PERSTEKST
Breed maatschappelijk draagvlak voor hervorming kinderbijslag.
Door de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen een bevoegdheid die tot dan tot de federale
sociale zekerheid hoorde: de kinderbijslag. Decenniumdoelen 2017 stelt nu een duidelijk plan voor
om de Vlaamse kinderbijslag socialer en effectiever te maken. Hiervoor is een breed draagvlak :
armoedeorganisaties, tal van sociale organisaties en vakbonden zijn het eens over de aanpak van
deze nieuwe Vlaamse bevoegdheid. (1)
Kinderbijslag is een recht van elk kind. Deze kinderbijslag is voldoende hoog en onvoorwaardelijk. Dat
betekent dat elk kind en het huishouden waarin het leeft, in welke situatie ook, kinderbijslag krijgt.
De kinderbijslag wordt aangepast aan de leeftijd van het kind, de zorgnood van het kind en omwille
van de gezinsgrootte
De Vlaamse regelgeving mag geen uitsluiting creëren. Voortbouwend op het huidige federale
systeem vragen de organisaties naar een verdubbeling van het budget voor sociale toeslagen.
Huishoudens met bepaalde statuten (éénoudergezinnen, werkloosheid, inkomensgarantie ouderen,
leefloon, …) krijgen hierdoor momenteel reeds een sociale toeslag bij de kinderbijslag.
Naast deze bestaande statuten die recht geven op een verhoogde toeslag, moeten ook huishoudens
in collectieve schuldenregeling en huishoudens die zich in een gelijkaardige moeilijke
sociaaleconomische positie bevinden recht krijgen op deze sociale toeslag. Voor deze laatste groep
vragen we een efficiënt en objectief inkomensonderzoek.
Kinderbijslag moet ook gelijke tred blijven houden met de stijging van de welvaart, en moet dus
welvaartsvast gemaakt worden.
Decenniumdoelen2017 vertrekt van het vandaag bestaande systeem dat we behouden en aanvullen.
Het bestaande systeem kent weinig problemen bij de toekenning, is performant en bereikt bijna elk
kind. Wijzigingen aan het huidig systeem moeten daarom vooraf grondig onderzocht worden op de
mogelijke effecten op de huishoudens en vooral op de huishoudens met een laag inkomen.
Tot slot: kinderbijslag zal op zich nooit dé oplossing zijn voor het falen van de sociale bescherming in
andere delen van de sociale zekerheid. Een structurele verhoging van de laagste uitkeringen tot
boven de armoederisicogrens is daarom absoluut noodzakelijk. Het is ook belangrijk te werken aan
goede lonen in de strijd tegen armoede. Daarnaast zijn ook de toegankelijkheid van voorzieningen
zoals kinderopvang, maar ook structurele maatregelen in de domeinen wonen, gezondheid, … meer
dan noodzakelijk.
Als bijlage vindt u het volledige standpunt van Decenniumdoelen over kinderbijslag.
Voor meer info: Anny Vermeersch, Decenniumdoelen, 0474/254880,
anny.vermeersch@decenniumdoelen.be www.decenniumdoelen.be
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