Nu kiezen voor uitdagingen van de toekomst: kinderarmoede verdwijnt niet vanzelf
De Vlaamse regering wil graag landen met de nieuwe regeling voor kinderbijslagen. Niet zo
eenvoudig, zo blijkt. De discussies gaan over de kinderbijslagfondsen en of deze al dan niet
afgeschaft moeten worden, maar vooral over de hoogte van de bijslagen en van de mogelijke
toeslagen.
Het kader
De regering stelde zich tot doel om de kinderbijslagen te vereenvoudigen door het afschaffen van
leeftijds- en rangtoeslagen. Daarnaast zou niet langer het statuut (werkloze, alleenstaande ouder …)
de eerste basis zijn voor het toekennen van sociale toeslagen, maar wel het inkomen. Het
regeerakkoord stelt verder dat de kinderbijslagen en recht van het kind worden. Wat inhoudt dat de
kinderbijslag onvoorwaardelijk moet zijn. Tenslotte staat in het Vlaams actieplan armoedebestrijding
zeer duidelijk dat gezinnen in armoede er in het nieuwe systeem niet mogen op achteruitgaan.
Dat laatste is een zeer zwakke doelstelling. Toch als je weet dat de kinderarmoede in Vlaanderen het
afgelopen decennium verdubbelde én de regering zichzelf opgelegd heeft om de kinderarmoede te
halveren tegen 2020.
Het krachtigste instrument in de strijd tegen inkomensarmoede op Vlaams niveau is de kinderbijslag.
Deze niet extra inzetten in de strijd tegen kinderarmoede, betekent zoveel als de doelstellingen in de
strijd tegen kinderarmoede aan de kant schuiven.
Keuzes maken
De verklaring van Matthias Diependaele hinkt op twee benen. Enerzijds moeten er sociale toeslagen
komen. Anderzijds mag dat niet ten koste gaan van de tweeverdieners. Nochtans gaat de Vlaamse
regering voor zover bekend uit van een gesloten enveloppe, enkel het bestaande budget van de
kinderbijslagen kan gebruikt worden, aangevuld met het geld uit de indexsprong in de kinderbijslag
uit 2015. Deze middelen, zo beloofde men, zouden opnieuw geïnvesteerd worden in de
kinderbijslagen.
Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te weten dat herverdeling, binnen een gesloten enveloppe,
betekent dat iemand minder zal krijgen. Niet dat wij er bezwaar tegen hebben dat er op een andere
manier middelen vrijgemaakt worden voor de kinderbijslagen. De keuze is eenvoudig: of je zoekt
andere inkomstenbronnen om de selectiviteit in de kinderbijslagen te vergroten of je moet
herverdelen binnen de bestaande middelen.
Voor ons is het terugdringen van de armoede in Vlaanderen prioritair. We pleiten om de middelen
voor sociale toeslagen te verdubbelen. Als je dit moet doen binnen de bestaande middelen, dan zal
dit van middenklasse en rijkere gezinnen een kleine inspanning vragen. Als de regering elders, bij de
topvermogens, de nodige middelen kan vinden: graag. Investeren in kinderen werkt en levert je in de
toekomst winst op, zowel economisch als in de vorm van een betere samenleving.
Overigens zullen die sociale correcties gezinsgemoduleerd moeten zijn. Uiteraard. Drie kinderen
kosten meer dan één kind en je hebt nood aan een grotere woning. Dit staat klaar en duidelijk in het
regeerakkoord en in het Vlaams actieplan armoede, het is raar dat dit plots in vraag wordt gesteld.
Bovendien is de kinderbijslag van oudsher een systeem waarin gezinnen zonder kinderen solidair zijn
met gezinnen met kinderen en rijkere gezinnen solidair zijn met arme.

Ook werkloosheidsvallen kunnen perfect vermeden worden. Er bestaat nu al een uitdoofscenario
voor de sociale toeslag, zodat wie een baan vindt niet onmiddellijk al zijn voordelen verliest. Mensen
in armoede komen zelden terecht in een kwaliteitsvolle goedbetaalde job. Getuige de meer dan
200.000 werkende armen in Vlaanderen, waaronder heel wat alleenstaande ouders. Zij zouden hun
sociale toeslag niet verliezen en misschien zo stilaan uit de armoede kunnen ontsnappen.
Garanties op vlotte toekenning
Tenslotte waarschuwen we voor al te radicale hervormingen. Het huidige systeem is ingewikkeld
maar het werkt. De kinderbijslagen zijn bij uitstek een systeem dat weinig ondergebruik kent.
Principieel zijn we niet tegen een inkomensgrens. Er zijn ook veel werkenden met een inkomen
onder de armoedegrens. Maar opgelet: de inkomensberekening moet alle inkomsten meenemen,
niet enkel die uit arbeid maar ook evengoed uit roerend of onroerend vermogen. De toekenning
moet minstens even vlot en automatisch verlopen als nu het geval is. De inkomenstoets mag geen
vertraging opleveren. In het verleden werd eerst het statuut in rekening genomen, bij bepaalde
groepen volgde dan een inkomenstoets, dit verliep snel en accuraat.
Voer uw akkoorden uit
De Vlaamse regering staat voor een belangrijke keuze. Voorgaande maatregelen van deze regering
troffen ook de lagere inkomens. Soms kwam er een kleine sociale correctie voor mensen met een
leefloon, slechts een fractie van de mensen in armoede in Vlaanderen. De hervorming van de
kinderbijslagen geeft deze Vlaamse regering de kans om te doen wat ze zelf beloofde in het
regeerakkoord: “Alle Vlamingen maximaal ondersteunen en in staat stellen om maximaal te
participeren aan de samenleving … De zesde staatshervorming geeft ons daar de bevoegdheden
voor.” In het Vlaamse actieplan armoede stellen ze het nog beter: “Ook – en zeker – in moeilijke
budgettaire tijden is het bewust kiezen voor deze investering in (gezinnen met) jonge kinderen
noodzakelijk, zodat de beschikbare middelen maximaal ingezet worden op de uitdagingen van de
toekomst.” Voor Decenniumdoelen is het tijd om bewust te kiezen voor deze investering. Niet extra
inzetten op de strijd tegen kinderarmoede loochent de eigen doelstellingen en is schuldig verzuim
voor de toekomst van onze regio.
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