 25 jaar 7,75 21,68 30,41

0 tot 15 jaar (34) 47,81 60,78 61,24 69,40 73,21
0 tot 18 jaar 39,52 49,71 60,37 67,95 72,92
0 tot 25 jaar 27,67 34,55 47,58 53,01 60,58

Die cijfers bevestigen ruimschoots wat al intuïtief afgeleid kon worden uit de analy-
se van de demografische ontwikkelingen in de regeling in het eerste deel van dit
verslag, waar de verruimingen die voortvloeiden uit de opeenvolgde uitbreidingen
in de regelgeving, reeds duidelijk tot uiting kwamen, wat betreft zowel de werk-
nemers die recht kunnen verkrijgen, als de kinderen die recht kunnen geven.

(33) Voor die jaren is geen verdeling naar leeftijdsgroepen beschikbaar.
(34) Een raming, aangezien de verdeling over de leeftijdsgroepen van de kinderen in de regeling niet
bekend is voor 1932 en 1947. De verkregen percentages zijn dus licht overschat en de reële percen-
tages situeren zich waarschijnlijk tussen de opgegeven resultaten en die genoteerd voor de 0- tot 18-
jarigen, waarbij dezelfde totalen voor de regeling nu eens vergeleken worden met de Belgische popu-
latie van 0 tot 15 jaar en dan weer met de Belgische populatie van 0 tot 18 jaar. Vóór 1965 waren in
de bestanden van de regeling overigens ook de rechtgevende kinderen met een handicap boven de
25 jaar begrepen, voor wie al een recht bestond van bij het begin van de regeling maar waarvan het
aantal niet bekend is. Vanaf 1965 zijn ze in deze studie niet meer meegeteld bij de totale bestanden
van de regeling.
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2.1.1. Opschuivende leeftijdsgrenzen
Bekijkt men de bestanden van rechtgevende kinderen in hun geheel (onderaan tabel
8), dan stelt men in 2004 een dekking vast van in totaal, d.w.z. tot de uiterste leef-
tijdsgrens van 25 jaar, 60,6% van de populatie van dezelfde leeftijdsgroep in België,
terwijl dat twintig jaar daarvoor maar 53,0% was en veertig jaar eerder maar 47,6%. 

De betekenis van de percentages voor 1932 en 1947 is zeer relatief aangezien de
leeftijdsgrens pas in 1964 op 25 jaar is gebracht voor studenten (35). Dus om de ver-
ruiming van het totale bereik te meten over de hele bestaansduur van de regeling,
moet men zich beperken tot de rechtgevende kinderen van 0 tot 18 jaar, want 18
jaar was de uiterste leeftijdsgrens voor studenten bij het begin van de regeling. In
1932 bedroeg het bereik 39,5% en ongeveer 72 jaar later 72,9%.

De lage dekkingsgraad bij de oprichting van de regeling kan verbazing wekken,
maar verschillende elementen kunnen die verklaren. Om te beginnen werd maar
kinderbijslag betaald voor kinderen tot 14 jaar. Bovendien, hoewel die grens op 18
jaar gelegd werd voor kinderen die na de leerplicht verder naar school gingen, ble-
ven minder kinderen dan nu zo lang onderwijs volgen. Ten slotte werd alleen kinder-
bijslag betaald voor kinderen van actieve werknemers. 

Kijkt men alleen naar de rechtgevende kinderen van 0 tot 15 jaar (36), dan ziet men
dat het dekkingspercentage lichtjes stijgt (47,8% in 1932) en dat het in 1947 dichter
gaat aanleunen bij de verwachtingen van een waarnemer uit de jaren 2000, met
60,8% tegen 73,2% in 2004 (72,9% voor de rechtgevende kinderen van 0 tot 18 jaar,
de leeftijd tot waarop nu onvoorwaardelijk kinderbijslag verleend wordt).

Vanaf 1965 daarentegen bevestigen de resultaten volkomen de commentaar die al
gegeven is in verband met de verdeling van de kinderen van de regeling naar leef-
tijdsgroepen en volgens hun recht om nog kinderbijslag te krijgen na 18 jaar (cf.
tabel 5): een spectaculaire aangroei van het aantal rechtgevende kinderen van 18 tot
25 jaar tussen 1965 en 1985 die daarna ietwat vertraagd is. In tabel 8 vertegenwoor-
digden diezelfde kinderen 7,8% van deze leeftijdsgroep in de Belgische bevolking in
1965 en 21,7% twintig jaar later. In 2004 was het cijfer 30,4%. De groei bij de ande-
re leeftijdsgroepen weerspiegelt meer die bij de andere leeftijdsgroepen vastgesteld
in de totale bestanden.

(35) Zoals bovendien uit de Tabel blijkt, kan voor 1932 en 1947 niet nagegaan worden hoe het
bereik is voor de verschillende leeftijdsgroepen van de regeling, omdat de verdeling naar leeftijds-
groepen niet voorkomt in de jaarverslagen van de Nationale Compensatiekas voor Kinderbijslag.
(36) Zie voetnoot 34.
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2.1.2. Verruiming van de categorieën van rechthebbenden
Behalve de almaar opschuivende leeftijdsgrens, hiervoor vermeld als eerste verkla-
ringsgrond voor de verruiming van het bereik, moeten ook de opeenvolgende uit-
breidingen van de toepassingssfeer van de wet genoemd worden wat betreft het
recht van niet-actieve werknemers. Zonder hier in te gaan op details (37), moeten
vermeld worden (zoals reeds aangestipt in het eerste deel van dit verslag):
� het recht voor kinderen van invalide werknemers, ongeacht de oorzaak van de

ziekte of het ongeval (1944);
� het recht voor alle wezen in plaats van alleen voor kinderen van een werknemer

overleden ingevolge een arbeidsongeval (1946);
� de uitbreiding van het recht tot alle kinderen ten laste van een werknemer, los

van de familieband (1957);
� de opname van de kinderen van werklozen in de regeling (vanaf 1968, voor reke-

ning en ten laste van de RVA tot 1972 en vervolgens opgenomen in de nationale
verdeling) (38).

Volledigheidshalve kunnen nog vermeld worden:
� het recht voor wezen bij overlijden van de ouder die geen werknemer is (1947);
� het recht voor studenten, voor kinderen die ze op eigen kosten opvoeden (1967);
� het recht voor gedetineerden die vóór de hechtenis rechthebbende waren (1967);
� het recht voor jonge werkzoekenden in hun wachttijd (1975).

Ook op het gebied van de verwantschap tussen de gerechtigde (rechthebbende) en
het kind die in de wet wordt erkend en op basis waarvan de kinderbijslag al dan niet
verleend kan worden, zijn vele wijzigingen gebeurd sinds het ontstaan van de regeling.
Alleen al daarvan zou een studie gemaakt kunnen worden. 

Samengevat kan men het volgende onthouden. Vanaf de wet van 1930 is kinderbij-
slag betaald voor de eigen kinderen van de werknemer, die van zijn echtgenoot en
hun gemeenschappelijke kinderen, en ook als een werknemer een kind werkelijk
ten laste heeft, namelijk als het verlaten is of wegens het overlijden of de invaliditeit
van de vader en de moeder. De grootouders werden ook als rechthebbende erkend
als ze het kind werkelijk ten laste hadden.

Van 1957 tot 1982 was het werkelijk ten laste zijn een voorwaarde voor alle werk-
nemers zonder enige beperking. Tot 1967 moest de werknemer de kinderen
gewoon hoofdzakelijk ten laste hebben, en vanaf die datum moest hij meer dan de
helft van de onderhoudskosten dragen. In 1982 is die voorwaarde vervangen door
een nauwkeurige bepaling van de familiebanden die in aanmerking komen (groot-
ouders, overgrootouders, ooms, tantes, broers en zusters) en van een aantal feitelijke
situaties (kinderen van de persoon van het andere geslacht die een gezin vormt met

(37) Daarvoor zou een zeer minutieuze inventaris nodig zijn op juridisch vlak.
(38) Bij de evaluatie zijn de kinderen van werklozen begrepen in de bestanden van de regeling vanaf
1968, terwijl ze daar wettelijk gezien maar werkelijk toe behoorden vanaf 1973. De bestanden van
vóór 1968 zijn niet bekend.
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de werknemer, tot het gezin behorende kinderen van de ex-echtgenoot en geplaatste
kinderen). In 1999 is de verwijzing naar de sekse van de persoon met wie de
werknemer een gezin vormt, geschrapt en in 2000 is het begrip ‘feitelijk gezin’
gedefinieerd op basis van de wet van 8 augustus 1983 tot instelling van een Rijks-
register van de Natuurlijke Personen.

2.1.3. Verruiming ten opzichte van andere regelingen
Ten slotte moet hier een laatste aspect aan de orde gesteld worden: het relatieve
belang van de kinderbijslagregeling voor werknemers in verhouding tot de gehele
actieve bevolking op de gekozen tijdstippen, en de ontwikkeling daarvan in die 75
jaar. Is dat gegroeid? Als het antwoord ja is, gaat de ontwikkeling in de richting van
de reeds vastgestelde verruiming en heeft ze eraan bijgedragen. Of is het gedaald?
Dat zou dan de vastgestelde verruiming afgeremd hebben. 

Tabel 9 toont voor de vijf gekozen jaren hoeveel werknemers verzekeringsplichtig
waren in de kinderbijslagregeling (39) in verhouding tot de actieve bevolking, en
maakt het onderscheid tussen mannen en vrouwen.

TABEL 9: VERZEKERINGSPLICHTIGEN IN VERHOUDING TOT DE ACTIEVE BEVOLKING (IN PERCENTAGES)

1932 1947 1965 1985 2002

Mannen 37,21 57,32 64,72 64,99 67,82
Vrouwen 25,09 51,85 49,99 60,21 63,02

Totaal 34,91 56,03 60,29 63,10 65,69

Uit de tabel blijkt dat de eerste van de twee hiervoor genoemde mogelijkheden het
geval is, anders gezegd dat werk als werknemer naar verhouding aan belang gewon-
nen heeft vergeleken bij de andere sectoren (zelfstandigen en overheidssector) wat
bijgedragen heeft aan de gestage verruiming van die regeling sinds 1930.

Dat de aangroei zowel bij de mannen als bij de vrouwen vastgesteld wordt, laat ook
toe te stellen dat de aanzienlijke aangroei van het aantal vrouwelijke werknemers op
zich alleen geen verklaring vormt voor de groei van het aantal werknemers op zich
en dat die dus wel degelijk een rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de werk-
nemersregeling. Die bijdrage zou minder evident geweest zijn als het aandeel van de
mannelijke werknemers van zijn kant in dalende zin was geëvolueerd.

(39) Bij de verzekeringsplichtigen zijn telkens de werklozen bijgeteld.
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De groeiende omvang van de werknemerssector ten opzichte van andere sectoren
(zelfstandigen en overheidsdiensten) is ook voor een groot deel toe te schrijven aan
het feit dat steeds meer rechtgevende kinderen overkomen uit de zelfstandigen-
regeling naar die van de werknemers. Dat is mogelijk omdat de moeder het recht
kan verkrijgen in de werknemersregeling terwijl normaal gezien de vader het recht
verkrijgt in de zelfstandigenregeling (40). In 2003 telde de kinderbijslagregeling
voor weknemers 72.754 vrouwelijke rechthebbenden die de partner waren van een
zelfstandige, wat ongeveer 138.000 rechtgevende kinderen vertegenwoordigt.

2.2. BEREIKEN DE VERSCHILLENDE BELGISCHE KINDERBIJSLAGREGELINGEN SAMEN
ALLE KINDEREN?
Voor een volledig overzicht van de mate waarin de Belgische kinderbijslagregelingen
de kinderen bereiken en om te bepalen of alle in België wonende kinderen bereikt
worden, moet het onderzoeksgebied breder gemaakt worden en moeten de gege-
vens van de andere stelsels meegeteld worden: de in het eerste deel van dit verslag
al besproken aanvullende regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag, de zelfstandi-
genregeling en die van de overheidssector.

De RKW voert periodiek een studie uit precies om die gegevens samen te brengen.
De laatste dateert van 2004 en gaat over de gegevens tot en met het jaar 2002 (41).

Voor de gewaarborgde gezinsbijslag en de regeling voor zelfstandigen is er geen
speciaal probleem, omdat de bestanden van de rechtgevende kinderen die ertoe
behoren, regelmatig geteld en bekend gemaakt worden, de eerste door de RKW, uit-
sluitend bevoegd voor de betaling ervan, en de tweede door het RSVZ, dat de gege-
vens van de sociaalverzekeringsfondsen voor zelfstandigen centraliseert.

Hetzelfde kan niet gezegd worden van de overheidssector, die in feite niet echt een
afzonderlijke regeling vormt, althans niet op het vlak van regelgeving, aangezien de
gezinnen uit die sector hun kinderbijslag ontvangen op basis van dezelfde samen-
geordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. Maar omdat een
groot deel van het personeel van die sector niet onder de socialezekerheidsregeling
voor werknemers valt (inning van bijdragen), is in de plaats daarvan een aparte ‘orga-
nisatie’ ontstaan voor de betaling van de kinderbijslag aan die gezinnen, die geken-

(40) Dat is het geval als de loontrekkende echtgenote van een zelfstandige recht kan verkrijgen op
kinderbijslag in de werknemersregeling omdat ze als hoofdberoep minstens halftijds werknemer is.
Zie met name RKW, Statistiek van bepaalde categorieën van rechthebbenden op kinderbijslag in
het stelsel voor werknemers. Tellingen 2004.
(41) De statistische reeksen van de kinderbijslag voor zelfstandigen en van de overheidssector, uit-
gave 2004.
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merkt is door een grote diversiteit (42), diversiteit die zelf te maken heeft met de
grote verscheidenheid aan statuten van zowel de instellingen zelf als hun perso-
neelsleden.

Dat heeft tot gevolg dat de gegevens over de rechtgevende kinderen van de over-
heidssector nergens volledig en centraal worden bijgehouden en dat de verkrijgbare
gegevens niet de volledige sector dekken. Dus moet voor het niet-bekende aandeel
een raming gemaakt worden. De absolute exactheid van de resultaten die voor een
deel verkregen zijn op die basis, is dus niet gegarandeerd. Maar ze vormen hoe dan
ook een goede indicatie voor de mate waarin alle kinderen bereikt worden.

Tabel 10 geeft de resultaten weer die de RKW verkregen heeft op basis van de gege-
vens van de vier regelingen (werknemers, zelfstandigen, overheidssector en gewaar-
borgde gezinsbijslag) op 31 december 2002, verdeeld naar leeftijdsgroepen en
getoetst aan de bevolkingscijfers op 1 januari 2003 gepubliceerd door het NIS voor
dezelfde leeftijdsgroepen.

TABEL 10: RAMING VAN HET BEREIK OP 31 DECEMBER 2002 (4 REGELINGEN)

0 tot 6 6 tot 12 12 tot 18 18 tot 25 0 tot 18 0 tot 25
jaar jaar jaar jaar jaar jaar

Populatie NIS 690.540 734.007 740.419 888.173 2.164.966 3.053.139 

Werknemersregeling 523.419 531.110 504.867 263.275 1.559.396 1.822.671 
Zelfstandigenregeling 39.981 60.929 68.477 46.401 169.387 215.788 
Overheidssector 94.906 121.861 146.543 105.162 363.310 468.472 
Gewaarborgde gezinsbijsl. 5.674 4.498 3.943 965 14.115 15.080

Totaal rechtgev. kinderen 663.980 718.398 723.830 415.803 2.106.208 2.522.011
Bereik in % 96,15 97,87 97,76 46,82 97,29 82,60

Het aantal in België wonende kinderen van 0 tot 18 jaar werd dus door de vier kin-
derbijslagregelingen samen voor 97,3% bereikt op 31 december 2002 (18 jaar is de
leeftijd waarna de kinderbijslag niet langer onvoorwaardelijk verleend wordt). 
Voor die rechtgevende kinderen zouden de cijfers nog verfijnd moeten kunnen wor-
den door er de gegevens over de buitenlandse regelingen aan toe te voegen, vooral
die van de kinderbijslag verleend door in België gevestigde internationale instellin-
gen (43), voor zover de rechtgevende kinderen in België opgevoed worden.

(42) Van die kinderbijslag voor de overheidssector wordt ongeveer 30% betaald door de RKW voor
rekening van de betrokken instellingen of organisaties. Het gaat met name om de vroegere perso-
neelsleden van de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten en bepaalde overheidsdiensten, het tij-
delijk en vastbenoemd onderwijspersoneel van de drie Gemeenschappen (alle netten), en het vast-
benoemd personeel van bepaalde overheidsdiensten die dat vragen en die op dit ogenblik al met zes-
tien zijn (onder meer de VDAB, de RTBF, Kind en Gezin, BIAC).
(43) Met name de Europese Commissie, het Europees Parlement, de NAVO, de SHAPE, enz.
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Kijkt men naar de groep van alle rechtgevende kinderen tot 25 jaar, dan ziet men
duidelijk een veel lager bereik, namelijk 82,6% naar raming (25 jaar is de uiterste
leeftijdsgrens; maar een beperkt aantal kinderen ontvangt tot die leeftijd kinderbij-
slag). In de leeftijdsgroep van 18 tot 25 jaar zijn de jongeren die geen kinderbijslag
ontvangen talrijker dan die met kinderbijslag. Men moet er wel rekening mee hou-
den dat een groot aantal van de jongeren zonder kinderbijslag werknemers of zelf-
standigen zijn ofwel werklozen (44).

2.3. BEREIK EN RECHT VAN HET KIND
Uit het voorgaande kan men het besluit trekken dat de kinderbijslag in België, behal-
ve het feit dat ons land een pioniersrol vervulde en ook vandaag nog tot de landen
behoort met de hoogste bedragen, in feite een zo goed als algemeen stelstel is.

Hoewel de Belgische kinderbijslag dus uitstekende resultaten kan voorleggen, heeft
de ingewikkeldheid van de toekenning ervan, te wijten aan de verschillende op
beroepsgroepen gebaseerde stelsels, tot gevolg dat heel wat verantwoordelijken in
de politiek, de administratie en bepaalde verenigingen al jaren pleiten voor de instel-
ling van een ‘recht van het kind’.

Dat begrip lijkt ontstaan te zijn uit een veel ruimer idee, namelijk dat van de rechten
van het kind, die vastgelegd zijn in een verdrag met die naam, aangenomen door de
Verenigde Naties op 20 november 1989, dat destijds opzien baarde en ruim in de
media aan bod is gekomen, en dat overigens niets aan belang heeft ingeboet. Het is
in die context van speuren naar alle mogelijke vormen van discriminatie die het
leven van kinderen zeer reëel (45) beïnvloeden, dat steeds sterker de overtuiging
groeide dat de kinderbijslag toch eigenlijk een persoonlijk recht van het kind is,
waar niet van afgeweken mag worden, ook al waren voordien al vele wetsvoorstel-
len ingediend die de toekenning van kinderbijslag in overeenstemming moesten
brengen met het principe dat alle kinderen gelijk zijn.

Op 1 maart 1991 is in het Parlement op initiatief van de politieke fracties van de
Kamer en de Senaat een belangrijk colloquium gehouden over de kinderbijslag,
waarin dat begrip ‘rechten van het kind’ werkelijk centraal stond in de toespraken
en de debatten (46). Het ging in dat colloquium over de kinderbijslag als idee. Men
wilde in het licht van de aanzienlijke veranderingen die zijn opgetreden in de soci-
aaleconomische omgeving en de samenlevingsmodellen, zowel professioneel als

(44) In 2002 maakten de actieve werknemers onder de 25 jaar 40,42% uit van de jongeren van 18 tot
25 jaar, de zelfstandigen minder dan 2% en de werklozen met een uitkering ten laste van de RVA
8,18%. Daar kunnen ook de leefloners nog aan toegevoegd worden.
(45) Met name op het gebied van de sociale rechten en de sociale zekerheid.
(46) Verslag van het Colloquium Kinderbijslag van 1 maart 1991 gepubliceerd door het Parlement –
Johan Verstraeten, De financiering van de sector van de kinderbijslagen.
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familiaal, de grondslagen ter discussie stellen op basis waarvan de sociale zekerheid
in het algemeen en de gezinsuitkeringen in het bijzonder geconcipieerd zijn en zich
ontwikkeld  hebben.

De opvatting over kinderbijslag vervat in de wet van 4 augustus 1930, die zich sinds
het einde van de 19e eeuw in Frankrijk en België ontwikkeld had, was gebaseerd op
het begrip loon. Het ging erom de gezinnen van werknemers een gezinsaanvulling
op het loon te verschaffen, terwijl het daaraan verbonden concurrentienadeel voor
de werkgever uitgeschakeld werd door het opzetten van compensatiekassen voor
een bepaalde activiteitssector, en ten slotte door de algemene invoering van de kin-
derbijslag bij wet voor alle werknemers, dus het organiseren van solidariteit binnen
professionele sectoren. Door de steeds verdere uitbreiding van de toepassingssfeer
van de wet (zie hiervoor) en door de instelling van andere regelingen, onder meer
de gewaarborgde gezinsbijslag in 1971 (zie hiervoor) heeft die oorspronkelijke logi-
ca veel van haar kracht verloren, zonder dat evenwel de basisprincipes en de func-
tioneringsmechanismen fundamenteel ter discussie worden gesteld.

Tegenover de complexer geworden situaties, zowel op het gebied van werk (flexibi-
liteit, werkloosheid, bestaansonzekerheid, enz.) als op dat van het gezin (echtschei-
dingen, ongetrouwd samenwonen, enz.) stelt het ‘recht van het kind’ als regel dat
de kinderbijslag toekomt aan elk gezin dat in België kinderen opvoedt (47), anders
gezegd: het is niet langer een recht dat voorvloeit uit de sociaalprofessionele situatie
van de ouders. En dat heeft met name tot gevolg dat elk kind en alle kinderen strikt
op gelijke voet behandeld worden (48).
Een hervorming van de kinderbijslag op een dergelijke grondslag zou heel wat con-
sequenties hebben, zowel wat de uitkeringen en de financiering ervan betreft als op
het gebied van de beste organisatievorm om ze te realiseren. Daarover zal het in dit
verslag niet gaan. We beperken ons tot de vaststelling dat het inderdaad en hoogst-
waarschijnlijk al die implicaties zijn die tot nu toe de verwezenlijking ervan in de
weg hebben gestaan.

(47) Het recht van het kind is weliswaar een persoonlijk recht (het kind is rechtssubject) maar het
wordt wel toegekend via het gezin, aangezien het eerste recht van het kind er precies in bestaat dat
het familie heeft. Dat verwijst naar het begrip gezin/familie en naar de definitie van de banden tussen
familieleden en kinderen die voor de kinderbijslag in aanmerking genomen kunnen worden, zoals
thans het geval is, maar die ook herleid zou kunnen worden tot het begrip kinderen werkelijk ten
laste hebben.
(48) Zeer algemeen gesteld althans, want die regel sluit niet noodzakelijk elk verschil in behandeling
uit wat de bedragen toegekend aan elk kind betreft. Daarom voorzien hervormingsprojecten die uit-
gaan van het recht van het kind vaak in bepaalde meer specifieke modaliteiten om bv. elke verwij-
zing naar de rang uit te sluiten maar om daarentegen andere differentiëringen volgens de leeftijd of
de gezondheidstoestand van het kind te behouden. Maar dan gaat het niet meer om het recht op zich
maar om de uitkering.
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In feite zijn sinds de aanneming en ratificering van het Verdrag van de rechten van
het kind door België heel wat gerichte maatregelen getroffen die telkens de rechten
op het gebied van de kinderbijslag een beetje doelmatiger hebben gemaakt. We
kunnen ze hier niet allemaal opsommen, maar willen toch de belangrijkste op een
rij zetten:
� de trimestrialisering van het recht op kinderbijslag in 1989, die betekent dat een

rechthebbende die in de loop van een kwartaal de voorwaarden vervult om een
nieuw recht op kinderbijslag te verkrijgen, dat recht verkrijgt tot het einde van
dat kwartaal (de maand waarin het recht ingaat, inbegrepen) en voor het hele vol-
gende kwartaal;

� de instelling van de adoptiepremie in 1997 ter vervanging van het kraamgeld, dat
tot dan toe aan adoptieouders verleend werd onder restrictievere voorwaarden;

� de legalisering van de behartigenswaardige groepen, bedoeld in artikel 102 van de
Kinderbijslagwet in 1997 (huispersoneel, bepaalde uitgesloten werklozen, verd-
wenen kinderen, enz. ) aan wie voordien kinderbijslag betaald werd uit het reser-
vefonds en waarvan de lijst jaarlijks door de minister van Sociale Zaken goedge-
keurd moest worden;

� de verruiming van de voorwaarden voor de betaling van de kinderbijslag aan het
rechtgevend kind zelf in 1997, om te voorkomen dat in bepaalde situaties het
recht verloren ging;

� de verlenging van de verjaringstermijn van het recht op kinderbijslag van drie tot
vijf jaar sinds 2004.

Maar het ‘recht van het kind’ laat nog altijd van zich spreken. De kwestie is bijvoor-
beeld opnieuw aan de orde gesteld op de Staten-Generaal van het Gezin die van
oktober 2003 tot april 2004 door de regering zijn gehouden, om in overleg met de
belangrijkste betrokken actoren de doelstellingen te bepalen die voorrang moeten
krijgen op het gebied van de ondersteuning van de gezinnen. 

In de conclusies van de plenaire zitting van 27 april 2004 is onderstreept dat er drin-
gend een debat nodig is over de hervorming van de kinderbijslag om er een recht van
het kind van te maken. Daarbij is gesteld dat een dergelijke hervorming toenadering
vereist tussen de verschillende regelingen en dat zulks niet onoverkomelijk lijkt (49).
Dat vooruitzicht is echter ondergebracht bij de ‘Werkpistes’ voor de toekomst, zon-
der op dat punt dat echte vooruitgang is geboekt.

(49) Uit financieel oogpunt ligt de belangrijkste hindernis voor het ‘recht van het kind’ in de afstem-
ming van de kinderbijslagbedragen die aan kinderen van zelfstandigen verleend worden, op die van
de werknemersregeling, die hoger zijn voor het eerste kind en ook wat bepaalde leeftijdstoeslagen
betreft. De laatste ramingen in dat verband kwamen uit op een extra bedrag van in totaal ruim 63 mil-
joen EUR, maar volgens de conclusies van de Staten-Generaal zou dat minder dan 2% uitmaken van
het totale bedrag dat aan de kinderbijslag uitgegeven wordt.
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3. DEKKING VAN DE BEHOEFTEN

Na onderzocht te hebben in welke mate de kinderbijslagregeling sinds haar ontstaan
de kinderen bereikt, zullen we nu nagaan in hoeverre aan de behoeften van de
gezinnen voldaan wordt.
Die vraag zal uit verschillende oogpunten bekeken worden.

Om te beginnen worden de ontwikkelingen geanalyseerd van de gezinsuitkeringen
sinds het begin, in lopende munt en op zichzelf beschouwd, en vervolgens wordt
de vergelijking gemaakt met de ontwikkeling van enkele sociaaleconomische para-
meters die de groei van de levensduurte weerspiegelen (index van de consumptie-
prijzen) of van de levensstandaard (lonen, inkomsten, enz.).

Vervolgens zal de problematiek benaderd worden vanuit het oogpunt van de kinder-
kosten: in welke mate dekken de gezinsuitkeringen alle kosten voor het levens-
onderhoud en de opvoeding van een kind. Daarbij is de grootste moeilijkheid dat
die kosten zo objectief mogelijk bepaald moeten worden. Het komt er dus in hoofd-
zaak op aan een kort overzicht te geven van de problematiek en te kijken hoe de uit-
keringen geëvolueerd zijn.

Een andere kwestie die aan bod zal komen, is de armoede van de gezinnen en de bij-
drage van de kinderbijslag om die te verhelpen of te beperken, een bijdrage die
onderzocht moet worden via het gamma van de nu bestaande uitkeringen en in het
licht van bepaalde doelstellingen in termen van rechtvaardigheid.

Tot slot zal de vraag of aan de behoeften voldaan is, meer in het algemeen bekeken
moeten worden, namelijk of de uitkeringen afgestemd zijn op de echte behoeften,
die niet noodzakelijk nog helemaal dezelfde zijn als die waarin de regeling aanvanke-
lijk en door de verschillende aanpassingen heeft willen voorzien. Het gaat hier om
de behoeften getoetst aan de ontwikkelingen in de samenleving en om de uitdagin-
gen in termen van de demografische, sociaalprofessionele en sociaalfamiliale reali-
teit, anders gezegd de ‘nieuwe behoeften’ waarmee de regeling geconfronteerd
wordt.

3.1. DE ONTWIKKELINGEN IN DE GEZINSUITKERINGEN VERGELEKEN MET DIE VAN
ENKELE SOCIAALECONOMISCHE PARAMETERS

3.1.1 Evolutie en diversificatie van de kinderbijslagschalen
De bedragen van de kinderbijslagregeling voor werknemers van toepassing in 1931,
1947, 1965, 1985 en 2005 gaan als bijlage (50). Ze geven een eerste aanwijzing van
niet alleen de ontwikkelingen die deze bedragen hebben gekend, maar ook van de
groeiende diversificatie van de uitkeringen.

(50) Cf. Bijlage 1, Tabellen 9 tot 11.
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In 1931 was het gamma van de uitkeringen beperkt tot een met de rang stijgend
bedrag voor elk rechtgevend kind zonder onderscheid naar het soort recht en zon-
der leeftijdstoeslag: 15 BEF voor een kind van de 1e rang, 20 BEF voor een kind van
de 2e rang, 40 BEF voor een kind van de 3e rang, 70 BEF voor een kind van de 4e
rang en 100 BEF voor een kind van de 5e of een hogere rang (51).

De huidige schalen (52) voorzien in een bedrag van 77,05 EUR voor een 1e kind,
142,58 EUR voor een 2e kind en 212,87 EUR voor een 3e of volgend kind (53), voor
kinderen die alleen de basiskinderbijslag ontvangen. Die bedragen zijn in 75 jaar
meer dan 200 (54) keer hoger geworden (tot de 3e rang en zonder de leeftijdstoeslagen).

Op basis van die cijfers en wetende dat de index van de consumptieprijzen in die
periode vermenigvuldigd is met 26, kan men op het eerste gezicht vaststellen dat de
bedragen in constante waarde sterk oplopen. Op dat punt moet echter een nuance
aangebracht worden, namelijk dat de bedragen die bij het begin in 1931 toegekend
werden, zeer laag waren en dat de grootste stijging van de bedragen er kwam toen
de oorlog voorbij was. Neemt men als vergelijkingspunt de bedragen van 1947 in
plaats van die van 1931, dan zijn de bedragen van 2005 alleen maar vermenigvul-
digd met 15 en 32, volgens de rang van het kind, naast prijzen die over dezelfde
periode 7,5 keer hoger zijn geworden.

Eerst is een kort overzicht nodig van de belangrijkste wijzigingen, vernieuwingen en
verbeteringen die zijn aangebracht in de kinderbijslagschalen voor werknemers,
wanneer dat gebeurde en wanneer bepaalde uitkeringen zijn afgeschaft. Daarna zal
gedetailleerder en grondiger ingegaan worden op die maatregelen, waarbij de verge-
lijking zal gemaakt worden uitgaande van het gemiddeld per kind uitgegeven
bedrag.

In 1942 werd de algemene toekenning van het kraamgeld ingevoerd en in 1944
werd het opgenomen in de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag
voor loonarbeiders (55). Tot 1962 was het bedrag voor een eerste geboorte hoger
dan voor de volgende. Van 1962 tot 1988 is een tussenbedrag ingevoerd voor een
tweede geboorte. En in 1988 is men teruggegaan naar twee bedragen: een lager
bedrag vanaf een 2e geboorte. In 1992 is dan de adoptiepremie ingevoerd.

(51) Omgerekend tegen het indexcijfer van december 2004 zou dat respectievelijk 9,18 EUR, 12,24
EUR, 24,48 EUR, 42,85 EUR en 61,21 EUR zijn.
(52) Schaal van toepassing sinds 12 augustus 2005.
(53) Sinds 1986 stijgt het bedrag van de kinderbijslag nog maar tot het derde kind.
(54) Voor eerste kinderen is het 207 keer meer, voor tweede 288 keer meer en voor derde en vol-
gende kinderen 215 keer meer.
(55) Regentsbesluit van 29 december 1944.
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Een specifieke kinderbijslag voor wezen bestaat sinds 1945. Tot 1965 werd een
hoger bedrag verleend voor een wees van vader en moeder en de bedragen stegen
mee met de rang van het kind in het gezin. Sinds 1965 is de regel dat een en dezelf-
de wezenbijslag wordt betaald voor wezen van vader en/of moeder, niet meer ver-
anderd, maar dat eenheidsbedrag is in 1983 aanzienlijk verhoogd.

In 1947 is een eenvormige uitkering gecreëerd voor kinderen van invalide werk-
nemers, die gelijk was aan de kinderbijslag voor een kind vanaf de 5e rang. In 1950
is die uitkering verhoogd voor kinderen van invalide werknemers vanaf de 3e rang.
Van 1974 tot 1985 werd een stijgend bedrag verleend vanaf de 3e tot de 5e of een
hogere rang. In 1986 worden de  bedragen opnieuw progressief vanaf de 3e of een
hogere rang en vanaf 1987 stijgen de bedragen van de 2e rang tot de 3e of een hoge-
re rang.

In 1983 is dan een toeslag voor kinderen van gepensioneerden ingevoerd en voor
kinderen van langer dan zes maanden werklozen. Sinds 1986 verhoogt die toeslag
vanaf de 2e rang en tot de 3e of volgende rang (voordien tot de 5e rang). Sinds
1984 is die toeslag, zoals ook die voor kinderen van invalide werknemers, gekop-
peld aan voorwaarden op het gebied van het inkomen (grensbedrag voor de vervan-
gingsinkomsten van het gezin + grensbedrag voor het loon van de echtgenoot of
partner) (56). In 2005 zijn die inkomensvoorwaarden herzien (een grensbedrag
voor de vervangingsinkomsten en de lonen samen) en ze variëren al naargelang de
rechthebbende of de bijslagtrekkende alleen leeft met het kind, dan wel samen-
woont met zijn echtgenoot of partner (57).

De eerste leeftijdstoeslagen dateren van 1957 en waren progressief vanaf 6 jaar en
10 jaar. Van 1962 tot 1984 worden diezelfde leeftijdstoeslagen progressief vanaf 6
jaar, 10 jaar en 14 jaar. Van 1984 tot 1997 wordt telkens een hogere toeslag ver-
leend vanaf 6 jaar, 12 jaar en 16 jaar. Sinds 1997 liggen de overgangen op 6 jaar, 12
jaar en 18 jaar. Sinds 1983 wordt een verschillend bedrag betaald naargelang het
gaat om kinderen van de 1e rang met recht op de gewone kinderbijslag, dan wel
om kinderen van een hogere rang en/of met recht op een toeslag (ook alle gehandi-
capte kinderen). In 1997 zijn aanzienlijke besparingsmaatregelen getroffen in de
leeftijdstoeslagen, namelijk een halvering van de toeslag voor kinderen van de 1e
rang met recht op de gewone kinderbijslag (behalve gehandicapte kinderen) maar
wel met behoud van de vroegere toeslag voor kinderen die al 6 jaar waren op 1
januari 1997.

Van 1964 tot 1967 kregen gehandicapte kinderen onder de 25 jaar verhoogde kin-
derbijslag ten bedrage van de verhoogde kinderbijslag voor een wees van vader en
moeder van dezelfde rang. In 1967 is die uitkering omgevormd tot één enkel toe-
slagbedrag voor elk gehandicapt kind jonger dan 25 jaar (jonger dan 21 jaar vanaf

(56) KB van 12 april 1984.
(57) KB van 26 oktober 2004.
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1987). Vanaf 1991 is die toeslag omgevormd tot drie verschillende bedragen die
hoger waren naarmate de autonomiegraad van het kind lager was. In 2003 is het sys-
teem van toeslagen voor gehandicapte kinderen deels hervormd. Voor kinderen
geboren na 1 januari 1996 worden nu de gevolgen van de aandoening gemeten vol-
gens een schaal van 36 punten waaraan zes telkens hogere bedragen beantwoor-
den, met een heel wat groter verschil tussen het minimum en het maximum dan in
het vorige systeem.

Er moet nog vermeld worden dat van 1963 tot 1982 een gezinsvakantiebijslag toege-
kend werd voor alle kinderen ten bedrage van een maand kinderbijslag (13e maand)
en dat van 1974 tot 1982 een speciale kinderbijslag bij het begin van het schooljaar
betaald werd voor alle kinderen, eveneens ten belope van een maandbedrag (14e
maand). In 1983 werden die beide uitkeringen afgeschaft, maar de bedragen van de
algemene kinderbijslagschaal werden naar verhouding verhoogd, behalve voor de
kinderen van de 1e rang die de gewone kinderbijslag ontvangen.

Ten slotte is van 1949 tot 1957 een sociaalpedagogische toelage betaald aan moe-
ders van een of meer kinderen met kinderbijslag die zorgden voor de opvoeding van
die kinderen en geen beroep uitoefenden.

3.1.2. Vergelijking met de evolutie van bepaalde sociaaleconomische parameters
Wat betreft de aanpassing van de kinderbijslagbedragen aan de prijsschommelingen
werd van 1957 tot 1961 een verhoging met 5% toegepast voor elke stijging met 5%
van het indexcijfer van de kleinhandelsprijzen. Van 1961 tot 1971 ging het om een
verhoging met 2,5% voor elke indexstijging van 2,75 punten. Sinds 1971 worden de
bedragen aangepast zoals bepaald in de wet van 2 augustus 1971 houdende inrich-
ting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoet-
komingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen en de
bezoldigingsgrenzen van toepassing in het kader van de sociale zekerheid der arbei-
ders aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld (58). De ver-
hoging bedraagt ongeveer 2% telkens wanneer de spilindex op een vooraf bepaalde
schaal overschreden wordt.

De nu volgende evaluatie van de valorisatie van de gezinsuitkeringen is gebaseerd op
het bedrag dat gemiddeld wordt uitgegeven per kind. Het gaat om twee gemiddelden:
� het algemene gemiddelde van alle uitgaven, met inbegrip van de leeftijdstoesla-

gen, de gezinsvakantiebijslag en de speciale kinderbijslag bij het begin van het
schooljaar (voor de jaren waarin ze betaald werden) behalve die voor kraamuitke-
ringen en voor de toeslagen van gehandicapte kinderen onder de 21 jaar;

(58) Van de vele wijzingen inzake de uitvoering van de aanpassingen moet de overgang van de alge-
mene index naar de ‘gezondheidsindex’ in 1994 vermeld worden.
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� het gemiddelde van de gewone kinderbijslag (59), waarin evenmin de laatste twee
in het vorige punt genoemde uitkeringen begrepen zijn, en dat geldt ook voor alle
specifieke uitkeringen.

Het gaat om de uitgaven om de vijf jaar sinds 1950 en daarvóór van de jaren 1932,
1937 en 1947.

De volledige resultaten zijn te vinden in de bijlage (60). In de volgende tabel staan
ze als veelvouden van 1 voor verschillende referentiejaren (= 1) en vergeleken met
de evolutie van de index van de consumptieprijzen (61) en van die van de nominale
lonen. Beide ontwikkelingen worden eveneens uitgedrukt in veelvouden van 1 en
hebben betrekking op dezelfde referentiejaren.

TABEL 11: ALGEMENE GEMIDDELDE UITGAVEN EN GEMIDDELDE UITGAVEN VOOR DE GEWONE
KINDERBIJSLAG PER KIND, VERGELEKEN MET DE EVOLUTIE VAN PRIJZEN EN LONEN (IN VEELVOU-
DEN VAN 1)

Periodes Gemiddelde uitgaven Index Index van de
voor gezinsuitkeringen van de

Alle schalen Gewone consumptie- Arbeiders Bedienden
prijzen

1932 (= 1) - 2004 268,10 26,07 
1950 (= 1) - 2004 17,94 18,58 6,84 
1960 (= 1) - 2004 10,19 9,77 5,65 14,82 10,81 
1970 (= 1) - 2004 4,58 4,31 4,20 7,42 6,06 
1980 (= 1) - 2004 1,85 1,73 2,06 2,31 2,13 
1990 (= 1) - 2004 1,30 1,27 1,32 1,50 1,43 
2000 (= 1) - 2004 1,08 1,05 1,08 1,13 1,11 

Die cijfers bevestigen allereerst wat hiervoor al is gezegd op basis van de evolutie
van de kinderbijslagschalen, namelijk dat de gezinsuitkeringen sterk in waarde
gestegen zijn als men de uitgaven van het jaar 1932 als vertrekpunt neemt. In 2004
is per kind gemiddeld 268,10 maal meer uitgegeven dan in 1932. Dat is duidelijk

(59) Daarmee kunnen alle meer specifieke bedragen buiten beschouwing gelaten worden, die vaak
nog niet zo lang geleden ingevoerd zijn of die vaak talrijkere wijzigingen ondergingen.
(60) Cf. Bijlage 1, Tabellen 11 en 12.
(61) Het indexcijfer van de consumptieprijzen wordt in België elke maand bepaald sinds 1914. Sinds-
dien is de methode om het te bepalen uiteraard verschillende keren gewijzigd en het basisjaar is
periodiek aangepast waardoor een beroep moet worden gedaan op omrekeningsformules tussen het
ene en het andere basisjaar. Bij deze evaluatie is gewerkt met het indexcijfer uit een database van de
FOD Economische Zaken waarin alle indexen sinds 1914 verwerkt en alle omrekeningen al gedaan
zijn.
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een sterkere stijging dan die van het indexcijfer van de consumptieprijzen, dat over
dezelfde periode vermenigvuldigd is met 26,07. Omgerekend in verhouding tot de prijs-
stijgingen, is het gemiddeld per kind uitgegeven bedrag 10 maal groter geworden.

Die forse groei van het gemiddeld per kind uitgegeven bedrag is met de jaren ver-
traagd en volgt sinds 1971 het tempo van de stijging van het indexcijfer van de con-
sumptieprijzen (62).

Wat de parameter lonen betreft, waaruit kan afgeleid worden hoeveel de kinderbij-
slag in waarde gestegen is ten opzichte van de ontwikkeling van de levensstandaard
en het algemene welvaartspeil (63), blijkt al in tabel 11, met 1960 als referentiejaar,
dat de gezinsuitkeringen minder gestegen zijn dan die ontwikkeling (64), aangezien
die uitkeringen maar uiterst zelden een aanpassing aan de welvaart kenden.

3.2. KINDERKOSTEN
De kinderbijslag is weliswaar in de eerste plaats ontstaan als een systeem om een
zekere modulering van het loon mogelijk te maken op basis van de gezinslasten,
maar heeft altijd de bedoeling gehad de kosten van het levensonderhoud en de
opvoeding van een kind ten minste gedeeltelijk te dekken. Het is dus ten opzichte
van die doelstelling dat een nauwkeurige evaluatie zou moeten kunnen worden
gemaakt van de uitkeringen van de regeling sinds haar begin.

Dat is sinds 1930 door velen geprobeerd, om telkens tot de vaststelling te komen
dat het een zeer complexe oefening is, niet zozeer wat de evaluatie op zich betreft,
maar veeleer op het stuk van de voorafgaande fase: bepalen wat een kind werkelijk
kost en geheel objectief vaststellen wat moet verstaan worden onder het begrip
‘kinderkosten’.

Er zijn overigens verschillende definities gegeven die elkaar aanvullen en elk geleid
hebben tot daadwerkelijke research, gaande van de reële kosten tot de theoretische
kosten. Het begrip ‘reële kosten’ verwijst naar de kinderkosten, berekend op basis
van onderzoeken in verband met de gezinsbudgetten. Het vertegenwoordigt dan het
aandeel van de totale uitgaven van een gezin die te maken hebben met het onderhoud
van een of meer kinderen. Het begrip ‘theoretische kosten’ probeert veeleer a priori
en objectief te bepalen wat het levensonderhoud en de opvoeding van een kind kos-
ten en benadert het onderwerp bij voorkeur op gemengde wijze door bepaalde theo-
retische normen te combineren met observatie van de consumptie (65).

(62) De kleine verschillen vloeien met name voort uit de lagere leeftijdstoeslagen en een andere
samenstelling van de bestanden van de rechtgevende kinderen (o.m. de leeftijdsgroepen en de ran-
gen). Daarbij komt nog dat een aantal indexeringen niet toegepast is.
(63) De lonen zijn weliswaar niet meer dan een gedeeltelijke indicator voor de levensstandaard, maar
voor deze studie zijn ze wel van belang omdat de kinderbijslag oorspronkelijk opgezet is als een aan-
vullend loon om via de bezoldiging een compensatie te bieden voor de gezinslasten.
(64) Geen gegevens beschikbaar van vóór 1960.
(65) Boisard, Comment évaluer le coût d’un enfant. Bulletin de la CNAF nr. 6, juni 1975.
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Een ander onderscheid dat de auteurs maken aangaande de kinderkosten, en dat
betrekking heeft op de reële kosten van een kind, is dat tussen directe en indirecte
kinderkosten, waarbij de meeste empirische studies zich beperkten tot de directe
kosten. Die directe kosten omvatten de kosten die werkelijk gedragen worden en
die voortvloeien uit de geboorte, het levensonderhoud en de opvoeding van kinde-
ren, terwijl de indirecte kosten beantwoorden aan het inkomensverlies door de
onderbreking van de beroepsactiviteit van een van de ouders, meestal de moeder,
om voor het kind te zorgen. Dat kan in zekere mate ook in verband worden
gebracht met het begrip ‘tijdkosten’ dat in bepaalde studies gehanteerd wordt.

Van de in België uitgevoerde studies is die van 1985 van Roland Renard zeker de
bekendste en velen steunen erop tot vandaag (66). De hoofdgedachte bij hem, op
basis waarvan de kinderkosten empirisch berekend worden, gaat uit van de volgen-
de vaststelling die geldt voor vele landen: in de praktijk kunnen de (directe) kinder-
kosten, anders gezegd de som van de uitgaven die voor kinderen worden gedaan,
niet gemeten worden. Een groot deel van de uitgaven van een gezin zijn namelijk
door hun aard zelf bestemd voor alle gezinsleden (huisvesting, verwarming, auto,
vakantie, enz.) en de uitgaven die in principe individualiseerbaar zijn, werden maar
zeer zelden per individu bijgehouden in de gezinsbudgetten die in de enquête verza-
meld zijn.

Vertrekkend van die vaststelling vervangt Roland Renard de definitie van kinder-
kosten in termen van inhoud (som van de uitgaven) door een definitie in termen van
levensstandaard en inkomen in verhouding tot de samenstelling van het gezin. De
directe kinderkosten meten is dus meten hoeveel de levensstandaard achteruitgaat
bij gelijk blijvende inkomsten, aangezien de uitgaven die veroorzaakt worden door
de aanwezigheid van het kind, maar gefinancierd kunnen worden met beperkingen
op andere posten van de totale uitgaven van het gezin. Anders gezegd, de kinder-
kosten berekenen is nagaan over welk bijkomend inkomen (of totaal extra uit te
geven bedrag) het gezin zou moeten beschikken om zijn levensstandaard op hetzelf-
de peil te houden telkens als er een kind bijkomt.

Hierna volgen de resultaten van het onderzoek naar de kinderkosten volgens die
definitie, verschenen in de studie van 1985 voor twee niveaus van inkomsten en
voor verschillende leeftijden.

(66) Roland Renard, Le coût de l’enfant. Approches théoriques, méthodologiques et empiriques,
Communauté française, Affaires sociales, Brussel, 1985.
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TABEL 12: KINDERKOSTEN VOLGENS DE LEEFTIJD (STUDIE VAN R. RENARD (1985), IN BEF EN IN
EUR (TEGEN HET INDEXCIJFER VAN DECEMBER 2004))

Netto-inkomen 
per maand 0 jaar 3 jaar 6 jaar 9 jaar 12 jaar 15 jaar 18 jaar Gemid-
voor alle leeftijden delde

30.000 BEF 4.000 4.650 5.300 6.000 6.700 7.350 8.000 6.000 
50.000 BEF 6.650 7.750 8.850 10.000 11.150 12.250 13.300 10.000 

1.088,26 EUR 145,10 168,68 192,26 217,65 243,04 266,62 290,20 217,65
1.813,76 EUR 241,23 281,13 321,04 362,75 404,47 444,37 482,46 362,75

Voor een maandelijks inkomen van netto 30.000 BEF werden de kinderkosten,
anders gezegd het bijkomend inkomen dat het gezin nodig zou hebben om zijn
levensstandaard op hetzelfde peil te houden, destijds geraamd op gemiddeld 6.000 BEF.
Voor een inkomen van 50.000 BEF werd het geraamd op 10.000 BEF. Omgerekend
naar het indexcijfer van 2004 en in euro gaat het respectievelijk om 217,65 EUR en
362,75 EUR.

In 1985 vond men dat veel hoger dan de som van de kinderbijslag en de belasting-
aftrek voor kinderlast (67). Hoe is de situatie nu?

Houdt men alleen rekening met de kinderbijslag (68), dan ziet men dat in verhou-
ding tot het tweede inkomen (het hoogste, maar toch nog zeer laag) de huidige kin-
derbijslagbedragen nog altijd veel lager zijn dan het vastgestelde gemiddelde van
362,75 EUR, want men komt zeer snel aan een gemiddeld bedrag (voor alle rangen)
van 186,69 EUR in het beste geval, dat wil zeggen voor de hoogste leeftijdsgroep. In
verhouding tot het eerste inkomen (zeer laag) zien we hetzelfde, behalve misschien
voor de kinderen jonger dan drie jaar. Kijkt men naar de bedragen per rang, dan ziet
men pas vanaf de 3e rang, en dan nog maar tot 15 jaar, een hogere kinderbijslag,
alleen voor het tweede inkomen. Voor de rangen 1 en 2 is het bedrag nog altijd
lager dan de kosten, en vaak veel lager.

De laatste vijftien jaar is het rond deze manier om het gezinsbeleid te benaderen, in
een context van budgettaire beperkingen en onzekerheid over de toekomst van de
sociale zekerheid, stiller, om niet te zeggen uiterst stil geworden. Onlangs is ze ech-
ter in zekere zin opnieuw aan de orde gesteld in een studie van de Gezinsbond (69),
die alle gegevens heeft bijgewerkt om opnieuw het bedrag te bepalen van de mini-

(67) Vergelijkende evolutie sedert 1975 tussen de gezinsprestaties, de lonen en de onderhouds-
kosten van kinderen, brochure uitgegeven door RKW, 15 maart 1985.
(68) Intussen is de belastingaftrek per kind ten laste veranderd in vrijstellingen berekend op het niet-
belastbaar minimumbedrag en zijn kosten voor kinderopvang aftrekbaar voor kinderen tot 12 jaar.
Het is niet mogelijk om snel tot een evaluatie te komen die daarmee rekening houdt.
(69) Gezinsbond, Mijn kind, duur kind, in Gezinsbeleid in Vlaanderen, januari 2005.
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male kinderkosten. Ter vergelijking en ter bevestiging van de hiervoor gegeven cij-
fers: de minimumkosten waarop deze studie uitkomt, zijn voor een netto maandin-
komen van 1.793,34 EUR een gemiddeld bedrag van 377,63 EUR, en volgens de leef-
tijd 258,12 EUR voor een kind van 0 tot 5 jaar, 333,61 EUR voor een kind van 6 tot
11 jaar, 409,09 EUR voor een kind van 12 tot 17 jaar en 490,84 EUR voor een jonge-
re van 18 tot 24 jaar.

Het is dus weliswaar duidelijk dat de kinderbijslag zeker niet alle kinderkosten dekt
maar het is toch belangrijk te onderstrepen dat hij de minst draagkrachtigen in onze
samenleving voor sociale uitsluiting behoedt.

3.3. KINDERBIJSLAG EN ARMOEDE
In de hele geschiedenis van de kinderbijslagregeling voor werknemers zijn talrijke
voorstellen (70) gedaan om de gezinsuitkeringen anders te moduleren, volgens ver-
schillende criteria en vaak met de bedoeling de uitkering beter af te stemmen op
groepen waaraan men prioriteit wilde geven. Ook al zijn ze niet allemaal in de regel-
geving terecht gekomen, die voorstellen hebben gezorgd voor levendige discussies
over de vraag of de kinderbijslag door zijn aard een universele uitkering moet zijn
(horizontale compensatie) dan wel veeleer een sociaal doel moet beogen door spe-
cifieker gericht te zijn op de meest in het oog springende behoeften (verticale com-
pensatie) (71).

In elk geval is de regeling in de loop der jaren, en vaak al zeer vroeg, duidelijk de
richting naar meer selectiviteit ingeslagen ten opzichte van het beeld van 1930 (cf.
hiervoor, Diversificatie van de uitkeringen). Zo is het aandeel van de kinderen met
recht op zogenaamde verhoogde kinderbijslag van 3,66% van alle rechtgevende kin-
deren van de regeling in 1947 opgelopen tot 7,19% in 1965, tot 14,75% in 1985 en
tot 17,77% in 2004 (72), wat zeer duidelijk wijst op een evolutie naar meer verticale
herverdeling, die vrij belangrijk is geworden in de totale massa van de betaalde
gezinsuitkeringen. Die verticale herverdeling naar de preferentiële bedragen en ook
een deel van de gewone kinderbijslag die gaat naar andere niet-actieve werknemers
(73), worden hoofdzakelijk gefinancierd uit de socialezekerheidsbijdragen die alleen
voor actieve werknemers betaald worden. Ook het feit dat sinds 1976 de bijdragen
berekend worden op het volledige loon (vroeger geplafonneerd) heeft een rol
gespeeld (74).

(70) Cf. met name deel 2.
(71) J. Verstraeten, Les prestations familiales: une prestation universelle ou sélective?, AISS, 1988.
(72) Cf. tabel 4, Bijlage 1.
(73) Cf. deel 1.1. over de groei bij de ‘rentebijslag’.
(74) Wet van 5 januari 1976 betreffende de begrotingsvoorstellen 1975–1976.
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In de laatste vijftien jaar hebben verschillende auteurs, die in het algemeen de doel-
matigheid van de kinderbijslag in België gunstig beoordeelden, vastgesteld dat de
bestaande verticale herverdeling nog onvoldoende is (75).

Zo hebben bepaalde analyses van de doelstellingen op het gebied van rechtvaardig-
heid die België nastreeft via het gezinsbeleid (76), aangetoond dat in termen van
objectieve kinderkosten (het feit dat elk kind de tenlasteneming van bepaalde kos-
ten kan verkrijgen) in ons land een zeer bevredigend niveau gehaald wordt, door de
ruim opgevatte kinderbijslagsregeling. Aan de subjectieve kinderkosten, dus dezelf-
de kansen om kinderen te hebben voor elk gezin (de mogelijkheid voor de ouders
om zelf zonder enige financiële druk voor kinderen te kiezen) zou daarentegen maar
in zeer geringe mate tegemoetgekomen worden.

Het zoeken naar oplossingen om de kinderbijslagregeling te optimaliseren en het
streven naar rechtvaardigheid voor de gezinnen, leidt er dan toe dat men een drempel-
inkomen gaat voorstellen voor de kinderbijslag, anders gezegd overdrachtsmecha-
nismen die degressief zijn in verhouding tot het inkomen en zelfs negatief voor de
hoge inkomens. Onder meer de fiscalisering van de kinderbijslag (in de zin van een
belasting), de afschaffing van de fiscale vrijstellingen voor kinderlast en de over-
dracht van de aldus vrijgekomen middelen naar de kinderbijslagregelingen worden
gesuggereerd. In fine zouden alle voorstellen zeker en bewust gewild de verticale
herverdeling via de gezinsuitkeringen fors groter maken.

In de loop van de laatste tien jaar hadden andere studies reeds, en ongetwijfeld in
voorzichtigere termen, in hun conclusies aangegeven dat een adequate herdosering
van de horizontale en de verticale criteria van het gezinsbeleid mogelijk en wense-
lijk is, waardoor de betrokken mechanismen doelmatiger zouden functioneren met
dezelfde of zelfs met minder middelen (77). 

Met grotere doelmatigheid was duidelijk een betere dekking bedoeld van de mini-
male kosten die gezinnen met een laag inkomen moeten dragen voor de opvoeding
van hun kinderen. De bedoelde studie heeft eerst de graad van doelmatigheid geme-
ten die met de bestaande middelen bereikt wordt. Ze stelde vast dat de kinderbijslag
en de belastingaftrek het ongeveer 13% van de arme gezinnen en de bestaans-
onzekere gezinnen mogelijk maakt te ontkomen aan een situatie van armoede zoals
gedefinieerd door het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB). Ze onderstreepte vervolgens
dat het vooral de grote gezinnen, de eenoudergezinnen en de gezinnen met maar

(75) Met name J. Bradshaw en N. Finch, A comparison of child benefit packages in 22 countries,
Research report n° 174, Department of work and pensions, 2002.
(76) S. Bastaits, Coût de l’enfant et responsabilité des parents dans les politiques familiales,
FUNDP, Namen, 2000.
(77) B. Cantillon, B. Storms, G. Verbist en K. Van den Bosch, Wegen naar een grotere doelmatigheid
van kinderbijslag en belastingaftrek voor kinderen ten laste, CSB-UFSIA, Antwerpen, 1995.
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één inkomen (uit werk of een vervangingsinkomen) zijn die het meest de gezins-
uitkeringen nodig hebben voor hun bestaanszekerheid. Het aandeel van de gezin-
nen die arm of bestaansonzeker zijn, stijgt respectievelijk tot 40,9% (gezinnen met 4
of meer kinderen), 30,5% en 23,9% in die verschillende gevallen.

Ter correctie van een te universeel geachte oriëntering van de kinderbijslagregelingen
in België, onderzocht het CSB op zijn beurt op welke manier de middelen zou-
den kunnen worden overgedragen om de doelmatigheid van die regelingen te ver-
groten, waarbij grosso modo dezelfde oplossingen voorgesteld werden als die welke
al zijn vermeld naar aanleiding van de studie van S. Bastaits. Het CSB heeft met simu-
laties becijferd welke bedragen vrijgemaakt zouden kunnen worden en verder
ook de aandacht gevestigd op een aantal principiële kwesties die door dergelijke
selectieve maatregelen mogelijk aan de orde zouden worden gesteld: de geringe
legitimiteit en de al te grote ingewikkeldheid van een regeling die uitkeringen toe-
kent na een onderzoek naar de bestaansmiddelen, in werkelijkheid een geringere
doelmatigheid dan wat men zou kunnen verwachten op basis van de kennelijke
doelmatigheid in monetaire termen.

Het is dat laatste bezwaar dat nadien geleid heeft tot de belangrijkste ontwikkelingen,
in het bijzonder op het stuk van het verband met de werkgelegenheidsproblematiek
en meer in het bijzonder door gebruik te maken van de welbekende term ‘werkloos-
heidsval’. Daarmee worden alle situaties bedoeld die werkontradend zijn omdat de
mogelijkheid om deel te nemen aan de arbeidsmarkt het netto-inkomen van de
betrokkene of van het gezin waartoe hij behoort, maar in zeer geringe mate ver-
hoogt. Anders gezegd een al te grote verticale herverdeling draagt in zich de kern
van een afhankelijkslogica waarin de kwetsbaarste groepen van de bevolking drei-
gen te blijven steken en waarvoor verschillende passende maatregelen genomen
moeten worden (78).

Bijvoorbeeld is het zo dat de meeste werklozen er veeleer bij winnen als ze voltijds
werk vinden, maar de financiële stimulans is daarentegen vaak te klein bij de over-
gang van langdurige werkloosheid naar een deeltijdbaan. Dat is het geval voor veel
vrouwen en nog in sterkere mate als die vrouwen ook gezinshoofd zijn en alleen de
indirecte kosten verbonden met werk moeten dragen, zoals de verplaatsingskosten
en de kinderopvang.

Om die ‘werkloosheidsval’ te bestrijden en de herintrede van werklozen op de
arbeidsmarkt te bevorderen, bepaalt de kinderbijslagregeling voor werknemers dat
een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze die recht heeft op een kinderbijslag-
toeslag en die na te hebben gewerkt binnen zes maanden opnieuw uitkeringsge-
rechtigd volledig werkloos wordt, zijn recht op die toeslag behoudt.

(78) Die oplossingen hebben niet alleen te maken met de sociale uitkeringen, aangezien de oorzaken
van het fenomeen ‘werkloosheidsval’ zelf divers zijn. Ze moeten ook gezocht worden op het gebied
van lonen, fiscaliteit, enz.
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3.4. VERANDERING DOET NIEUWE BEHOEFTEN ONTSTAAN
Sinds de jaren dertig zijn de samenleving en het leven van mannen, vrouwen en
gezinnen veranderd. Een analyse van die veranderingen met de bedoeling na te gaan
in welke mate de instrumenten van het gezinsbeleid, waartoe de kinderbijslag
behoort, nog altijd aan de behoeften van de gezinnen beantwoorden dan wel gron-
dig of minder grondig aangepast zouden moeten worden, is een veelomvattende
opgave (79).

Een hogere levensstandaard, een lager geboortecijfer, de geografische spreiding van
de generaties, de generatiekloof, de grotere afstand tussen werk- en woonplaats en
de vele veranderingen in de sfeer van het werk en die van het gezin, zijn zeker de
markantste veranderingen van de laatste decennia. Die ontwikkelingen hebben de
familiebanden veranderd, en vaak losser gemaakt, en daardoor de gezinnen steeds
meer beroofd van het familiale solidariteitsnetwerk. Ze kunnen precies begrepen
worden via een reeks demografische en sociale indicatoren, bijvoorbeeld met
betrekking tot de vruchtbaarheid, het aantal huwelijken, het ongetrouwd samen-
wonen, het aantal scheidingen en echtscheidingen, het aantal eenoudergezinnen en
hoeveel kinderen verhoudingsgewijs tot die gezinnen behoren, de arbeidsparticipa-
tie van moeders, het aantal generaties die samen in een gezin leven, de langere
levensverwachting, enz.

3.4.1. Minder kinderen
In de meeste ontwikkelde landen is de vruchtbaarheid gedaald tot onder het niveau
van generatievervanging. Het is omstreeks de jaren ’70 tot ’75 dat het gemiddelde
kindertal per vrouw bruusk is gaan teruglopen in alle landen van West-Europa. In
die periode is het in België teruggevallen van 2,25 tot 1,74 en het laatste door het
NIS gepubliceerde cijfer, voor het jaar 2002, is 1,62. Daarmee heeft ons land nog
een vrij hoog gemiddelde in dat geografische gebied (80). De eerder geciteerde stu-
die van G.-Fr. Dumont vestigde in dit verband de aandacht op de noodzaak om de
kinderwens van koppels en ook grote gezinnen te ondersteunen, als we de toe-
komst niet in gevaar willen brengen, maar dat past niet goed in de huidige mentali-
teit die het individu laat primeren op de gemeenschap en waarin men zich nog maar
pas bewust begint te worden van de gevolgen op lange termijn.

(79) Met name zal verwezen worden naar een studie van het Institut de démographie politique uit
2004 die voorgesteld is op de 28e algemene vergadering van de AISS (Peking, september 2004) en
die gaat over de ontwikkeling van de gezinsstructuren in de verschillende delen van de wereld, over
de sociaaleconomische gevolgen en over de verantwoordelijkheid van de socialezekerheidsinstellin-
gen, wat dan het hoofdthema geworden is van de Commission technique des allocations familiales
pour le triennium 2005 – 2007: G.-Fr. Dumont, Adaptations des politiques familiales aux évolu-
tions des structures familiales, Institut de démographie politique, Parijs 2004.
(80) Cf. Bijlage 2, Tabel 1.
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3.4.2. Minder huwelijken en kleinere gezinnen
Eenzelfde parallellisme inzake de aantasting van de familiale structuren (81) is vast
te stellen tussen de landen van hetzelfde geografische gebied, dit keer omstreeks de
jaren ’75 tot ’80 wat het aantal huwelijken betreft. Het huwelijk verliest terrein en is
niet langer de norm op het gebied van gezinsvorming (82). In 2002 lag de index van
de eerste huwelijken voor de vrouwen nog maar tussen 0,50 en 0,54 voor Duits-
land, het Verenigd Koninkrijk en België, terwijl dat cijfer overal hoger was dan 0,80
in 1975 (0,89 in België) met voor Frankrijk en Nederland nog iets hogere resultaten
(0,59). In België bedroeg het aantal huwelijken op 1.000 inwoners 4,03 in 2003,
tegen 5,14 in 1994, 5,85 in 1985 en 7,00 in 1965.

In dezelfde jaren was het aantal echtscheidingen, eveneens per 1.000 inwoners,
respectievelijk 3,02, 2,18, 1,88 en 0,58 (83). Het verschil tussen het aantal huwelij-
ken en het aantal echtscheidingen wordt dus steeds kleiner, en in België wordt
meer dan de helft van de huwelijken ontbonden. De Kinderbijslagwet is vanaf 1984
aangepast aan deze nieuwe sociale realiteit door de begrippen echtscheiding, feite-
lijke scheiding en scheiding van tafel en bed in de definitie van de rechthebbende te
integreren. Belangrijk is ook de introductie van het co-ouderschap in 1997 (84).

Het ongetrouwd samenwonen wint overigens terrein en in 1998 heeft de wet van
23 november 1998 de verklaring van wettelijke samenwoning ingevoerd. Behalve
het wettelijk samenwonen kent de kinderbijslag het begrip feitelijk gezin, waarbij
de sekse van de partners geen rol speelt (85).

Die ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de gezinnen in de landen van West-
Europa aanzienlijk kleiner zijn geworden, met nog maar 2,1 personen gemiddeld
(2,36 in 2004 voor België tegen 3,41 in 1930) terwijl anderzijds het aandeel van de
eenoudergezinnen met maar een kind aanzienlijk is gegroeid. In 1995 betrof het
21% van alle gezinnen in het Verenigd Koninkrijk, 19% in Duitsland, 16% in Neder-
land en 14% in Frankrijk, waarbij de kanttekening gemaakt moet worden dat ‘eenou-
dergezin’ en ‘alleenstaande ouder’ in de verschillende landen niet altijd op dezelfde
manier gedefinieerd worden. Volgens de statistieken over de gezinnen van het NIS
(86) zou het aandeel iets kleiner zijn in België, namelijk 12,7% in 2004 (moeders
met ongehuwde kinderen + vaders met ongehuwde kinderen) tegen 9,1% in

(81) G.-Fr. Dumont, op. cit., p. 42.
(82) Daar zijn overigens het feit dat vrouwen toegang hebben tot contraceptie, en hun groeiende
aanwezigheid op de arbeidsmarkt niet vreemd aan.
(83) Cf. Bijlage 2, tabel 2.
(84) Co-ouderschap staat voor gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag in de zin van artikel
374 van het Burgerlijk Wetboek. Dat betekent dat belangrijke beslissingen over het levensonderhoud
en de opvoeding van het kind door beide ouders samen genomen worden, ongeacht bij wie de kin-
deren wonen.
(85) Cf. RKW, Het stelsel van de kinderbijslag voor werknemers, p. 37.
(86) Cf. Bijlage 2, tabel 3.
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1991 en 7,00% in 1981. In dezelfde statistieken kan men zien dat het aantal
getrouwde koppels met ongehuwde kinderen gedaald is van 40,8% van de gezinnen
in 1981 tot 26,9% in 2004.

Een andere nieuwe situatie waar nog weinig rekening mee wordt gehouden en
waarvoor de manieren van ingrijpen sterk kunnen verschillen (rusthuis of thuis blij-
ven wonen): dat steeds minder verschillende generaties samenwonen, terwijl de
levensverwachting van vrouwen en mannen alsmaar stijgt. In het beste geval (Duits-
land, België en Frankrijk) wonen nog 7 à 8% van de ouderen samen met hun kinde-
ren in driegeneratiegezinnen. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk is dat nage-
noeg 0% geworden.

3.4.3. Ouderschap en werk: hoe te combineren?
Zoals al aangestipt in het begin van dit rapport (87) is het markantste fenomeen in
de arbeidswereld ten opzichte van de situatie in 1930 de massieve intrede van vrou-
wen op de arbeidsmarkt. Men begint zich ook steeds sterker bewust te worden van
de implicaties voor het te voeren beleid, speciaal wat betreft de verschillende maat-
regelen die de combinatie van gezins- en beroepsleven kunnen bevorderen. In Bel-
gië is de activiteitsgraad van moeders van de hoogste in Europa (84,1% voor moe-
ders met 1 kind onder de 6 jaar en 81,0% voor moeders met 2 kinderen waarvan er
een nog geen 6 jaar is) en niettegenstaande er nog sprake is van onvoldoende
opvangplaatsen, is de opvang van jonge kinderen er verhoudingsgewijs sterk ont-
wikkeld.

Van de ‘werkpistes’ voortgekomen uit de Staten-General van het Gezin die begin
2004 plaatsvonden (zie hiervoor), en waar een sterke vraag is gebleken, gaat er een
over tijd hebben om ouder te zijn, wat dus perfect lijkt tegemoet te komen aan die
bezorgdheid. Het is overigens op dit terrein van de combineerbaarheid van gezins-
en beroepsleven, dat als gevolg van die Staten-Generaal de meeste praktische maat-
regelen zijn genomen om bepaalde verlofregelingen te verbeteren (moederschaps-
en adoptieverlof, ouderschapsverlof, fiscale aftrek, enz.) en dat budgettaire marges
zijn gevonden, ook al blijft de ‘werkpiste’ open, gezien de enorme vraag.

Het fragieler worden van de familiebanden en de gevolgen ervan voor de betrokken
kinderen komen in die ‘werkpistes’ veel minder aan bod, althans zoals die kwestie
vroeger al aan de orde gesteld is. Er wordt echter wel verwezen naar de noodzaak
om bestaansonzekerheid te voorkomen door met name de steun voor bepaalde een-
oudergezinnen te versterken. Het is via de kinderbijslag, en dus op zeer klassieke
wijze, dat aan dergelijke steun wordt gedacht, en overigens hebben de Staten-Gene-
raal een oproep gedaan voor verder denkwerk in dat verband.

(87) Cf. deel 1.1.
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De opvang van en de zorg voor ouderen bleken dan weer een van de meest belofte-
volle ‘werkpistes’ te zijn, aangezien de problemen op dat punt in het dagelijks leven
steeds acuter worden, in nauwe samenhang met de meeste ontwikkelingen die hier-
voor zijn genoemd: langere levensverwachting van zowel mannen als vrouwen,
steeds minder samenwonende generaties, meer vrouwen op de arbeidsmarkt en
vaker stuk gaan van familiebanden. Oudere mensen thuis laten blijven, de optie van
de Staten-Generaal die ook het best beantwoordt aan de verwachtingen, impliceert
volgens diezelfde Staten-Generaal zeer diverse maatregelen waarvoor een sterke
coördinatie vereist is tussen de bevoegde diensten en overheden.

Het is dus paradoxaal, en misschien roept het zelfs vragen op, te moeten vaststellen
dat de vergrijzing, die in heel wat discussies in onze samenleving centraal staat, ook
een grote plaats is gaan innemen in de debatten over het gezin en het gezinsbeleid,
die traditioneel veeleer gericht zijn op kinderen en de toekomstbeloften die ze
inhouden.

Uit al wat hiervoor is gezegd, blijkt duidelijk dat het gezin, de ontwikkeling van
nieuwe gezinsvormen en de veranderingen in de samenleving geleid hebben tot
aanpassingen van het gezinsbeleid, die dan een plaats hebben gekregen in de regel-
geving van de kinderbijslag voor werknemers.

4. BESLUIT

In 1930 en vooral in de jaren vlak vóór de aanneming van de wet van 4 augustus
1930 werd de kinderbijslag – een formule die zeer concreet gestalte gaf aan de
gedachte dat het loon van een werknemer hoog genoeg moet zijn om zijn gezin
waardig te laten leven – onthaald met een mengsel van enthousiasme en scepsis,
naargelang van het milieu, zoals na te lezen is in de memorie van toelichting van die
wet (88). Wat wordt in 2005 gedaan om die waarden te bevorderen die de gezinnen
goed doen functioneren, en hoe worden die waarden door de verschillende over-
heidsmiddelen ondersteund?

Dit verslag beweert niet die vraag te hebben beantwoord, maar het heeft op een
aantal punten toelichting willen verschaffen die de diverse verantwoordelijken en
de gezinnen zelf een aantal bijkomende richtpunten moet bieden in een materie die
aanzienlijk complexer geworden is dan 75 jaar geleden.

Hierna zal alleen maar gepoogd worden om op basis van wat in de studie al is gezegd,
enkele goede redenen op te sommen en toe te lichten die in de ogen van de beheer-
ders van de sector nog steeds een verantwoording zijn voor de overheidsbemoeienis

(88) Wet van 4 augustus 1930 houdende veralgemening van de gezinsbijlslagen, BS van 1 september
1930. Kamer van volksvertegenwoordigers, zitting 1929 – 1930, vergadering van 10 december 1929.
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in dit bij uitstek privédomein dat het gezin toch is, zowel op de meest klassieke
manier en volgens de meest klassieke modaliteiten als in de vorm van vernieuwende
maatregelen.

4.1. DE ‘NIEUWE ARMOEDE’
Een van de bekendste factoren die aan de oorsprong hebben gelegen van de kinder-
bijslag en van de algemene invoering ervan in 1930, was zeker de grote armoede
van vele arbeidersgezinnen die vaak veel kinderen op te voeden hadden en maar
over één enkel beroepsinkomen beschikten, dat bovendien over het algemeen zeer
bescheiden was (89). De armoede is niet verdwenen uit de samenleving en ook niet
uit de wetenschappelijke publicaties over de situatie van de gezinnen in onze tijd. Al
zijn de gevolgen grotendeels dezelfde, van de oorzaken kan dat niet gezegd worden.

De minder stabiele gezinsstructuren zijn vandaag een bron geworden van bestaans-
onzekerheid. De vrijheid van keuze die wij in onze samenleving kennen, zelf een
gevolg van de zeer sterke tendens tot sociale individualisering, heeft een prijs en het
losser worden van de familiebanden wordt een sociaal risico (90). Eenoudergezinnen
met nog maar één beroeps- of vervangingsinkomen, zijn bijzonder kwetsbaar nu het
tweeverdienerschap de norm geworden is van de welvaart. Heel wat van die alleen-
staanden kunnen alleen een deeltijdbaan krijgen als ze betaald werk willen combine-
ren met de opvoeding van hun kinderen. Vele van die gezinnen raken onder de
armoedegrens of kunnen zich maar met veel moeite rond dat niveau handhaven
door precies de gezinsuitkeringen en andere tegemoetkomingen.

4.2. DE VERGRIJZING
Leest men de memorie van toelichting van de wet van 4 augustus 1930, dan beseft
men, bijna met verbazing, dat de specifiek demografische kwestie, daar genoemd
“het verschijnsel van de geboortevermindering” toen al in de geest van de wetgever
leefde. 

Sindsdien is het fenomeen steeds grotere proporties gaan aannemen en houdt het
ook de actoren van het gezinsbeleid bezig. Bij de deelnemers aan de Staten-Generaal
van het Gezin was het vraagstuk bijvoorbeeld duidelijk aanwezig en het is een van
de ‘werkpistes’ geworden. Bij de start van een nieuwe cyclus van de Staten-Generaal
in 2005 is een werkgroep ‘Intergenerationele dimensie van het gezin’ opgezet met

(89) Misschien moet opgemerkt worden dat dit ietwat karikaturale beeld van de gezinnen ongetwij-
feld beter past bij het einde van de negentiende eeuw, de tijd van het ontstaan van de kinderbijslag
als idee, dan bij de jaren dertig, waar bepaalde van de trekken toch al wat minder scherp waren
geworden. Maar toch kan het nog dienen als referentie om zowel het, enigszins late, succes van de
kinderbijslag te begrijpen als, bij wijze van contrast, de situatie van de gezinnen nu.
(90) Jacques Commaille, Pierre Strobel en Michel Villac, La politique de la famille, Parijs, La Décou-
verte, 2002.
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thema’s die al een aanwijzing geven over de gewenste oriëntatie, waarbij de ontwik-
keling van voorzieningen voor ouderen die een antwoord bieden op de verschillen-
de behoeften (verzorging, informatie, counseling, enz.) centraal staan.

Die oriëntatie houdt dus kennelijk hoofdzakelijk het creëren van een diensten-
aanbod in, wat toch wel een duidelijk verschil is met het soort tegemoetkomingen
dat oorspronkelijk aan de gezinnen werd geboden. Daarmee past ze ook in elk geval
maar beperkt in het kader van de kinderbijslagregeling, tenzij in de vorm van subsi-
dies. Een gezinsbeleid in de meer klassieke zin (91), waarin de kinderbijslag een
centrale rol speelt, beantwoordt hoe dan ook beter aan de preventie-idee, een
goede reden om de bestaande voorzieningen te behouden.

4.3. EEN RECHTVAARDIGE BEHANDELING VOOR ALLE GEZINNEN
Van bij de start heeft de kinderbijslag, in België en in andere landen, voor zichzelf
een universele doelstelling gesteld, namelijk dat alle gezinnen die kinderen opvoe-
den, recht hebben op erkenning door de gemeenschap en op ondersteuning bij de
rol en de taak die ze vervullen, ook al is dat dan in de praktijk beperkt gebleven tot
de geleidelijke invoering en het behoud van regelingen op basis van het uitgeoefen-
de beroep, die elk voor zich alleen de gezinnen bereiken voor wie een recht geves-
tigd kan worden op grond van de beroepsactiviteit of een gelijkgestelde situatie.
Ten opzichte van die bedoeling en anders dan het gezinsbeleid in andere landen, is
de gedachte dat bijzondere aandacht moest gaan naar groepen van wie de behoef-
ten groter en dringender geacht werden, maar geleidelijk doorgedrongen (92).

Zonder terug te komen op de diverse beoordelingen van de doelmatigheid van de
kinderbijslagregelingen in België, of op de wenselijkheid om de toekenning van de
middelen te herzien in de zin van meer sociale herverdeling (cf. hiervoor), met
name om de beantwoorden aan de nieuwe behoeften van de gezinnen, moet gesteld
worden dat de beperkingen waarop de doelmatigheid van dergelijke maatregelen
stuit (werkloosheidsvallen, afhankelijkheid, stigmatisering, enz.) veeleer lijken te
pleiten voor een redelijk behoud van die universele bedoeling. Tegenover de reali-
teit van de losser wordende familiebanden het gezin blijven erkennen als de plaats
bij uitstek voor de socialisering van het individu, verleent daaraan preventieve
draagwijdte.

(91) Cf. met name P. Cattoir en D. Jacobs, Het gezinsbeleid in België: welke instrumenten voor
welke doelstellingen? Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid, 1998.
(92) Het is vaak moeilijk om in het geheel van maatregelen van het sociaal beleid de specifiek als
gezinsbeleid bedoelde ingrepen als zodanig apart te zien. Zelfs in België, waar het algemene karakter
van de kinderbijslag meestal erkend wordt, is het gezinsbeleid als zondanig weinig expliciet. Boven-
dien heeft dat beleid vaak vele doelstellingen, die vaak te maken hebben met andere dan strikt
gezinsgebonden thema’s.
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Al kan men aannemen dat een positieve weerslag van stimulansen in dat verband
niet erg waarschijnlijk is (93), toch moet men vaststellen dat de kinderbijslag de
belangrijkste ‘ruimte’ vormt waarin over het gezinsbeleid nagedacht wordt, of het
nu gaat om de ondersteuning van de kinderwens dan wel om het bieden van hulp
aan gezinnen van gelijk welke samenstelling. Het recht op kinderbijslag behouden
voor alle gezinnen en tegelijk ook bijzondere aandacht schenken aan de minst
draagkrachtigen, daarmee behandelt men alle kinderen – de actoren van morgen –
op gelijke voet.

4.4. HET RECHT VAN HET KIND
Het recht van het kind waarover in dit verslag is gesproken en waarover alle betrok-
ken verantwoordelijken het principieel eens zijn, vormt duidelijk nog een verster-
king van wat zojuist is gezegd over een systeem dat alle gezinnen rechtvaardig wil
behandelen. De begrippen recht van het kind en rechtvaardigheid tegenover de
gezinnen lijken perfect samen te vallen als daarbij uitgegaan wordt van een voldoen-
de ruim begrip van de term gezin, zoals nu voor de toekenning van de kinderbijslag
al het geval is.

Bovendien lijkt het recht van het kind op zichzelf alleen al te volstaan om het
behoud en de verbetering van een overheidstegemoetkoming voor alle kinderen te
verantwoorden, ook al bestaat een dergelijke tegemoetkoming niet in alle landen
van Europa. De Conventie van de rechten van het kind, aangenomen in 1989 en
door België goedgekeurd in 1991, vormt in dat verband een morele garantie van de
allereerste orde, met name door artikel 27 (94).

4.5. KINDEREN ZIJN DE TOEKOMST
De welzijnsprogramma’s beschouwen als een sociale investering (95) biedt ten slot-
te een ideaal kader voor een nieuwe definiëring van de overheidstegemoetkoming
voor gezinnen en kinderen in de zin van meer dynamisme en met meer aandacht
voor preventie, door kinderen niet in de eerste plaats te zien als een bron van kos-
ten maar veleer als een kapitaal of een toekomstbelofte die maximaal tot ontwikke-
ling gebracht moet worden om de toekomstige samenleving de beste kansen op sla-
gen te bieden of op zijn minst zoveel mogelijk te voorkomen dat die kansen in
gevaar komen.

(93) De doelmatigheid van rechtstreekse financiële stimulansen op het stuk van het geboortecijfer,
staat sterk ter discussie, wat niet uitsluit dat veeleer indirecte gevolgen van beleidsmaatregelen
gericht op sociale voorzieningen, huisvesting en de leefomgeving tot overtuigender resultaten kun-
nen leiden.
(94) Dat artikel van de Conventie van de rechten van het kind stelt: de Staten die partij zijn, erken-
nen het recht van ieder kind op een levensstandaard die toereikend is voor de lichamelijke, geestelij-
ke, intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling van het kind.
(95) G. Esping-Andersen, Towards the Good Society, once again? in Why we need a new welfare
state, Oxford, 2002.
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Tot besluit van dit verslag willen we de woorden aanhalen van Gérard-François
Dumont die de geest ervan samenvatten: “Omdat het begrip familie door de opeen-
volging van de generaties van nature een langetermijnbegrip is, moet het centraal
staan in elk duurzaam ontwikkelingsbeleid” (vertaling) (96). De vele problemen op
het gebied van het demografisch evenwicht kunnen namelijk de duurzame ontwik-
keling in het gedrang brengen, zowel in de ontwikkelde als in de ontwikkelingslanden:
het gezinsbeleid moet dus de passende antwoorden vinden vertrekkende van een
betere kennis van de realiteit waarin gezinnen en families leven.

__________

(96) G.-Fr. Dumont, Adaptation des politiques familiales aux évolutions des structures familiales.
Etude réalisée à la demande de la Caisse nationale d’allocations familiales par l’Institut de démo-
graphie politique.
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BIJLAGEN

BIJLAGE 1

A - RECHTGEVENDE KINDEREN

TABEL 1: RECHTGEVENDE KINDEREN PER LEEFTIJDSGROEP IN ABSOLUTE CIJFERS – REELE LEEF-
TIJDSGROEPEN

1932 1947 1965 1985 2004

0 tot 6 jaar 631.654 503.526 526.765
6 tot 10 jaar 392.263
6 tot 12 jaar 496.352 524.620
10 tot 14 jaar 366.155
12 tot 16 jaar 364.429
12 tot 18 jaar 528.976
14 tot 25 jaar 303.987
16 tot 25 jaar 408.611
18 tot 25 jaar 269.500
+ 25 jaar 6.558 20.026 18.467

Totaal 888.959 1.065.153 1.700.617 1.792.944 1.868.328

TABEL 2: RECHTGEVENDE KINDEREN PER LEEFTIJDSGROEP IN ABSOLUTE CIJFERS – REELE LEEF-
TIJDSGROEPEN (HUIDIGE VERDELING)

1932 1947 1965 1985 2004

0 tot 6 jaar 631.654 503.526 526.765
6 tot 12 jaar 575.341 496.352 524.620
12 tot 18 jaar 420.010 538.813 528.976
18 tot 25 jaar 67.055 234.227 269.500
- Studenten 59.807 185.665 226.030
- Leerlingen 2.407 5.305 3.306
- Jonge werkzoekenden - 28.649 36.184
- J.M. huishoudster 2.544 2.549 -
- Gehandicapten 2.297 12.059 3.980
+ 25 jaar 6.558 20.026 18.467

Totaal 888.959 1.065.153 1.700.617 1.792.944 1.868.328

Totaal zonder + 25 jaar 888.959 1.065.153 1.694.059 1.772.918 1.849.861
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TABEL 3: RECHTGEVENDE KINDEREN PER LEEFTIJDSGROEP IN PERCENTAGES

1932 1947 1965 1985 2004

0 tot 6 jaar 37,14 28,08 28,19
6 tot 12 jaar 33,83 27,68 28,08
12 tot 18 jaar 24,70 30,05 28,31
18 tot 25 jaar 3,94 13,06 14,42
- Studenten 3,52 10,36 12,10
- Leerlingen 0,14 0,30 0,18
- Jonge werkzoekenden - 1,60 1,94
- J.M. huishoudster 0,15 0,14 -
- Gehandicapten 0,14 0,67 0,21
+ 25 jaar 0,39 1,12 0,99

Totaal 100 100 100 100 100

TABEL 4: RECHTGEVENDE KINDEREN PER SCHAALCATEGORIE IN PERCENTAGES

1932 1947 1965 1985 2004

Gewone schaal 100,00 96,34 92,81 85,25 82,23
Schaal 50bis 2,25 2,32 3,29 2,45
Schaal 50ter 1,41 4,87 3,84 3,33
Schaal 42bis 7,62 11,98
Verhoogde schaal 3,66 7,19 14,75 17,77

Totaal 100 100 100 100 100
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TABEL 5: RECHTGEVENDE KINDEREN, TOTALE JAARLIJKSE AANTALLEN IN ABSOLUTE CIJFERS

1931 802.567 1970 1.809.890
1932 888.959 1971 1.845.188
1933 881.097 1972 1.854.328
1934 857.970 1973 1.850.691
1935 905.655 1974 1.833.379
1936 990.126 1975 1.847.487
1937 1.053.487 1976 1.844.508
1938 1.007.776 1977 1.839.596
1939 893.702 1978 1.841.306
1940 807.082 1979 1.830.929
1941 890.474 1980 1.820.362
1942 864.260 1981 1.822.027
1943 798.909 1982 1.813.437
1944 684.932 1983 1.807.944
1945 889.464 1984 1.795.503
1946 938.458 1985 1.792.944
1947 1.065.153 1986 1.778.069
1948 1.078.803 1987 1.762.365
1949 1.100.386 1988 1.762.040
1950 1.140.825 1989 1.757.032
1951 1.215.247 1990 1.776.555
1952 1.238.778 1991 1.783.268
1953 1.266.944 1992 1.792.595
1954 1.313.460 1993 1.806.774
1955 1.356.308 1994 1.810.545
1956 1.364.088 1995 1.819.337
1957 1.369.055 1996 1.827.118
1958 1.367.943 1997 1.830.692
1959 1.419.959 1998 1.830.294
1960 1.465.813 1999 1.830.347
1961 1.511.060 2000 1.830.133
1962 1.558.328 2001 1.829.656
1963 1.616.394 2002 1.841.856
1964 1.664.911 2003 1.851.406
1965 1.700.617 2004 1.868.328
1966 1.716.837
1967 1.732.046
1968 1 1.795.458
1969 1.802.025

1 Van 1968 tot 1972 zijn hierin ook de rechtgevende kinderen begrepen voor wie de kinderbijslag betaald werd
voor rekening van de RVA.
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B - GEBOORTEN 

TABEL 6: GEBOORTEN IN HET KINDERBIJSLAGSTELSEL VOOR WERKNEMERS VAN 1946 TOT 2004
(1946 = 100)

1e geboorte 2e geboorte of volgende Totaal 1e geb. 2e geb. Totaal
in % in %

1946 38.053 100,09 48.281 100,09 86.334 100,09 44,08 55,92 100
1947 39.539 103,91 47.738 98,88 87.277 101,09 45,30 54,70 100
1948 41.315 108,57 53.335 110,47 94.650 109,63 43,65 56,35 100
1949 36.939 97,07 51.511 106,69 88.450 102,45 41,76 58,24 100
1950 37.515 98,59 56.740 117,52 94.255 109,17 39,80 60,20 100
1951 37.180 97,71 58.297 120,75 95.477 110,59 38,94 61,06 100
1952 37.934 99,69 60.039 124,35 97.973 113,48 38,72 61,28 100
1953 36.365 95,56 60.442 125,19 96.807 112,13 37,56 62,44 100
1954 36.327 95,46 61.688 127,77 98.015 113,53 37,06 62,94 100
1955 36.373 95,59 60.308 124,91 96.681 111,98 37,62 62,38 100
1956 36.887 96,94 62.391 129,22 99.278 114,99 37,16 62,84 100
1957 38.105 100,14 61.690 127,77 99.795 115,59 38,18 61,82 100
1958 40.590 106,67 65.464 135,59 106.054 122,84 38,27 61,73 100
1959 39.670 104,25 66.507 137,75 106.177 122,98 37,36 62,64 100
1960 37.759 99,23 65.432 135,52 103.191 119,53 36,59 63,41 100
1961 38.477 101,11 69.302 143,54 107.779 124,84 35,70 64,30 100
1962 34.212 89,91 66.993 138,76 101.205 117,22 33,80 66,20 100
1963 37.919 99,65 70.023 145,03 107.942 125,03 35,13 64,87 100
1964 39.156 102,90 69.854 144,68 109.010 126,27 35,92 64,08 100
1965 39.970 105,04 68.273 141,41 108.243 125,38 36,93 63,07 100
1966 40.367 106,08 64.954 134,53 105.321 121,99 38,33 61,67 100
1967 43.471 114,24 62.067 128,55 105.538 122,24 41,19 58,81 100
1968 44.687 117,43 62.351 129,14 107.038 123,98 41,75 58,25 100
1969 43.324 113,85 58.613 121,40 101.937 118,07 42,50 57,50 100
1970 45.190 118,76 58.232 120,61 103.422 119,79 43,69 56,31 100
1971 46.342 121,78 57.099 118,26 103.441 119,81 44,80 55,20 100
1972 45.548 119,70 53.662 111,15 99.210 114,91 45,91 54,09 100
1973 44.826 117,80 49.539 102,61 94.365 109,30 47,50 52,50 100
1974 45.161 118,68 46.848 97,03 92.009 106,57 49,08 50,92 100
1975 44.646 117,33 45.004 93,21 89.650 103,84 49,80 50,20 100
1976 44.475 116,88 46.105 95,49 90.580 104,92 49,10 50,90 100
1977 43.696 114,83 46.871 97,08 90.567 104,90 48,25 51,75 100
1978 43.699 114,84 47.109 97,57 90.808 105,18 48,12 51,88 100
1979 44.093 115,87 47.667 98,73 91.760 106,28 48,05 51,95 100
1980 44.747 117,59 48.735 100,94 93.482 108,28 47,87 52,13 100
1981 44.025 115,69 48.551 100,56 92.576 107,23 47,56 52,44 100
1982 42.730 112,29 46.957 97,26 89.687 103,88 47,64 52,36 100
1983 40.112 105,41 44.921 93,04 85.033 98,49 47,17 52,83 100
1984 38.402 100,92 44.165 91,47 82.567 95,64 46,51 53,49 100
1985 41.853 109,99 48.006 99,43 89.859 104,08 46,58 53,42 100
1986 40.931 107,56 46.812 96,96 87.743 101,63 46,65 53,35 100
1987 42.258 111,05 46.448 96,20 88.706 102,75 47,64 52,36 100
1988 43.144 113,38 47.584 98,56 90.728 105,09 47,55 52,45 100
1989 45.325 119,11 49.446 102,41 94.771 109,77 47,83 52,17 100
1990 46.386 121,90 50.737 105,09 97.123 112,50 47,76 52,24 100
1991 48.414 127,23 51.360 106,38 99.774 115,57 48,52 51,48 100
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1992 47.640 125,19 52.299 108,32 99.939 115,76 47,67 52,33 100
1993 45.453 119,45 50.788 105,19 96.241 111,48 47,23 52,77 100
1994 45.473 119,50 49.199 101,90 94.672 109,66 48,03 51,97 100
1995 43.986 115,59 48.147 99,72 92.133 106,72 47,74 52,26 100
1996 45.220 118,83 47.429 98,24 92.649 107,31 48,81 51,19 100
1997 45.976 120,82 46.821 96,98 92.797 107,49 49,54 50,46 100
1998 44.089 115,86 45.591 94,43 89.680 103,88 49,16 50,84 100
1999 45.270 118,97 44.812 92,81 90.082 104,34 50,25 49,75 100
2000 46.356 121,82 44.938 93,08 91.294 105,75 50,78 49,22 100
2001 46.205 121,42 45.250 93,72 91.455 105,93 50,52 49,48 100
2002 45.597 119,82 44.064 91,27 89.661 103,85 50,85 49,15 100
2003 46.221 121,46 44.662 92,50 90.883 105,27 50,86 49,14 100
2004 48.392 127,17 45.619 94,49 94.011 108,89 51,47 48,53 100

TABEL 7: GEBOORTEN IN HET KINDERBIJSLAGSTELSEL VOOR WERKNEMERS VAN 1964 TOT 2004
(1964 = 100)

1e geboorte 2e geboorte of volgende Totaal 1e geb. 2e geb. Totaal
in % in %

1964 39.156 100,09 69.854 100,09 109.010 100,09 35,92 64,08 100
1965 39.970 102,08 68.273 97,74 108.243 99,30 36,93 63,07 100
1966 40.367 103,09 64.954 92,99 105.321 96,62 38,33 61,67 100
1967 43.471 111,02 62.067 88,85 105.538 96,81 41,19 58,81 100
1968 44.687 114,13 62.351 89,26 107.038 98,19 41,75 58,25 100
1969 43.324 110,64 58.613 83,91 101.937 93,51 42,50 57,50 100
1970 45.190 115,41 58.232 83,36 103.422 94,87 43,69 56,31 100
1971 46.342 118,35 57.099 81,74 103.441 94,89 44,80 55,20 100
1972 45.548 116,32 53.662 76,82 99.210 91,01 45,91 54,09 100
1973 44.826 114,48 49.539 70,92 94.365 86,57 47,50 52,50 100
1974 45.161 115,34 46.848 67,07 92.009 84,40 49,08 50,92 100
1975 44.646 114,02 45.004 64,43 89.650 82,24 49,80 50,20 100
1976 44.475 113,58 46.105 66,00 90.580 83,09 49,10 50,90 100
1977 43.696 111,59 46.871 67,10 90.567 83,08 48,25 51,75 100
1978 43.699 111,60 47.109 67,44 90.808 83,30 48,12 51,88 100
1979 44.093 112,61 47.667 68,24 91.760 84,18 48,05 51,95 100
1980 44.747 114,28 48.735 69,77 93.482 85,76 47,87 52,13 100
1981 44.025 112,43 48.551 69,50 92.576 84,92 47,56 52,44 100
1982 42.730 109,13 46.957 67,22 89.687 82,27 47,64 52,36 100
1983 40.112 102,44 44.921 64,31 85.033 78,00 47,17 52,83 100
1984 38.402 98,07 44.165 63,22 82.567 75,74 46,51 53,49 100
1985 41.853 106,89 48.006 68,72 89.859 82,43 46,58 53,42 100
1986 40.931 104,53 46.812 67,01 87.743 80,49 46,65 53,35 100
1987 42.258 107,92 46.448 66,49 88.706 81,37 47,64 52,36 100
1988 43.144 110,18 47.584 68,12 90.728 83,23 47,55 52,45 100
1989 45.325 115,75 49.446 70,78 94.771 86,94 47,83 52,17 100
1990 46.386 118,46 50.737 72,63 97.123 89,10 47,76 52,24 100
1991 48.414 123,64 51.360 73,52 99.774 91,53 48,52 51,48 100
1992 47.640 121,67 52.299 74,87 99.939 91,68 47,67 52,33 100
1993 45.453 116,08 50.788 72,71 96.241 88,29 47,23 52,77 100
1994 45.473 116,13 49.199 70,43 94.672 86,85 48,03 51,97 100
1995 43.986 112,34 48.147 68,93 92.133 84,52 47,74 52,26 100
1996 45.220 115,49 47.429 67,90 92.649 84,99 48,81 51,19 100 97
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1997 45.976 117,42 46.821 67,03 92.797 85,13 49,54 50,46 100
1998 44.089 112,60 45.591 65,27 89.680 82,27 49,16 50,84 100
1999 45.270 115,61 44.812 64,15 90.082 82,64 50,25 49,75 100
2000 46.356 118,39 44.938 64,33 91.294 83,75 50,78 49,22 100
2001 46.205 118,00 45.250 64,78 91.455 83,90 50,52 49,48 100
2002 45.597 116,45 44.064 63,08 89.661 82,25 50,85 49,15 100
2003 46.221 118,04 44.662 63,94 90.883 83,37 50,86 49,14 100
2004 48.392 123,59 45.619 65,31 94.011 86,24 51,47 48,53 100

C - GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG 

TABEL 8: RECHTGEVENDE KINDEREN, TOTALEN PER JAAR

Jaren Abs. aantallen 1973 = 100 1985 = 100

1973 318 100,64
1974 390 122,64
1975 453 142,45
1976 503 158,18
1977 577 181,45
1978 626 196,86
1979 963 302,83
1980 1.233 387,74
1981 1.849 581,45
1982 2.990 940,25
1983 3.662 1.151,57
1984 4.356 1.369,81
1985 5.735 1.803,46 100,71
1986 6.808 2.140,88 118,71
1987 8.718 2.741,51 152,01
1988 9.362 2.944,03 163,24
1989 9.359 2.943,08 163,19
1990 8.869 2.788,99 154,65
1991 9.792 3.079,25 170,74
1992 10.422 3.277,36 181,73
1993 11.733 3.689,62 204,59
1994 13.344 4.196,23 232,68
1995 13.848 4.354,72 241,46
1996 14.992 4.714,47 261,41
1997 16.042 5.044,65 279,72
1998 16.179 5.087,74 282,11
1999 16.769 5.273,27 292,40
2000 14.653 4.607,86 255,50
2001 13.848 4.354,72 241,46
2002 15.080 4.742,14 262,95
2003 15.538 4.886,16 270,93
2004 14.398 4.527,67 251,05
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D - BAREMA

TABEL 9: HET BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS – MAANDELIJKSE BEDRAGEN
IN BEF EN IN LOPENDE WAARDEN

1931 1947 1965 1985 2005

Gewone schaal
1e kind 15,00  200,00  535,25  2.177 3.108 
2e kind 20,00  200,00  749,50  4.027 5.752 
3e kind en volgende 40,00  270,00  1.071,25  5.738 8.587 
4e kind 70,00  350,00  1.123,25  5.852 
5e kind en volgende 100,00  500,00  1.123,25  5.894 

Wezen
Wezen van vader of moeder 700,00  
Wezen van vader en moeder 940,00  
Wezen van vader en/of moeder 1.534,00  8.197 11.941 

Invaliden
Per kind 500,00  
1e kind 903,25  4.382 6.513 
2e kind 903,25  4.382 6.732 
3e kind 1.071,25  5.738 8.759 
4e kind en volgende 1.123,25  5.852 
5e kind en volgende 5.894 

Gepensioneerden en 
+6m werklozen
1e kind 2.641 4.691 
2e kind 4.382 6.732 
3e kind 5.738 8.759 
4e kind 5.852 
5e kind en volgende 5.894 

Gehandicapten +25 jaar
Rechth. invalide of wees 3.740 3.740 

Leeftijdstoeslag
6 tot 10 jaar 117,50  
“6 tot 12 jaar 1e rang gewone 
schaal (behalve gehand.)” 408 541 
6 tot 12 jaar andere kinderen 476 1.080 
10 tot 14 jaar 206,25  
12 tot 16 jaar 1e rang gewone 
schaal (behalve gehand.) 718 
12 tot 16 jaar andere kinderen 838 
12 tot 18 jaar 1e rang gewone 
schaal (behalve gehand.) 825 
12 tot 18 jaar andere kinderen 1.650 
+ 14 jaar 306,75  
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+ 16 jaar 1e rang gewone 
schaal (behalve gehand.) 1.163 
+ 16 jaar andere kinderen 1.357 
+ 18 jaar 1e rang gewone 
schaal (behalve gehand.) 950 
+ 18 jaar andere kinderen 2.098 
Gehand. + 25 jaar rechth. 
inval. of wees 1.205 1.205 

Toeslag gehand. kinderen 1.534,00  9.599 
Toeslag gehand. minimum 2.726 
Toeslag gehand. maximum 18.172 

Kraamgeld
1e geboorte 1.800,00  7.957,28  28.906 42.112 
2e of volgende geboorte 900,00  5.487,80  19.937 31.684 
3e of volgende geboorte 2.953,10  10.724 

Adoptiepremie 42.112 

TABEL 10: HET BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS – MAANDELIJKSE BEDRA-
GEN IN BEF EN IN CONSTANTE WAARDEN

Bedragen omgerekend tegen index van de spilindex
consumptieprijzen van dec. 2004 116,15

1931 1947 1965 1985 2005

Gewone schaal
1e kind 370,38 1.424,91 2.632,06 3.185,69 3.108,19 
2e kind 493,85 1.424,91 3.685,63 5.892,87 5.751,66 
3e kind en volgende 987,69 1.923,63 5.267,81 8.396,65 8.587,15 
4e kind 1.728,46 2.493,59 5.523,52 8.563,47 
5e kind en volgende 2.469,23 3.562,27 5.523,52 8.624,93 

Wezen
Wezen van vader of moeder 4.987,18 
Wezen van vader en moeder 6.697,07 
Wezen van vader en/of moeder 7.543,36 11.995,00 11.941,01 

Invaliden
Per kind 3.562,27 
1e kind 4.441,68 6.412,36 6.512,88 
2e kind 4.441,68 6.412,36 6.732,33 
3e kind 5.267,81 8.396,65 8.759,41 
4e kind en volgende 8.563,47 
5e kind en volgende 8.624,93 
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Gepensioneerden en +6m werklozen
1e kind 3.864,68 4.690,72 
2e kind 6.412,36 6.732,33 
3e kind 8.396,65 8.759,41 
4e kind 8.563,47 
5e kind en volgende 8.624,93 

Gehandicapten +25 jaar
Rechth. invalide of wees 5.472,89 3.739,91 

Leeftijdstoeslag
6 tot 10 jaar 577,80 
“6 tot 12 jaar 1e rang gewone schaal
(behalve gehand.)” 597,04 541,36 
6 tot 12 jaar andere kinderen 696,55 1.079,90 
10 tot 14 jaar 1.014,22 
12 tot 16 jaar 1e rang gewone schaal 
(behalve gehand.) 1.050,68 
12 tot 16 jaar andere kinderen 1.226,28 
12 tot 18 jaar 1e rang gewone schaal 
(behalve gehand.) 824,55 
12 tot 18 jaar andere kinderen 1.649,90 
+ 14 jaar 1.508,43 
+ 16 jaar 1e rang gewone schaal 
(behalve gehand.) 1.701,87 
+ 16 jaar andere kinderen 1.985,75 
+ 18 jaar 1e rang gewone schaal 
(behalve gehand.) 0,00 
+ 18 jaar andere kinderen 2.098,08 
Gehand. + 25 jaar rechth. inval. of wees 1.763,33 1.204,95 

Toeslag gehand. kinderen 7.543,36 14.046,61 
Toeslag gehand. minimum 2.725,77 
Toeslag gehand. maximum 18.172,32 

Kraamgeld
1e geboorte 12.824,17 39.129,50 42.299,32 42.112,03 
2e of volgende geboorte 6.412,08 26.985,96 29.174,62 31.684,17 
3e of volgende geboorte 14.521,71 15.692,86 

Adoptiepremie 42.112,03 

101

VIJF GENERATIES KINDERBIJSLAG - 1930-2005

VIJF-GENERATIES-NED.qxp  23/06/2006  11:22  Pagina 101



TABEL 11: HET BAREMA VAN DE KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS – MAANDELIJKSE BEDRAGEN
IN EUR EN IN CONSTANTE WAARDEN

Bedragen omgerekend tegen index van de spilindex
consumptieprijzen van dec. 2004 116,15

1931 1947 1965 1985 2005

Gewone schaal
1e kind 9,18 35,32 65,25 78,97 77,05 
2e kind 12,24 35,32 91,36 146,08 142,58 
3e kind en volgende 24,48 47,69 130,59 208,15 212,87 
4e kind 42,85 61,81 136,92 212,28 
5e kind en volgende 61,21 88,31 136,92 213,81 

Wezen
Wezen van vader of moeder 123,63 
Wezen van vader en moeder 166,02 
Wezen van vader en/of moeder 187,00 297,35 296,01 

Invaliden
Per kind 88,31 
1e kind 110,11 158,96 161,45 
2e kind 110,11 158,96 166,89 
3e kind 130,59 208,15 217,14 
4e kind en volgende 212,28 
5e kind en volgende 213,81 

Gepensioneerden en +6m werklozen
1e kind 95,80 116,28 
2e kind 158,96 166,89 
3e kind 208,15 217,14 
4e kind 212,28 
5e kind en volgende 213,81 

Gehandicapten +25 jaar
Rechth. invalide of wees 135,67 92,71 

Leeftijdstoeslag
6 tot 10 jaar 14,32 
“6 tot 12 jaar 1e rang gewone schaal
(behalve gehand.)” 14,80 13,42 
6 tot 12 jaar andere kinderen 17,27 26,77 
10 tot 14 jaar 25,14 
12 tot 16 jaar 1e rang gewone schaal 
(behalve gehand.) 26,05 
12 tot 16 jaar andere kinderen 30,40 
12 tot 18 jaar 1e rang gewone schaal 
(behalve gehand.) 20,44 
12 tot 18 jaar andere kinderen 40,90 
+ 14 jaar 37,39 
+ 16 jaar 1e rang gewone schaal 
(behalve gehand.) 42,19 
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+ 16 jaar andere kinderen 49,23 
+ 18 jaar 1e rang gewone schaal (behalve gehand.) 0,00 
+ 18 jaar andere kinderen 52,01 
Gehand. + 25 jaar rechth. inval. of wees 43,71 29,87 

Toeslag gehand. kinderen 187,00 348,21 
Toeslag gehand. minimum 67,57 
Toeslag gehand. maximum 450,48 

Kraamgeld
1e geboorte 317,90 969,99 1.048,57 1.043,93 
2e of volgende geboorte 158,95 668,96 723,22 785,43 
3e of volgende geboorte 359,98 389,02 

Adoptiepremie 1.043,93 

E - GEMIDDELDE UITGAVEN AAN KINDERBIJSLAG PER KIND

TABEL 12: GEMIDDELDE UITGAVEN VOOR ALLE SCHALEN

1 maand 1932=100 1950=100 1960=100 1970=100 1980=100 1990=100 2000=100
in BEF

1932 21,49 100
1937 26,63 123,90
1945 105,42 490,51
1950 321,15 1.494,29 100
1955 417,85 1.944,23 130,11
1960 565,63 2.631,88 176,13 100
1965 928,76 4.321,49 289,20 164,20
1970 1.257,47 5.850,99 391,56 222,31 100
1975 2.310,42 10.750,29 719,42 408,46 183,73
1980 3.118,32 14.509,43 970,99 551,30 247,98 100
1985 3.950,11 18.379,73 1.229,99 698,35 314,13 126,67
1990 4.442,10 20.668,94 1.383,19 785,33 353,26 142,45 100
1995 5.063,05 23.558,22 1.576,54 895,11 402,64 162,36 113,98
2000 5.336,65 24.831,26 1.661,74 943,48 424,39 171,14 120,14 100
2004 5.761,83 26.809,59 1.794,13 1.018,65 458,21 184,77 129,71 107,97

vermenigvuldigings-
factor ten opzichte 
van basisjaar 268,10 268,10 17,94 10,19 4,58 1,85 1,30 1,08
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TABEL 13: GEMIDDELDE UITGAVEN VOOR DE GEWONE SCHAAL

1 maand in BEF 1950=100 1960=100 1970=100 1980=100 1990=100 2000=100

1932
1937
1945
1950 280,77 100
1955 334,64 119,19
1960 533,88 190,15 100
1965 884,44 315,01 165,66
1970 1.210,69 431,20 226,77 100
1975 2.245,17 799,65 420,54 185,45
1980 3.011,24 1.072,50 564,02 248,72 100
1985 3.684,08 1.312,14 690,05 304,30 122,34
1990 4.108,90 1.463,45 769,62 339,39 136,45 100
1995 4.695,84 1.672,50 879,56 387,87 155,94 114,28
2000 4.944,85 1.761,18 926,20 408,43 164,21 120,34 100
2004 5.216,04 1.857,77 977,00 430,83 173,22 126,94 105,48

vermenigvuldigings-
factor ten opzichte 
van basisjaar 18,58 18,58 9,77 4,31 1,73 1,27 1,05

F - EFFECTIEVEN PER KINDERBIJSLAGFONDS

TABEL 14: AANGESLOTENEN, GEZINNEN EN KINDEREN PER FONDS (IN ABS. CIJFERS)¹

1932 1947 1965 1985 2004

Fonds 1: Caisse interprofessionnelle de compensation pour allocations familiales de l’arrondisse-
ment de Verviers
Aangeslotenen 796 2.003 2.419 1.817 2.474
Gezinnen 2.816 3.901 5.998 7.727 8.612
Kinderen 4.632 6.737 12.409 14.025 15.723

Fonds 2: Landelijke Kas voor Familievergoedingen der Bouwbedrijven en Openbare werken
Aangeslotenen 4.357 4.781 8.373 8.550 14.169
Gezinnen 30.578 30.756 43.674 63.781 76.363
Kinderen 58.757 58.545 93.490 120.888 134.637

Fonds 3: Compensatiekas der familievergoedingen der koolmijnen van Limburg
Aangeslotenen 9 15 18 3.450 12.647
Gezinnen 11.184 21.904 28.079 44.128 48.107
Kinderen 29.493 55.302 74.118 86.370 83.598

¹ De fondsen staan met hun oorspronkelijke naam in deze lijst.
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Fonds 4: Caisse de compensation des allocations familiales des charbonnages de la province de
Liège
Aangeslotenen 25 26 17
Gezinnen 14.327 17.398 11.685
Kinderen 26.109 31.208 27.734

Fonds 5: Caisse de compensation des allocations familiales des charbonnages du Centre
Aangeslotenen 13 17 13
Gezinnen 9.649 8.555 5.861
Kinderen 17.637 14.985 13.704

Fonds 6: Caisse de compensation des allocations familiales des charbonnages du couchant de Mons
Aangeslotenen 20 20 17
Gezinnen 13.361 12.530 11.294
Kinderen 22.393 20.977 26.942

Fonds 7: Caisse de compensation des allocations familiales de l’industrie charbonnière des bassins
de Charleroi et de la Basse-Sambre
Aangeslotenen 29 28 28
Gezinnen 19.564 16.621 20.470
Kinderen 35.554 29.509 49.215

Fonds 8: Compensatiekas voor gezinsvergoedingen der patroonsvereniging van Ronse en omstre-
ken
Aangeslotenen 381 1.269 845
Gezinnen 4.303 5.841 5.031
Kinderen 6.990 9.695 9.549

Fonds 9: Caisse de compensation pour allocations familiales de la région liégeoise
Aangeslotenen 3.107 4.898 3.167 1.800 931
Gezinnen 32.854 33.316 51.308 44.104 17.210
Kinderen 55.571 58.105 99.293 74.742 28.319

Fonds 10: Caisse de compensation pour allocations familiales des régions de Charleroi et de Namur
Aangeslotenen 1.446 2.256 2.804 1.635 822
Gezinnen 14.100 15.829 33.791 35.766 16.697
Kinderen 22.074 24.111 65.110 65.511 27.242

Fonds 11: Caisse de compensation pour allocations familiales des usines à zinc, plomb... des provin-
ces de Brabant, Liège, Hainaut et Namur 
Aangeslotenen 10
Gezinnen 861
Kinderen 1.453

Fonds 12: Caisse de compensation pour allocations familiales des usines à zinc, plomb... des régions
anversoises et Limbourg
Aangeslotenen 7
Gezinnen 3.829
Kinderen 10.319

Fonds 13: Compensatiekas der Gezinsvergoedingen van Brabant
Aangeslotenen 2.940 4.991 5.034 2.519 1.301
Gezinnen 48.193 58.439 91.385 91.188 60.803
Kinderen 78.566 96.803 173.808 160.636 106.096
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Fonds 14: Antwerpse vereniging voor uitkering van kindertoeslag
Aangeslotenen 371 618 688 585
Gezinnen 9.019 12.601 25.099 49.055
Kinderen 15.368 21.583 50.035 87.239

Fonds 15: Allocations familiales des carrières et autres industries de la région de Soignies
Aangeslotenen 30 29 11
Gezinnen 1.199 738 567
Kinderen 1.969 1.178 1.145

Fonds 16: Verrekenkas voor familievergoedingen der textielbedrijven ‘‘ATCAF’’
Aangeslotenen 180 182 263
Gezinnen 13.799 8.965 7.327
Kinderen 20.703 15.084 14.243

Fonds 17: Verrekenkas voor gezinsvergoedingen van de mekanieknijverheid van Gent
Aangeslotenen 20 107 409 313 1.279
Gezinnen 1.127 3.086 10.728 21.002 59.069
Kinderen 1.704 5.089 20.681 36.096 103.267

Fonds 18: Caisse de compensation pour allocations familiales de la fédération patronale de l’indus-
trie textile de Verviers
Aangeslotenen 216 228 140
Gezinnen 3.092 2.960 2.369
Kinderen 5.187 5.086 4.881

Fonds 19: Compensatiekas van het algemeen christelijk verbond van werkgevers
Aangeslotenen 4.436 10.176 13.118 16.734 30.201
Gezinnen 13.042 19.099 41.825 77.298 134.847
Kinderen 31.746 39.791 94.025 137.384 240.872

Fonds 20: Caisse de compensation pour allocations familiales des provinces de Namur et de Luxem-
bourg
Aangeslotenen 193 153
Gezinnen 1.119 1.008
Kinderen 2.022 1.723

Fonds 21: Kinderbijslagfonds U.C.B. (Union Chimique – Chemische Bedrijven)
Aangeslotenen 15 6 40
Gezinnen 2.131 3.864 5.411
Kinderen 4.088 6.884 10.282

Fonds 22: Caisse de compensation pour allocations familiales de la région de Mons
Aangeslotenen 431 721 919 536
Gezinnen 3.920 4.320 6.643 7.637
Kinderen 5.901 6.271 12.825 13.886

Fonds 23: Hulpkas der Gezinsvergoedingen voor Nijverheid, Handel en Landbouw
Aangeslotenen 5.008 2.848 1.249
Gezinnen 5.176 3.518 3.522
Kinderen 9.206 5.737 6.690
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Fonds 24: Caisse de compensation des allocations familiales du Tournaisis
Aangeslotenen 1.000 1.821 1.763 1.967 1.836
Gezinnen 7.524 6.547 8.121 12.168 11.325
Kinderen 12.382 10.434 16.000 21.502 19.340

Fonds 25: Caisse de compensation pour allocations familiales de la région de Dinant et des Ardennes 
Aangeslotenen 356
Gezinnen 1.612
Kinderen 3.139

Fonds 26: Verrekenkas voor gezinsvergoedingen van het Gewest Gent
Aangeslotenen 405 437
Gezinnen 1.332 1.340
Kinderen 2.212 2.229

Fonds 27: Caisse de compensation pour allocations familiales des carrières d’Ecaussines, Feluy et
Arquennes
Aangeslotenen 28 17
Gezinnen 638 264
Kinderen 1.051 411

Fonds 28: Provinciale compensatiekas voor familievergoedingen ‘‘Antwerpen’’
Aangeslotenen 10 16
Gezinnen 1.175 314
Kinderen 1.834 510

Fonds 29: Compensatiekas voor gezinvergoedingen van West-Vlaanderen
Aangeslotenen 405 882 754 735
Gezinnen 4.037 5.224 5.789 5.469
Kinderen 7.677 9.884 11.691 9.194

Fonds 30: Verrekenkas voor familievergoeding ‘‘TWIRCAF’’
Aangeslotenen 80 88
Gezinnen 1.556 1.380
Kinderen 2.703 2.617

Fonds 31: Caisse de compensation pour allocations familiales du bâtiment, de l’industrie et du com-
merce de la région du Centre
Aangeslotenen 800 1.241 1.595 1.107
Gezinnen 1.964 3.253 4.309 7.697
Kinderen 3.012 5.090 8.397 12.799

Fonds 32: Algemene Compensatiekas voor Gezinsvergoedingen van Oost-Vlaanderen
Aangeslotenen 1.268 5.612 5.261 9.996 20.980
Gezinnen 13.466 15.405 22.156 53.499 75.491
Kinderen 22.562 27.714 44.014 93.999 132.759

Fonds 33: Verrekenkas der invoerders van minerale oliën
Aangeslotenen 21 29 38 62
Gezinnen 2.307 1.916 4.867 5.713
Kinderen 3.762 3.159 9.580 9.972
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Fonds 34: Interprofessionele kas voor gezinsvergoedingen
Aangeslotenen 2.875 4.766 4.299 2.713 2.862
Gezinnen 9.261 13.468 20.579 17.611 14.547
Kinderen 16.171 22.903 41.713 30.686 25.338

Fonds 35: Compensatiekas van de christelijke patroons
Aangeslotenen 9.624 13.876 17.317 14.942 20.614
Gezinnen 11.296 15.673 26.900 35.133 42.225
Kinderen 26.694 32.453 59.453 60.620 73.068

Fonds 36: Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen van de textielnijverhied van ‘t Kortrijkse
Aangeslotenen 69 113 96 71 98
Gezinnen 2.352 2.759 3.960 4.019 3.929
Kinderen 4.071 4.787 7.652 6.867 7.015

Fonds 37: Verrekenkas voor Izegem en omliggende
Aangeslotenen 277 496 435
Gezinnen 1.598 1.992 3.050
Kinderen 2.997 3.741 5.880

Fonds 38: Caisse de compensation Solvay pour allocations familiales 
Aangeslotenen 15
Gezinnen 730
Kinderen 1.227

Fonds 39: ‘‘De familie’’ Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen
Aangeslotenen 10.389 12.442 14.211 17.586 27.566
Gezinnen 24.440 24.845 39.868 80.981 159.405
Kinderen 44.178 43.972 79.676 143.599 280.030

Fonds 40: Compensatiekas voor Gezinsvergoedingen van de Samenwerkende Maatschappij
‘‘Fédérale de Belgique’’
Aangeslotenen 46 41 44
Gezinnen 404 259 566
Kinderen 642 403 1.093

Fonds 41: Caisse d’allocations familiales de l’union des classes moyennes, Namur
Aangeslotenen 1.013 9.913 5.750 6.985 14.612
Gezinnen 2.212 5.547 9.237 21.435 41.043
Kinderen 4.259 10.213 20.308 39.212 72.314

Fonds 42: Caisse de compensation pour allocations familiales des établissements patronnés par la
société E. Coppée et Cie
Aangeslotenen 11 21
Gezinnen 611 708
Kinderen 1.110 1.287

Fonds 43: Compensatiekas van het Vlaams economisch verbond
Aangeslotenen 2.517 2.673 5.633 7.061 16.365
Gezinnen 6.004 7.813 25.511 44.664 97.746
Kinderen 11.404 15.466 54.142 79.514 175.508
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Fonds 44: Caisse de compensation pour allocations familiales du Limbourg
Aangeslotenen 90
Gezinnen 680
Kinderen 1.655

Fonds 45: Caisse d’allocations familiales ‘‘Sambre et Meuse’’
Aangeslotenen 221 816
Gezinnen 998 1.876
Kinderen 1.691 3.171

Fonds 46: Verrekenkas voor gezinsvergoedingen
Aangeslotenen 22 322 151
Gezinnen 559 1.190 1.159
Kinderen 942 2.225 2.465

Fonds 47: Compensatiekas voor gezinsvergoedingen der centrale der werkgevers aan de haven
van Antwerpen
Aangeslotenen 318 367 384 402 577
Gezinnen 1.738 1.803 3.392 5.709 5.409
Kinderen 2.762 2.996 6.658 9.802 9.481

Fonds 48: Verrekenkas voor gezinsvergoedingen van de Belgische boerenbond
Aangeslotenen 117 7.252 4.178 3.765
Gezinnen 1.746 3.275 9.364 20.976
Kinderen 4.327 8.044 23.692 39.041

Fonds 49: Compensatiekas voor Kinderbijslag der Tabakverwerkende industrieën
Aangeslotenen 12 21 99
Gezinnen 1.427 610 1.597
Kinderen 2.021 1.013 3.038

Fonds 50: Caisse professionnelle verrière de compensation pour allocations familiales
Aangeslotenen 33 38
Gezinnen 1.523 1.163
Kinderen 2.232 1.817

Fonds 51: ‘‘Mutuelle der Verenigde Syndicaten’’ Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen
Aangeslotenen 3.060 9.757 10.811 12.338
Gezinnen 11.334 41.971 63.054 75.868
Kinderen 17.330 71.985 122.698 137.716

Fonds 52: Gewestelijke kas voor familievergoedingen der steenbakkerijen van Boom en omstreken
Aangeslotenen 22 15
Gezinnen 645 690
Kinderen 1.189 1.192

Fonds 53: Nationale Compensatiekas voor Gezinsvergoedingen der Arbeiders en Socialistische
Instellingen
Aangeslotenen 271 354 593 693 7.753
Gezinnen 3.304 2.924 4.865 5.781 17.117
Kinderen 4.577 4.091 7.882 8.974 29.333
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Fonds 54: Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen van de Glas- en Spiegelfabrikanten van België
Aangeslotenen 15 12 10
Gezinnen 1.746 1.083 2.825
Kinderen 2.866 1.664 5.754

Fonds 55: Verrekenkas voor Kinderbijslag van het Belgisch Voedingsbedrijf
Aangeslotenen 40 96 229
Gezinnen 1.008 1.608 6.161
Kinderen 1.488 2.775 12.357

Fonds 56: Caisse de compensation pour allocations familiales des organisations ouvrières chrétiennes
de Belgique
Aangeslotenen 94 305
Gezinnen 1.111 1.776
Kinderen 2.514 4.450

Fonds 57: Fonds de compensation pour allocations familiales de l’industrie allumettière
Aangeslotenen 9
Gezinnen 821
Kinderen 1.252

Fonds 58: Caisse de compensation pour allocations familiales de l’industrie des assurances
Aangeslotenen 233 245 242
Gezinnen 1.619 2.178 5.484
Kinderen 2.509 3.657 10.696

Fonds 59: ‘‘CERAMOB’’, Compensatiekas voor familievergoeding der ceramiek en meubelnijverheid
in ‘t Kortrijkse”
Aangeslotenen 12 11
Gezinnen 798 796
Kinderen 1.436 1.447

Fonds 60: Caisse de compensation pour allocations familiales de l’arrondissement de Nivelles
Aangeslotenen 301 261 265
Gezinnen 978 1.493 2.099
Kinderen 1.705 2.487 4.120

Fonds 61: Turnhoutse vereniging voor het uitkeren van de kindertoeslag
Aangeslotenen 9 59
Gezinnen 947 950
Kinderen 1.676 1.859

Fonds 62: Familiezulagekasse des Allgemeinen Arbeitgeberverbandes des Kreises Eupen
Aangeslotenen 18 54 39 215 202
Gezinnen 523 749 976 1.604 1.951
Kinderen 925 1.259 1.863 2.759 3.518

Fonds 63: Christene compensatiekas van Waas
Aangeslotenen 1.139 2.430 1.492
Gezinnen 1.854 2.277 5.056
Kinderen 3.478 4.294 9.452
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Fonds 64: Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen van de Grote Belgische Winkelmagazijnen
Aangeslotenen 14 15 12
Gezinnen 2.073 1.967 3.810
Kinderen 2.756 2.811 6.664

Fonds 65: Compensatiekas der Belgische diamantnijverheid
Aangeslotenen 602
Gezinnen 2.474
Kinderen 4.061

Fonds 66: Caisse nationale de compensation pour allocations familiales des installateurs électriciens
de Belgique
Aangeslotenen 96
Gezinnen 191
Kinderen 282

Fonds 67: Caisse de compensation pour allocations familiales de la chambre syndicale de la haute
couture de Belgique
Aangeslotenen 44 36
Gezinnen 196 104
Kinderen 258 145

Fonds 68: Kinderbijslagkas van het Nationaal Verbond der Landbouwberoepsverenigingen van
België ‘‘U.P.A.’’
Aangeslotenen 3.720 15.004 4.487
Gezinnen 3.535 3.133 2.970
Kinderen 7.951 6.310 6.075

Fonds 69: Vrije verrekenkas voor gezinsvergoedingen voor Sint-Niklaas en omliggende
Aangeslotenen 235
Gezinnen 402
Kinderen 677

Fonds 70: Caisse de compensation pour allocations familiales de la région du Centre (Grosse et
moyenne Industries)
Aangeslotenen 75 74 63 50 245
Gezinnen 4.564 5.944 6.624 7.324 7.103
Kinderen 6.827 9.084 12.605 13.093 12.041

Fonds 71: Caisse de compensation pour allocations familiales de l’industrie gobeletière
Aangeslotenen 22 18
Gezinnen 1.080 658
Kinderen 1.581 996

Fonds 72: Caisse d’allocations familiales de la voirie et des travaux publics ‘‘ALFAVIE’’
Aangeslotenen 175 157
Gezinnen 1.406 1.276
Kinderen 2.615 2.302

Fonds 73: Caisse de compensation pour allocations familiales ‘‘L’ETOILE’’
Aangeslotenen 13 27
Gezinnen 478 681
Kinderen 765 1.134
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Fonds 74: Caisse industrielle et commerciale pour allocations familiales 
Aangeslotenen 8
Gezinnen 244
Kinderen 395

Fonds 75: Interprofessionele compensatiekas voor gezinsvergoedingen van het Zuid-West 
Aangeslotenen 314 382 337
Gezinnen 931 985 1.155
Kinderen 1.622 1.529 2.282

Fonds 76: ‘‘Textilia’’ Erkende vereniging voor gezinstoeslagen der textielfabrikanten van Sint-Gillis
en omstreken
Aangeslotenen 3
Gezinnen 95
Kinderen 127

Fonds 77: Verrekenkas van ‘t Meetjesland
Aangeslotenen 1.081 1.964 1.582 1.922 3.168
Gezinnen 1.330 1.573 3.080 5.390 6.950
Kinderen 3.059 3.334 6.520 9.226 12.075

Fonds 78: Algemene verrekenkas voor gezinsvergoedingen ‘‘HET GEZIN’’
Aangeslotenen 447 699 1.129 1.054 963
Gezinnen 762 1.428 2.955 7.089 7.361
Kinderen 1.554 2.570 6.143 11.983 12.793

Fonds 79: Gezinsvergoedingskas der Notarissen van België
Aangeslotenen 831 882 1.084 1.162 1.660
Gezinnen 723 806 988 1.088 1.724
Kinderen 1.370 1.515 2.103 1.898 2.988

Fonds 87: Caisse de compensation pour allocations familiales des métiers et négoces de Liège
Aangeslotenen 628
Gezinnen 893
Kinderen 1.446

Fonds 88: Kinderbijslagfonds der non-ferro-metalennijverheid
Aangeslotenen 40 126 87
Gezinnen 5.769 11.400 10.366
Kinderen 13.808 26.459 21.195

Fonds 89: Compensatiekas voor gezinsvergoedingen in de vlasvezelbereidingsnijverheid ‘‘COLVAS’’
Aangeslotenen 367
Gezinnen 1.436
Kinderen 3.224

Bijz.Fonds 1: Bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen der zeevaartgewesten
Aangeslotenen 234 326 289 220 192
Gezinnen 11.064 8.368 7.697 7.187 5.360
Kinderen 21.011 14.845 15.264 12.009 8.670
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Bijz. Fonds 2: Bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen ingesteld ten bate van de arbeiders
der scheepsrederijen
Aangeslotenen 29 39 35 30
Gezinnen 997 955 942 1.050
Kinderen 1.553 1.539 1.699 1.736

Bijz. Fonds 3:  Bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen der ondernemingen voor scheeps-
herstelling 
Aangeslotenen 56 62 56 22
Gezinnen 1.193 5.357 2.622 1.944
Kinderen 1.904 8.390 4.622 3.146

Bijz. Fonds 4:  Bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen der ondernemingen van binnen-
scheepvaart
Aangeslotenen 621 1.143 1.490 180 182
Gezinnen 744 1.539 1.513 880 421
Kinderen 1.387 2.704 3.062 1.440 674

Bijz. Fonds 5: Bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van het personeel der
Hotels, Spijs- en Drankhuizen
Aangeslotenen 5.898 5.738 7.336
Gezinnen 5.617 4.598 4.861
Kinderen 8.081 6.949 8.631

Bijz. Fonds 6: Bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de Thuiswerkers als-
mede de Handelsreizigers en Handelsvertegenwoordigers die in dienst zijn van verscheidene werk-
gevers
Aangeslotenen 3.954 3.731 2.560
Gezinnen 7.893 5.306 2.434
Kinderen 14.252 9.749 4.814

Bijz. Fonds 7: Bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der dia-
mantnijverheid
Aangeslotenen 927 567 681
Gezinnen 5.601 5.462 3.674
Kinderen 10.739 10.403 6.025

Fonds AX: Hulpcompensatiekas voor Gezinsvergoedingen
Aangeslotenen 4.174 54.810
Gezinnen 54.132 73.470
Kinderen 101.654 124.943

Fonds N.K.: Nationale verrekenkas voor gezinsvergoedingen
Aangeslotenen
Gezinnen 1.989 3.728
Kinderen 4.113 6.209

Fonds 99+NMBS: Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
Aangeslotenen 31.687 45.319 47.263
Gezinnen 75.910 123.160 146.080
Kinderen 149.594 208.160 251.629

Totaal STELSEL
Aangeslotenen 83.931 198.973 168.468 169.304 230.962
Gezinnen 493.234 596.507 828.871 1.009.165 1.066.895
Kinderen 888.959 1.065.153 1.700.617 1.792.944 1.868.328
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TABEL 1: CONJUNCTURELE VRUCHTBAARHEIDSINDICATOR * (GEMIDDELD AANTAL KINDEREN
PER VROUW)

1970 1980 1990 2000 2002

Duitsland 2,03 1,56 1,45 1,38 1,31
Oostenrijk 2,29 1,65 1,46 1,36 1,40
België 2,25 1,68 1,62 1,66 1,62
Cyprus 2,54 2,46 2,42 1,64 1,49
Denemarken 1,99 1,55 1,67 1,77 1,72
Spanje 2,88 2,20 1,36 1,24 1,26
Estland 2,16 2,02 2,04 1,34 1,37
Finland 1,83 1,63 1,78 1,73 1,72
Frankrijk 2,47 1,95 1,78 1,88 1,88
Griekenland 2,40 2,23 1,39 1,27 1,27
Hongarije 1,98 1,91 1,87 1,32 1,30
Ierland 3,85 3,24 2,11 1,90 1,97
Italië 2,43 1,64 1,33 1,24 1,26
Letland 2,02 1,90 2,01 1,24 1,24
Litouwen 2,39 1,99 2,03 1,39 1,24
Luxemburg 1,97 1,49 1,60 1,76 1,63
Malta - 1,98 2,04 1,66 1,46
Nederland 2,57 1,60 1,62 1,72 1,73
Polen 2,26 2,26 2,05 1,34 1,24
Portugal 3,01 2,25 1,57 1,55 1,47
Tsjechische Republiek 1,90 2,10 1,90 1,14 1,17
Verenigd Koninkrijk 2,43 1,89 1,83 1,64 1,64
Slowakije 2,40 2,31 2,09 1,30 1,19
Slovenië 2,12 2,10 1,46 1,26 1,21
Zweden 1,92 1,68 2,13 1,54 1,65

EUR 25 - 1,88 1,64 1,48 1,46

Verenigde Staten 2,43 1,85 2,08 2,06 2,01
Japan 2,13 1,75 1,54 1,36 -
Rusland 2,00 1,86 1,90 1,21 1,32

* In principe bedoelt men hier het aantal kinderen dat een vrouw zou hebben indien ze zich tussen haar 15 en 50
jaar aan de leeftijdsspecifieke vruchtbaarheid van het betrokken jaar zou houden en niet zou zijn blootgesteld aan
mortaliteit, er wordt dus in feite een soort fictief nakomelingenschap berekend door de som te maken van de leef-
tijdspecifieke vruchtbaarheidscijfers. Zie Patrick De Groote & Vicky Truwant, Demografie & Samenleving, Universitai-
re Pers Leuven, 2003, p 77. 

Bron: Europees demografisch observatorium.
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B - HUWELIJKEN EN ECHTSCHEIDINGEN

TABEL 2: HUWELIJKEN EN ECHTSCHEIDINGEN IN BELGIE

1930 1945 1965 1985 2003

Huwelijken
In absolute cijfers 71.624 83.077 66.535 57.559 41.777
Per 1000 inw. 8,96 9,96 7,00 5,85 4,03

Echtscheidingen
In absolute cijfers 2.491 3.178 5.520 18.440 31.355
Per 1000 inw. 0,31 0,38 0,58 1,88 3,02
In % huwelijken 3,48 3,83 8,30 32,04 75,05

Bron: NIS.
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Pascale Vielle, Philippe Pochet en Isabelle Cassiers (uitg.), L’Etat social actif, vers
un changement de paradigme ?
Brussel, P.I.E.-Peter, Collectie Travail & Société, 2005.

Het 358 pagina’s tellende werk dat de GRIDES (Groupe de recherche interdisci-
plinaire Droit, économie et société – Interdisciplinaire onderzoeksgroep Recht,
economie en maatschappij) voorstelt, zal juristen die zich met de praktijken van het
arbeidsrecht en de sociale zekerheid bezighouden, niet onberoerd laten. De beoefe-
naar van het sociaal recht zal hierin weliswaar niet de recentste stand van de recht-
spraak betreffende opzeggingsvergoedingen of berekening van werkloosheids-
uitkeringen terugvinden maar van een afstand bekeken, zal hij echter een verfijnde
analyse ontdekken van de achtergrondbewegingen die de kijk van de samenleving
op de werklozen en wellicht ook, al dan niet ten goede, het recht van morgen beïn-
vloeden. De actieve welvaartsstaat, waar mensen zoals een Tony Blair in het
Verenigd Koninkrijk of een Frank Vandenbroucke bij ons prat op gaan, wordt
voorgesteld als een derde weg tussen het individualisme van de liberale optie (want
de staat wil sociaal blijven) en het door de verzorgingsstaat toegestane passivisme
(want de staat wil actief worden). De Welfare, die de sociale risico’s tegen de
zwakke plekken van de markt dekte, is nu de Workfare geworden en bevordert de
reactiviteit van de individuen ten overstaan van de signalen van diezelfde markt.
Voortaan zal elk traject maximale kansen krijgen om zo minimaal mogelijk op de
andere door te wegen.

Wat is de motivatie achter deze doorbraak, die toch reeds een vijftiental jaren oud
is? De filosofie komt (gevaarlijk?) dicht in de buurt van het financiële om tegelijker-
tijd te stellen dat de kostprijs van de verzorgingsstaat prohibitief wordt en dat de
werklozen hun menselijke waardigheid moeten kunnen uitdrukken in een nuttige
activiteit eerder dan van de bijstandsvoorzieningen af te hangen. Vandaar het belang
om dit nieuwe sociale beleid af te bakenen met een interdisciplinaire aanpak waarin
de economie de kosten van de verzorgingsstaat en de kansen om deze binnen de
huidige globalisatiecontext te houden inschat, waarin de sociologie een analyse
maakt van de kijk van de samenleving op degenen die niet werken en waarin het
recht het begrip contract onder de loep neemt, begrip dat door de overheids-
instellingen wordt gebruikt om niet alleen de sociale bijdragen maar ook de
gerechtigden daarvan te “activeren”.

Na een inleiding opgesteld door de drie wetenschappelijke uitgevers – Pascale
Vielle, professor sociaal recht aan de UCL, Philippe Pochet, directeur van het Obser-
vatoire social européen, en Isabelle Cassiers, professor economie aan de UCL –
waarin de verschillende bijdragen voortreffelijk worden samengevat (p. 21 e.v.),
beschrijft het werk, in een eerste deel, de algemene evoluties die onze beleids-
initiatieven oriënteren naar de figuur van de actieve welvaartsstaat (afgekort de
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AWS). Het tweede gedeelte zal vooral de praktijkmensen boeien, aangezien het een
overzicht geeft van de verschillende doelgroepen bij dewelke de eerder beschreven
tendensen zich met min of meer intensiteit voordoen: evolutie van de onvrijwillige
werkloosheid (Paul Palsterman), inzetbaarheidsstoornissen (Jean-François Orianne),
actief ouder worden (Nathalie Burnay), leefloongerechtigden (Steve Gilson en
Mikaël Glorieux), plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen en buurtdiensten-
cheques (Bernard Conter). In het derde en laatste gedeelte wordt opnieuw afstand
genomen om het fenomeen te beoordelen. Kunnen wij, in het licht van de marxis-
tische of liberale theorie, van de managerideologie of de optie inschakeling door
werk, stellen dat wij nu te maken hebben met een nieuw paradigma?

De antwoorden zijn genuanceerd naargelang van het geloof dat de auteurs nog
hebben in het weerstandsvermogen van het huidige systeem. De auteurs zijn het er
wel allen over eens dat het te betreuren is dat de verantwoordelijkheid voor de
sociale risico’s vaker naar het individu wordt doorgeschoven. Het individu wordt
gevraagd om “actiever te worden”, iets aan zijn inzetbaarheid te doen en zichzelf te
beschouwen als een self enterprise, terwijl de risico’s waaraan hij is blootgesteld
grotendeels het gevolg zijn van de economische oorzaken die door de Staat zouden
moeten worden beheerd. Maar komt het doordat de staat tegenover de huidige
grote marktstromingen zelf niet “actiever kon worden”, dat hij heeft besloten om
ten overstaan van de zwakste medeburgers sociaal-actief te worden?

(Vertaling)

Xavier Dijon
Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, Namen

__________
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