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Op het moment van echtscheiding of stopzetting van de relatie wordt soms overeengekomen dat er onderhoudsgeld zal betaald
worden, meestal om in de behoeften van de kinderen te voorzien maar soms ook in deze van de ex-partner. Maar dit akkoord
wordt niet steeds nageleefd, wat natuurlijk belangrijke financiële implicaties zal hebben, niet in het minst bij eenoudergezinnen.
Ongeveer 40 % van de Belgische eenoudergezinnen behoort immers tot de groep met een armoederisico. Het is dan ook van
groot belang dat een situatie van wanbetaling zo snel mogelijk wordt opgelost. Wellicht denkt men hierbij in eerste instantie aan
de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder. Maar men kan ook beroep doen op de overheid. Een mogelijke oplossing is immers om de niet-betaalde onderhoudsgelden te laten invorderen door de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO).

DAVO: publieke dienstverlening bij wanbetaling van onderhoudsgeld
DAVO maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Financiën en heeft een tweeledige opdracht. Vooreerst is ze sinds 1 juni
2004 belast met het invorderen van onderhoudsgeld en de achterstallen ervan voor onderhoudsgerechtigden die geconfronteerd
worden met een wanbetaling. Daarnaast kent ze sinds 1 oktober 2005 voorschotten toe op het onderhoudsgeld voor de kinderen
wanneer dit onderhoudsgeld niet wordt betaald door de onderhoudsplichtige. Beide opdrachten worden wel niet automatisch
uitgevoerd door DAVO. Men kan een aanvraag indienen bij één van de 11 infocenters van de FOD Financiën (Brussel, Antwerpen,
Brugge, Gent, Hasselt, Leuven, Luik, Bergen, Namen, Neufchâteau en Charleroi) en in het kantoor niet-fiscale invordering van
Eupen. Sinds 2016 bestaat ook de mogelijkheid om een aanvraag elektronisch in te dienen bij DAVO. Zo werden in 2018 ongeveer
1 op de 10 aanvragen ingediend via het webformulier. Maar het louter indienen van een aanvraag is onvoldoende. Men zal
immers aan een aantal voorwaarden moeten voldoen wil men in aanmerking komen voor een tussenkomst van DAVO.
Voor wat betreft de invordering van onderhoudsgeld en de achterstallen ervan, moet o.a. het onderhoudsgeld vastgesteld zijn
in een uitvoerbare gerechtelijke beslissing of in een notariële akte en moet het onderhoudsgeld tweemaal niet of niet volledig
betaald zijn in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag tot tussenkomst van DAVO. De invordering kan zowel
slaan op het onderhoudsgeld van de ex-partner als dat van het kind/de kinderen. Er wordt geen inkomensgrens opgelegd om de
tussenkomst van DAVO mogelijk te maken. Een zeer ruime groep van Belgische huishoudens geconfronteerd met een wanbetaling van het onderhoudsgeld kan hierdoor beroep doen op deze publieke dienstverlening. De tussenkomst van DAVO is sinds
2015 gratis voor de onderhoudsgerechtigde. De kosten zullen gedragen worden door de onderhoudsplichtige aangezien hij/zij
ook werkingskosten zal betalen die gelijk zijn aan 13 % van het bedrag dat hij/zij moet betalen in hoofdsom.
De voorwaarden om tegelijk ook een voorschot op het onderhoudsgeld van DAVO te ontvangen zijn strikter gedefinieerd. Zo
betaalt DAVO alleen voorschotten uit voor onderhoudsgerechtigde kinderen wat dus betekent dat het onderhoudsgeld dat verschuldigd is aan de voormalige partner buiten beschouwing wordt gelaten. Tegelijk is er ook een maximum inkomensgrens van
de niet-onderhoudsplichtige partner vastgelegd wil men in aanmerking komen voor een DAVO-voorschot. De maandelijkse bestaansmiddelen van de aanvrager mogen immers niet hoger zijn dan 1.800 euro (basisbedrag), te verhogen met 70 euro netto
per kind ten laste. Anno 2019 bedraagt de maximale inkomensgrens hierdoor 1.870 euro voor een gezin met 1 kind, 1.940 euro
voor een gezin met 2 kinderen, 2.010 euro voor een gezin met 3 kinderen … Het bedrag van de verhoging per kind ten laste
wordt wel verdubbeld voor een kind met een handicap. Indien men voldoet aan bovenstaande voorwaarden zal door DAVO een
voorschot op het onderhoudsgeld van maximum 175 euro per maand en per kind betaald worden. De voorschotten worden
toegekend voor een periode van 6 maanden maar zijn hernieuwbaar als men nog altijd aan de voorwaarden voldoet. DAVO betaalt gemiddeld een maandelijks voorschot van 132 euro per kind uit. Het gemiddeld bedrag ligt dus ruimschoots beneden het
maximumbedrag van 175 euro.
Bovenstaande opdrachten hebben natuurlijk ook een kostprijs. Eind 2018 bedroegen de gecumuleerde in te vorderen bedragen
door DAVO 428,3 miljoen euro. Maar dit bedrag slaat veelal op het verlies aan financiële middelen bij de groep van onderhoudsgerechtigden omwille van wanbetaling door de onderhoudsplichtige. De publieke bruto kost omvat enkel het jaarlijks bedrag
aan uitbetaalde voorschotten door DAVO en de werkingskosten van DAVO. Zo betaalde DAVO in 2018 een bedrag van ongeveer
30 miljoen euro aan voorschotten uit. De netto kost zal evenwel lager liggen aangezien administratieve kosten worden aangerekend voor de terugvordering van het onderhoudsgeld (ongeveer 2 miljoen euro in 2018) alsook dat een deel van de uitgekeerde
voorschotten teruggevorderd zal kunnen worden. Zo kon naar schatting de voorbije jaren (2014-2018) iets meer dan 40 % van de
uitgekeerde voorschotten door DAVO gerecupereerd worden. Over de periode 2005-2017 werd ongeveer 30 % van de uitgekeerd
voorschotten gerecupereerd door DAVO.1

1 In een recent rapport van het Rekenhof (2019) spreekt men ook van een globaal invorderingspercentage van 29 %.
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Naar een aanpassing van de voorschottenregeling?
Het aantal personen die in aanmerking komen voor de voorschottenregeling alsook de budgettaire impact ervan wordt grotendeels bepaald door drie parameters: 1) de doelgroep, 2) het inkomensplafond, 3) de voorschotbedragen. De beperkingen die
door deze drie parameters worden opgelegd staan sinds de oprichting van DAVO ter discussie en komen regelmatig aan bod in
parlementaire vragen of worden aangehaald door belangenverenigingen. Door een wetswijziging in 2014 werd de maximale
inkomensgrens om gebruik te kunnen maken van de voorschottenregeling een eerste maal opgetrokken met 414 euro. Terwijl
de inkomensgrens in 2014 nog sloeg op een basisbedrag van 1.386 euro, werd dit immers voor de dossiers vanaf 2015 (door
de wetswijziging van 12 mei 2014) opgetrokken tot een basisbedrag van 1.800 euro. Opmerkelijk is wel dat dit basisbedrag niet
jaarlijks wordt aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen wat vóór de hervorming wel het geval was. Het basisbedrag van 1.800 euro is dus ook vandaag van toepassing, terwijl de consumptieprijsindex met 8,3 % toenam tussen januari 2015
en januari 2019. De impact van de wetswijziging wordt hierdoor ook jaar na jaar kleiner en zal op termijn volledig verdwijnen bij
niet indexering.
Gezien de sterke roep naar een verdere aanpassing van de voorschottenregeling heeft de FOD Financiën beslist om een onderzoeksopdracht uit te schrijven. Voorliggende studie is hiervan het eindresultaat en heeft als doel aan de beleidsverantwoordelijken de nodige informatie aan te bieden omtrent de impact van mogelijke aanpassingen aan de voorschottenregeling.1 Maar
de politieke realiteit heeft deze doelstelling grotendeels achterhaald. Op 4 april 2019 werd immers in de Belgische Kamer van
volksvertegenwoordigers een wet goedgekeurd die de maximum inkomensgrens om recht te hebben op een voorschot van DAVO
vanaf 2020 op 2.200 euro (met indexering) legt en niet langer op 1.800 euro (zonder indexering). Dit bedrag zal ook nog steeds
opgehoogd worden met een bedrag per kind ten laste. Tussen 2012 en 2020 zal de maximale inkomensgrens hierdoor met meer
dan 800 euro verhoogd zijn waardoor de groep van huishoudens die in aanmerking komt voor een DAVO-voorschot dan ook sterk
is uitgebreid.
Maar de verdere ophoging van de inkomensgrens naar 2.200 euro was maar één van de mogelijke aanpassingen van de voorschottenregeling waarvoor we de impact berekend hebben. Er zijn immers nog andere aanpassingen denkbaar, niet enkel voor
wat betreft het niveau van het inkomensplafond maar zeker ook voor wat betreft de doelgroep en het niveau van het voorschotbedrag. De studie heeft wel eerst een raming gemaakt van het aantal huishoudens die in aanmerking komen voor de huidige
voorschottenregeling en het aantal huishoudens die effectief gebruik maken van deze mogelijkheid (zie ook figuur 1). Evenzeer is
de impact van de wetswijziging van 2014 in detail besproken.

4 % van de Belgische huishoudens heeft recht op onderhoudsgeld, echter …
In 2017 hadden naar schatting 192.500 huishoudens in België recht op onderhoudsgeld wat neerkomt op 4 % van de Belgische
huishoudens. Zo een 10 jaar terug spraken we nog van ongeveer 4,6 %. De stijgende populariteit van het zogenaamde fiftyfifty
co-ouderschap waarbij kinderen ongeveer even lang bij beide ouders verblijven is wellicht de belangrijkste reden voor deze daling.
De regeling zorgt er immers voor dat het betalen van alimentatie minder aan de orde is dan vroeger. Iets minder dan 6 op de
10 alimentatiegerechtigde huishoudens betreffen eenoudergezinnen, wat neerkomt op ongeveer 110.000 gezinnen. De totale
groep van alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen omvat ongeveer 167.800 huishoudens. Er is dus ook een kleine
groep van ongeveer 24.700 Belgische gezinnen zonder kinderen met recht op onderhoudsgeld. Er is al bij al een lichte daling van
het percentage huishoudens met recht op alimentatie, maar hierna zal blijken dat desondanks een grotere groep geconfronteerd
wordt met een wanbetaling t.o.v. een aantal jaren terug.

1 op 5 alimentatiegerechtigde huishoudens wordt geconfronteerd met een wanbetaling
Maar recht hebben op alimentatie betekent niet noodzakelijk dat men dit effectief zal ontvangen. Zo worden naar schatting bijna
1 op 5 alimentatiegerechtigde huishoudens in België geconfronteerd met een wanbetaling. Ongeveer 8 % van de alimentatiegerechtigde huishoudens heeft gedurende het volledige jaar geen alimentatiebedrag ontvangen. De resterende groep van ongeveer
12 % van de alimentatiegerechtigde huishoudens heeft gedurende enkele maanden geen alimentatie ontvangen of heeft niet
altijd het volledige maandelijks bedrag ontvangen. Het totale percentage lijkt ook toe te nemen aangezien in het voorgaande
onderzoek nog sprake was van ongeveer 14 % van de alimentatiegerechtigde huishoudens.

1 Deze studie is een actualisering van de studie uitgevoerd in 2012: zie Pacolet J. & De Wispelaere, F. (2012), Budgettaire impact van de toekenning van de voorschotten door de
Dienst voor Alimentatievorderingen, Brussel: FOD Financiën - DAVO, 314 p.
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Naar schatting worden in België in 2017 ongeveer 33.100 alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen geconfronteerd
met een wanbetaling. Het gaat hier om een stijging van 10.000 gezinnen t.o.v. ons vorig onderzoek waar we nog uitgingen van
ongeveer 23.000 huishoudens, dit terwijl het aantal alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen over dezelfde periode
met ongeveer 12.000 gezinnen is afgenomen. Voor deze groep van 33.100 gezinnen zullen we nagaan hoeveel er onder de huidige DAVO-inkomensgrens van 1.800 euro vallen (de zogenaamde ‘dekkingsgraad’) en hoeveel er effectief een DAVO-voorschot
ontvangen indien ze ervoor in aanmerking komen (de zogenaamde ‘take up’). Zo komen onder de huidige voorschottenregelgeving naar schatting ongeveer 22.200 van 33.100 gezinnen in aanmerking voor de voorschottenregeling, wat neerkomt op een
dekkingsgraad van 67 %.
Op basis van deze groep van 33.100 gezinnen zal ook de impact van wijzigingen aan de voorschottenregeling kunnen nagegaan
worden. Maar het blijft steeds een raming, niet in het minst omdat niet kan nagegaan worden voor hoeveel huishoudens in België
het onderhoudsgeld tweemaal niet of niet volledig betaald is in de periode van 12 maanden, wat één van de voorwaarden is om
in aanmerking te komen voor een DAVO-voorschot.
Aan meer dan 11.000 gezinnen en 20.000 kinderen wordt momenteel een voorschot op het onderhoudsgeld uitbetaald door
DAVO
In juli 2018 had DAVO 21.294 lopende dossiers. In 88 % van deze dossiers werd of wordt een voorschot uitbetaald waarbij voor
11.062 dossiers in juli 2018 nog steeds voorschotten werden uitbetaald (de ‘lopende voorschotdossiers’) (52 % van de lopende
dossiers) en 7.622 dossiers waarbij ooit een voorschot werd uitbetaald maar niet meer in juli 2018 (de ‘gestopte voorschotdossiers’) (36 % van de lopende dossiers). Bij de gestopte voorschotdossiers wordt momenteel dus enkel (achterstallig) onderhoudsgeld ingevorderd. Naast de lopende en gestopte voorschotdossiers is er een derde categorie van 2.610 dossiers (12 % van de
lopende dossiers) waarbij nooit een voorschot werd uitbetaald. Deze groep bestaat dus uitsluitend uit dossiers waarbij enkel
achterstallig onderhoudsgeld ingevorderd wordt. Van de ongeveer 22.200 gezinnen geconfronteerd met een wanbetaling die
onder de huidige inkomensgrens vallen maken er dus ongeveer 11.000 huishoudens ook effectief gebruik van de DAVO-voorschottenregeling. De huidige take up bedraagt hierdoor ongeveer 50 %.
Een vergelijking tussen de verschillende types van lopende dossiers toont aan dat de gemiddelde inkomens van de lopende
en gestopte voorschotdossiers relatief dicht bij elkaar liggen (ongeveer 1.240 euro), terwijl het gemiddelde inkomen van de
niet-voorschotdossiers hier nog een stuk boven ligt (ongeveer 2.000 euro). Dit komt omdat men onder een bepaald inkomensplafond moet vallen als voorwaarde om recht te hebben op voorschotten. Voor de niet-voorschotdossiers is er geen inkomensgrens
en kunnen er dus ook hogere inkomens deel van uitmaken.

Figuur 1. Alimentatiegerechtigde huishoudens die beroep (kunnen) doen op de diensten van DAVO

Invorderen van onderhoudsgeld
en achterstallen

Toekenning van een voorschot op het
onderhoudsgeld voor de kinderen

Alimentatiegerechtigde huishoudens:
192.555

Alimentatiegerechtigde huishoudens met
kinderen: 167.821

Alimentatiegerechtigde huishoudens
geconfronteerd met een wanbetaling

Alimentatiegerechtigde huishoudens met
kinderen geconfronteerd met een
wanbetaling: 33.112

Alimentatiegerechtigde huishoudens
geconfronteerd met een wanbetaling die
onderhoudsgeld en achterstallen laten
invorderen door DAVO: 21.294

Dekkingsgraad: ±67 %
Alimentatiegerechtigde huishoudens
met kinderen geconfronteerd met een
wanbetaling onder de DAVOinkomensgrenzen: 22.247
Take up: ± 50 %
Alimentatiegerechtigde huishoudens
met kinderen geconfronteerd met een
wanbetaling onder de DAVOinkomensgrenzen die een voorschot van
DAVO ontvangen: 11.062

Bron Eigen berekeningen op basis van SILC 2015/2017 en data van de FOD Financiën
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Impact van de verhoging van het inkomensplafond naar 1.800 euro als gevolg van de wetswijziging in 2014: stijging van de
dekkingsgraad maar daling van de take up
Midden 2018 waren er 5.259 lopende voorschotdossiers die geopend werden na 2015. Dit betekent dat al deze dossiers onder
de bepalingen van de wetswijziging in 2014 vallen. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen 754 dossiers die door
het optrekken van de inkomensgrens recht gekregen hebben op de voorschottenregeling (en ervoor niet) en 4.505 dossiers die
sowieso recht hadden op de voorschottenregeling en de wetswijziging dus niet nodig hadden om deel uit te maken van de lopende voorschotdossiers. De groep van 754 gezinnen is de groep die extra is toegetreden tot de lopende voorschotdossiers als gevolg van de beleidswijziging (verhoging inkomensplafond). Het gaat hier om 15 % van het totale aantal lopende voorschotdossiers
geopend na 2015. Dit is evenwel een momentopname. Een groter aantal gezinnen die boven de inkomensgrens van vóór 2015
vielen heeft sinds 2015 immers een voorschot van DAVO ontvangen. Bij een deel was hun dossier in juli 2018 reeds succesvol
afgesloten omdat de achterstallige onderhoudsgelden ingevorderd konden worden, voor een ander deel was hun dossier nog
lopende maar had men in juli 2018 niet langer recht op een voorschot waardoor het een ‘gestopt voorschotdossier’ is geworden.
Op deze laatste groep hebben we wel nog zicht. Indien deze groep ook wordt meegerekend dan kunnen we stellen dat 17 % van
de geopende voorschotdossiers sinds 2015 niet in aanmerking had gekomen voor een voorschot onder de oude regelgeving.
De ophoging van het inkomensplafond als gevolg van de wetswijziging in 2014 heeft ook gezorgd voor een stijging van de totale
dekkingsgraad van 46 % naar 67 %. De ophoging van de inkomensgrens heeft dus gezorgd voor een grote uitbreiding van de groep
van huishoudens die in aanmerking komen voor een DAVO-voorschot. In totaal komen namelijk 6.900 huishoudens bijkomend in
aanmerking voor een voorschot door de ophoging van het inkomensplafond tot 1.800 euro.
Ongeveer de helft van de huishoudens die in aanmerking komen voor een DAVO-voorschot maken ook effectief gebruik van deze
mogelijkheid. Er bestaat evenwel een groot verschil tussen de take up cijfers voor de huishoudens waarbij de alimentatiegerechtigde een inkomen heeft onder de vorige inkomensgrens (± lager dan 1.500 euro) en de huishoudens waarbij het inkomen zich
tussen de oude en de huidige inkomensgrens bevindt (tussen ±1.500 euro en 1.800 euro). De groep die reeds vóór de wetswijziging recht had op de voorschottenregeling heeft namelijk een take up van 60 % terwijl het take up cijfer van de groep die is kunnen
toetreden als gevolg van de wetswijziging slechts 27 % bedraagt. Dit betekent ook dat de daling van het algemene take up cijfer
(50 %) ten opzichte van het vorige onderzoek (61 %) volledig te wijten is aan het lage take up cijfer van de subgroep van de hogere
inkomens die zijn kunnen toetreden als gevolg van de verhoging van het inkomensplafond.
Tenslotte blijkt dat de verhoging van het inkomensplafond tot 1.800 euro het jaarlijks voorschotbudget met ongeveer 5 miljoen
euro heeft doen toenemen, wat overeenkomt met een toename van het budget op basis van de vorige inkomensgrenzen van
ongeveer 19 %.
Impact van het recente akkoord (2019) omtrent een verdere ophoging van het inkomensplafond tot 2.200 euro (+ indexering): van bijstandsregeling in de strijd tegen armoede naar een volwaardige pijler in het sociaal beleid?
De geraamde impact van de recente beslissing om het basisbedrag dat wordt gebruikt om de maximale inkomensgrens te bepalen wil men in aanmerking komen voor een DAVO-voorschot te verhogen van 1.800 euro naar 2.200 euro vanaf 1 januari 2020
dient natuurlijk ook besproken te worden.
Terwijl onder het huidig inkomensplafond 67 % van de gezinnen met kinderen die geconfronteerd worden met een wanbetaling
in aanmerking komen voor de voorschottenregeling van DAVO vallen bij een ophoging tot 2.200 euro ongeveer 78,5 % gezinnen
onder de inkomensgrens. Naar schatting komen hierdoor 3.700 gezinnen geconfronteerd met een wanbetaling bijkomend in
aanmerking voor een DAVO-voorschot. Als enkel de eenoudergezinnen worden weerhouden, dan valt 77,3 % van de eenoudergezinnen geconfronteerd met een wanbetaling onder de toekomstige voorschottenregeling.
Voor de berekening van het extra jaarbudget aan voorschotten dat nodig is door de uitbreiding van de doelgroep moeten we
uitgaan van een bepaalde take up. We kunnen uitgaan van de huidige totale take up van 50 % of van de take up van 27 % voor de
groep die er sinds de ophoging in 2015 is bijgekomen. Het laatste lijkt de voorkeur te hebben omdat de take up van de groep die
er nieuw zal bijkomen wellicht in dezelfde lijn zal liggen. Indien we uitgaan van een take up van 27 % dan zal het benodigde voorschotbudget hierdoor naar schatting met 3 miljoen euro stijgen. De toekomstige take up van deze nieuwe groep kan ook geraamd
worden door te kijken naar het huidige percentage alimentatiegerechtigde huishoudens geconfronteerd met een wanbetaling
dat beroep doet op DAVO om het onderhoudsgeld en de achterstallen in te vorderen. Momenteel laat naar schatting 17 % van
de alimentatiegerechtigde huishoudens geconfronteerd met een wanbetaling waarbij de onderhoudsgerechtigde een inkomen
heeft tussen 1.800 euro en 2.200 euro het onderhoudsgeld en de achterstallen invorderen door DAVO. Eenzelfde take up cijfer
kan bijvoorbeeld verondersteld worden over het gebruik van de voorschottenregeling. Het geraamde voorschotbudget betreft
hier wel een bruto kost. De netto kost zal heel wat lager liggen doordat een deel van de uitgekeerde voorschotten teruggevorderd
zal kunnen worden. Wellicht zal de netto kost hierdoor ongeveer een derde lager liggen (aangezien het algemene invorderingspercentage ongeveer 30 % bedraagt). Cijfers over het terugvorderingspercentage opgedeeld naar inkomen van de onderhoudsgerechtigde of -plichtige zijn niet beschikbaar. Op basis van de studie van 2012 stelden we wel vast dat de voorschotdossiers
waarbij de debiteuren een ‘hoog’ inkomen hebben, beter afgesloten worden. Tegelijk is ook het invorderingspercentage sinds de
wetswijziging van 2014 (en dus sinds de ophoging van de inkomensgrens) toegenomen.1

1 Maar sinds de wetswijziging van 2014 kan DAVO wellicht ook beter invorderen (bv men mag nu ook invorderen bij onderhoudsplichtigen met een leefloon).
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Over een relatief korte periode is de toegang tot een DAVO-voorschot voor gezinnen die geconfronteerd worden met een wanbetaling sterk uitgebreid waartegen een relatief beperkte publieke meerkost tegenover staat. Dit is een positieve evolutie. Het
feit dat nu ook het inkomensplafond zal geïndexeerd worden maakt de regeling ook op lange termijn duurzaam. Ook alle grote
eenoudergezinnen geconfronteerd met een armoederisico komen nu in aanmerking voor een DAVO-voorschot. Bij eenoudergezinnen met drie of meer kinderen ligt de huidige DAVO-inkomensgrens (2.004 euro) immers nog onder de armoedegrens
(2.164 euro). Door de ophoging naar 2.200 euro (+ ophoging van 210 euro voor 3 kinderen) valt dus nu ook voor deze groep de
inkomensgrens boven de armoedegrens. Het huidige systeem was al relatief genereus voor eenoudergezinnen met maximaal
2 kinderen. De maximale inkomensgrenzen lagen immers al ruim boven de armoedegrenzen voor eenoudergezinnen. Dit verschil
wordt vanaf 2020 nog groter.
Wat brengt de toekomst?
De verdere uitbreiding van de voorschottenregeling via de ophoging van het inkomensplafond tot 2.200 euro (+ indexering) kan
zeker als positief ervaren worden, maar zoals reeds gesteld, waren/zijn nog andere aanpassingen denkbaar. Mogelijke scenario’s
moeten rekening houden met de budgettaire beperkingen die men zich stelt, waarbij het doel steeds is om de publieke middelen
(in dit geval de uitbetaling van een voorschot) zo efficiënt mogelijk in te zetten. Het veronderstelt soms een bepaalde selectiviteit
met tegelijk de ambitie om zo een zo groot mogelijke take up te realiseren bij gezinnen die een grote financiële baat hebben bij een
DAVO-voorschot. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de in het rapport besproken scenario’s waarbij meestal de doelgroep werd uitgebreid, of het voorschot werd gewijzigd. Hierbij werd telkens nagegaan wat de impact was op de dekkingsgraad,
het jaarlijks voorschottenbudget, het risico op een inactiviteitsval en het armoederisico. Hierbij zal de kans op een inactiviteitsval verkleinen naarmate hogere inkomensgrenzen worden gedefinieerd. De geraamde voorschotbudgetten betreffen een bruto
kost. Zoals reeds gesteld zal de netto kost gemiddeld ongeveer een derde lager liggen dan de bruto kost doordat een deel van de
uitgekeerde voorschotten teruggevorderd zal kunnen worden. Het was echter niet mogelijk om een gedetailleerde schatting te
maken van de evolutie van het invorderingspercentage naargelang het voorgestelde scenario.

Tabel 1. Overzichtstabel basisscenario en uitgewerkte scenario’s
Dekkingsgraad
(in %)

Voorschotbudget
(bruto kost)
(in euro)

Risico op
inactiviteitsval

Armoederisico bij de
alimentatiegerechtigde

67

30 miljoen

Daling t.o.v. vóór
2014

Nog aanwezig bij grote
gezinnen

Scenario 1: Indexering
basisbedrag

Beperkte impact op
korte termijn

Beperkte impact op
korte termijn

Beperkte impact op
korte termijn

Beperkte impact op korte
termijn

Scenario 2: Ophoging
basisbedrag tot 2.200
euro

79

33 à 36 miljoen

Verdere daling

Daling doordat inkomensgrens voor meer gezinnen
boven armoedegrens ligt

Scenario 3: Ophoging
basisbedrag tot 2.500
euro

86

35 à 39 miljoen

Verdere daling

Verdere daling doordat
inkomensgrens voor meer
gezinnen boven armoedegrens ligt

Scenario 4: Opheffing
inkomensgrenzen
(alle gezinnen)

100

40 à 48 miljoen

Niet langer een risico

Verdere daling doordat inkomensgrens wegvalt, ook
voor de grote gezinnen

Scenario 5: Ophoging
toeslag per kind (300
euro)

75

33 à 35 miljoen

Daling

Daling doordat inkomensgrens ook voor grote
gezinnen boven armoedegrens valt

Scenario 6: Ophoging
maximumvoorschot
tot 200 euro

67

31 miljoen

Geen impact

Lichte daling

Scenario 7: Opheffing
maximumvoorschot

67

32 miljoen

Geen impact

Lichte daling, vooral bij
kleine gezinnen

Scenario 8: Forfaitair
voorschot van 150
euro

67

34 miljoen

Geen impact

Daling, vooral bij grote
gezinnen

Scenario 9: Uitbreiding
tot de ex-partner

67

Beperkte impact

Beperkte impact

Beperkte impact

Scenario 10:
Degressief voorschot
o.b.v. inkomen

100

37 à 43 miljoen

Sterke daling tot
quasi nihil

Daling, vooral bij grote
gezinnen

Basisscenario
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De huidige evolutie van het DAVO-voorschottenstelsel gaat in de richting van een steeds grotere dekking, zodat het karakter van
een bijstandsregeling verwatert, en zodanig steeds meer een universeel karakter krijgt. Het is een stap in de goede richting om
ook inactiviteitsvallen te voorkomen. Het sluit ook het best aan bij de doelstelling van DAVO om onderhoudsgelden en achterstallen in te vorderen voor ALLE gerechtigden.1 Vanuit het standpunt van armoedebestrijding is de take up bij lage inkomensgroepen
ook erg belangrijk. Wij zagen dat de take up relatief laag ligt. Ook in een recent rapport van het Rekenhof (2019) blijkt dat de
toegankelijkheid van het stelsel beperkt is, onder meer door het afbouwen van het aantal lokale antennes, en de grote drempel
(opnieuw bij diezelfde risicogroepen) om de aanvraag elektronisch (online) in te dienen. Het beleid zou er kunnen op inspelen om
die non take up bij de lagere inkomensgroepen te verbeteren, bijvoorbeeld door de OCMW’s opnieuw meer te betrekken bij de
aanvraag. Dit laatste wordt door het Rekenhof als een ‘interessante piste’ beschouwd (Ibidem, p. 31). De take up zou overigens
nog hoger kunnen zijn, want zo blijkt volgens het verslag van het Rekenhof dat er nog meer uitkeringsgerechtigden contact hadden met het DAVO, maar dat ‘één dossier op acht dat bij de DAVO wordt ingediend, wordt afgesloten nog vóór een mandaat aan de
aanvrager werd verstuurd’ (Rekenhof, 2019, p. 30), onder meer omdat de gerechtigde opziet tegen de administratieve rompslomp.
De werkelijke take up zou dus nog hoger kunnen zijn dan diegene die wij in dit rapport berekenen. Voor de hoge inkomensgroepen
is die take up blijkbaar nog kleiner. Maar evenzeer kan men zich de vraag stellen of die take up moet aangemoedigd worden, want
de tussenkomst van het DAVO is ook niet gratis. Deze extra kosten kunnen een rem vormen op het gebruik van het stelsel, en
verhogen in elk geval ook de betalingsmoeilijkheden van de debiteuren. Het illustreert dat er nog tal van andere pistes denkbaar
zijn omtrent de toekomst van DAVO, maar die niet verder zijn uitgewerkt in dit rapport.
Een belangrijke belemmering om armoederisico’s te voorkomen, is dat de gehanteerde inkomensgrenzen onvoldoende rekening houden met de werkelijke kost van het kind. Tegelijk stellen we vast dat de ophoging van 70 euro per kind ten laste niet de
werkelijke kost van een kind weerspiegelt (op basis van berekeningen van de Gezinsbond kost een kind anno 2019 maandelijks
minimum 500 euro) maar ook niet de ophoging van de armoedegrens bij één bijkomend kind ten laste (de armoedegrens stijgt
met 342 euro per kind bij eenoudergezinnen). De dekkingsgraad van grote gezinnen leek in het verleden, maar ook nu, ook lager
te liggen. Het zijn redenen om voor een verdere ophoging per kind ten laste te pleiten. Waar nu 70 euro wordt gehanteerd zou dit
in de toekomst bijvoorbeeld opgehoogd kunnen worden tot 300 euro.
Onder de huidige regelgeving wordt ook enkel een voorschot toegekend op het onderhoudsgeld van het kind. Het verruimen van
de doelgroep waarvoor een DAVO-voorschot wordt uitbetaald tot ook de voormalige partner is een andere logische stap voorwaarts, niet in het minst bij eenoudergezinnen. Maar wellicht ontvangt niet elke ex-partner ook onderhoudsgeld voor zichzelf en
verschilt dit voorschotbedrag misschien sterk met wat voor een kind wordt ontvangen.
Een laatste belemmering om het armoederisico te reduceren is de hoogte van het alimentatiegeld. Het bedrag dat DAVO als
voorschot uitbetaald is gelijk aan het onderhoudsgeld voor het kind, met een maximum van 175 euro per maand. In andere landen wordt soms een vast voorschotbedrag uitbetaald. Vanuit de gedachte dat elk kind geconfronteerd met een wanbetaling op
eenzelfde manier moet worden behandeld en ook dezelfde kansen moet krijgen is dit niet zo onlogisch. Tegelijk zien we dat het
bepalen van alimentatie vaak nattevingerwerk is waardoor sterke verschillen ontstaan in het onderhoudsgeld. Men zou daarom
kunnen opteren om van het DAVO-voorschot een vast bedrag te maken en dus niet meer te koppelen aan het onderhoudsgeld
per kind. Andere mogelijkheden zijn om het maximumbedrag verder op te hogen tot 200 euro of zelfs los te laten.
Om het stelsel ‘rechtvaardiger’ te maken, om eventuele inactiviteitsvallen te vermijden, maar evenzeer om de budgettaire impact
onder controle te houden, zou men ook kunnen opteren om het voorschottenstelsel degressief te maken afhankelijk van het
inkomen dat men ontvangt. Tegelijk zal de dekkingsgraad van de alimentatiegerechtigde gezinnen die geconfronteerd worden
met een wanbetaling hier bijna 100 % zijn. Ook hier zullen dus nog inkomensgrenzen worden gedefinieerd, maar het is niet langer
‘alles of niets’.
Tenslotte mag men zeker niet de eerste opdracht van DAVO, het invorderen van onderhoudsgeld en de achterstallen ervan voor
ALLE onderhoudsgerechtigden die geconfronteerd worden met wanbetaling, uit het oog verliezen. Nu wordt politiek vooral aandacht besteed aan de voorschottenregeling die selectiever van aard is. Dit terwijl de invorderingsopdracht een ruimere groep ten
gunste komt. Ook voor deze opdracht kan de bekendheid en toegankelijkheid van DAVO nog verder verbeteren. Tegelijk moet het
de ambitie zijn om het invorderingspercentage verder te verhogen. Wat niet evident is aangezien 10 % van de onderhoudsplichtigen waar DAVO moet bij invorderen in het buitenland woont en dat een groot deel van de onderhoudsplichtigen geen inkomsten
heeft als naar hun fiscale aangifte wordt gekeken. Wanneer de onderhoudsplichtige geen inkomsten heeft in België, dient er via
FOD Justitie samengewerkt te worden met de buitenlandse autoriteiten van het land waar de ex-partner zich heeft gevestigd.
DAVO is in dat geval afhankelijk van de buitenlandse autoriteiten.

1 Men moet immers vermijden dat men het vormen van nieuwe koppels gaat sanctioneren door de groep gerechtigden op een voorschot te verengen tot eenoudergezinnen. Dit
zou een ‘prijs voor de liefde’ vormen, die herhaaldelijk in andere stelsels van de sociale bescherming is aangeklaagd.
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Lorsque des personnes divorcent ou mettent un terme à leur relation, elles s’accordent parfois sur le paiement d’une pension
alimentaire qui servira le plus souvent à pourvoir aux besoins des enfants mais aussi parfois à ceux de l’ex-partenaire. Cet accord
n’est toutefois pas toujours respecté, ce qui engendre bien entendu des conséquences financières importantes, surtout dans
les familles monoparentales. Environ 40 % des familles monoparentales belges appartiennent en effet au groupe présentant un
risque de pauvreté. Il est dès lors primordial de résoudre aussi rapidement que possible une situation de défaut de paiement. Si
le premier réflexe dans ce genre de situation est de faire appel à un huissier de justice, il est également possible de s’adresser
aux services publics. Il est en effet possible de récupérer les pensions alimentaires impayées par l’intermédiaire du Service des
Créances Alimentaires (SECAL).
SECAL : service public qui intervient en cas de défaut de paiement de la pension alimentaire
Le SECAL, qui fait partie du Service Public Fédéral Finances, est investi d’une double mission. Premièrement, il est chargé, depuis
le 1er juin 2004, de récupérer les pensions alimentaires et les arriérés pour les créanciers d’aliments confrontés à un défaut de
paiement. Depuis le 1er octobre 2005, il octroie également des avances sur les pensions alimentaires destinées aux enfants
dans les cas où le débiteur d’aliments ne les paie pas. Ces deux missions ne sont toutefois pas automatiquement exécutées par
le SECAL. Une demande peut être introduite auprès de l’un des 11 infocentres du SPF Finances (Bruxelles, Anvers, Bruges, Gand,
Hasselt, Louvain, Liège, Mons, Namur, Neufchâteau et Charleroi) ainsi qu’au bureau de recouvrement non fiscal d’Eupen. Depuis
2016, il est également possible d’introduire une demande au SECAL par voie électronique. En 2018, environ 1 demande sur 10 a
été introduite au moyen du formulaire en ligne. Mais il ne suffit pas d’introduire une demande. Il faudra en effet répondre à plusieurs conditions pour pouvoir bénéficier d’une intervention du SECAL.
En ce qui concerne le recouvrement de la pension alimentaire et des arriérés, il faut notamment que celle-ci ait été établie par
une décision judiciaire exécutoire ou dans un acte notarié et que deux mensualités n’aient pas été payées ou pas intégralement
payées durant la période de 12 mois précédant la demande d’intervention du SECAL. Le recouvrement peut aussi bien concerner
la pension alimentaire de l’ex-partenaire que celle de l’enfant/des enfants. Aucun plafond de revenus n’est imposé pour pouvoir
bénéficier de l’intervention du SECAL. Un très grand nombre de ménages belges confrontés à un défaut de paiement de pension
alimentaire peut dès lors faire appel à ce service public. Depuis 2015, l’intervention du SECAL est gratuite pour le créancier d’aliments. Les frais seront supportés par le débiteur d’aliments étant donné que celui-ci doit également payer les frais de fonctionnement équivalents à 13 % du montant à payer en principal.
Les conditions pour percevoir également une avance sur la pension alimentaire de la part du SECAL sont quant à elles plus strictement définies. Ainsi le SECAL octroie uniquement des avances pour les enfants créanciers d’aliments, ce qui signifie qu’il n’y a
pas de paiement d’avance sur la pension alimentaire due à l’ex-partenaire. Un plafond de revenus maximal a également été fixé
dans le chef du partenaire non débiteur d’aliments pour pouvoir prétendre à une avance du SECAL. Les ressources mensuelles
du demandeur ne peuvent en effet pas excéder 1.800 euros (montant de base), à majorer de 70 euros nets par enfant à charge.
En 2019, le plafond de revenus maximal s’élève dès lors à 1.870 euros pour une famille avec un enfant, à 1.940 euros pour une
famille avec 2 enfants, à 2.010 euros pour une famille avec 3 enfants… Le montant de la majoration par enfant à charge est
cependant doublé lorsque l’enfant souffre d’un handicap. Si les conditions précitées sont satisfaites, le SECAL paiera une avance
sur la pension alimentaire de maximum 175 euros par mois et par enfant. Les avances sont accordées pour une période de
6 mois mais elles sont toutefois renouvelables si les conditions sont toujours satisfaites. Le SECAL paie en moyenne une avance
mensuelle de 132 euros par enfant. Le montant moyen est donc largement inférieur au montant maximal de 175 euros.
Les missions précitées ont bien entendu aussi un coût. Fin 2018, les montants cumulés à recouvrer par le SECAL s’élevaient à
428,3 millions d’euros. Mais ce montant porte principalement sur la perte de moyens financiers subie par le groupe de créanciers
d’aliments à la suite d’un défaut de paiement dans le chef du débiteur d’aliments. Le coût public brut n’englobe que le montant
annuel des avances payées par le SECAL et les frais de fonctionnement de ce dernier. En 2018, le SECAL a octroyé des avances
pour un montant d’environ 30 millions d’euros. Le coût net sera toutefois inférieur vu que des frais administratifs sont facturés
pour le recouvrement de la pension alimentaire (environ 2 millions d’euros en 2018) et qu’une partie des avances octroyées
pourra être récupérée. Selon les estimations, le SECAL a récupéré, au cours de ces dernières années (2014-2018), un peu plus de
40 % des avances accordées. Durant la période 2005-2017, environ 30 % des avances octroyées ont été récupérées par le SECAL.1
Vers une modification du régime des avances ?
Le nombre de personnes qui entrent en ligne de compte pour bénéficier du régime des avances et l’impact budgétaire de ce dernier
sont principalement déterminés par trois paramètres : 1) le groupe cible, 2) le plafond de revenus, 3) les montants des avances.
Les limitations imposées pour ces trois paramètres font l’objet de discussions depuis la création du SECAL ; elles reviennent régulièrement dans les questions parlementaires ou sont reprises par les groupements d’intérêts. À la suite d’une modification de loi
intervenue en 2014, le plafond de revenus maximal pour pouvoir bénéficier du régime des avances a été augmenté une première
fois de 414 euros. Alors qu’en 2014, le plafond de revenus s’élevait toujours à un montant de base de 1.386 euros, celui-ci a en
effet été porté à un montant de base de 1.800 euros pour les dossiers introduits à partir de 2015 (à la suite de la modification de
loi du 12 mai 2014). Il est toutefois à noter que ce montant de base ne fait pas l’objet d’une adaptation annuelle à l’indice des prix
à la consommation, ce qui était par contre le cas avant la réforme. Le montant de base de 1.800 euros est dès lors également applicable aujourd’hui alors que l’indice des prix à la consommation a augmenté de 8,3 % entre janvier 2015 et janvier 2019. L’impact
de la modification de loi se réduit dès lors année après année et à terme, sans indexation, disparaîtra complètement.
1 Dans un rapport récent de la Cour des Comptes (2019), on fait également état d’un pourcentage de recouvrement global de 29 %.
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Étant donné la forte insistance pour une nouvelle modification du régime des avances, le SPF Finances a décidé d’introduire une
demande d’étude. La présente étude en constitue le résultat final et a pour objectif de fournir aux responsables politiques les
informations nécessaires concernant l’impact d’éventuelles modifications du régime des avances.1 Mais la réalité politique a en
grande partie rattrapé cet objectif. Le 4 avril 2019, la Chambre des Représentants de Belgique a en effet approuvé une loi fixant à
2.200 euros (avec indexation) et non plus à 1.800 euros (sans indexation) le plafond de revenus maximal pour pouvoir prétendre
à une avance du SECAL et ce, à partir de 2020. Cette somme sera encore toujours majorée d’un montant déterminé par enfant à
charge. Entre 2012 et 2020, le plafond de revenus maximal aura donc augmenté de plus de 800 euros, entraînant ainsi un élargissement considérable du groupe de ménages qui entrent en ligne de compte pour bénéficier d’une avance du SECAL.
Mais l’augmentation du plafond de revenus à 2.200 euros ne constituait que l’une des modifications possibles du régime des
avances dont nous avons calculé l’impact. On peut en effet imaginer d’autres modifications, pas seulement concernant le niveau
du plafond de revenus mais certainement aussi concernant le groupe cible et le niveau du montant de l’avance. L’étude a tout
d’abord réalisé une estimation du nombre de ménages qui entrent en ligne de compte pour bénéficier du régime des avances
actuel et du nombre de ménages qui recourent effectivement à cette possibilité (voir également Figure 1). L’impact de la modification de loi du 2014 est également détaillée.
4 % des ménages belges ont droit à une pension alimentaire, mais…
En 2017, environ 192.500 ménages en Belgique avaient droit à une pension alimentaire, ce qui revient à 4 % des ménages belges.
Une dizaine d’années plus tôt, ce taux s’élevait encore approximativement à 4,6 %. La popularité croissante de la coparentalité
50/50 où les enfants résident à durée égale chez les deux parents constitue sans doute la principale raison de cette diminution.
Ce type d’arrangement a pour effet que le paiement d’une pension alimentaire est en effet moins fréquent qu’autrefois. Un peu
moins de 6 ménages bénéficiaires d’une pension alimentaire sur 10 sont des familles monoparentales, ce qui correspond à
environ 110.000 familles. Le groupe total de ménages bénéficiaires d’une pension alimentaire avec enfants comprend environ
167.800 ménages. Il reste donc également un petit groupe d’environ 24.700 familles belges sans enfants qui ont droit à une
pension alimentaire. On observe globalement une légère diminution du pourcentage de ménages bénéficiaires d’une pension
alimentaire, mais il apparaîtra ci-après que le groupe de ménages confrontés à un défaut de paiement a malgré tout augmenté
par rapport à il y a quelques années.
1 ménage bénéficiaire d’une pension alimentaire sur 5 est confronté à un défaut de paiement
Mais le droit à la pension alimentaire ne signifie pas nécessairement que celle-ci sera effectivement perçue. On estime qu’en
Belgique, pratiquement 1 ménage bénéficiaire d’une pension alimentaire sur 5 est confronté à un défaut de paiement. Environ 8 %
des ménages bénéficiaires d’une pension alimentaire n’ont pas perçu celle-ci au cours de l’année entière. Le groupe restant d’environ 12 % des ménages bénéficiaires d’une pension alimentaire n’a perçu aucune pension alimentaire pendant plusieurs mois ou
n’a pas toujours perçu la mensualité complète. Le pourcentage total semble également augmenter car l’étude précédente faisait
encore état d’environ 14 % des ménages bénéficiaires d’une pension alimentaire.
On estime qu’en 2017, en Belgique, environ 33.100 ménages bénéficiaires d’une pension alimentaire avec enfants sont confrontés à un défaut de paiement. Cela représente une augmentation de 10.000 familles par rapport à notre étude précédente dans
laquelle nous faisions encore état d’environ 23.000 ménages alors que le nombre de ménages bénéficiaires d’une pension alimentaire avec enfants a diminué d’environ 12.000 au cours de la même période. Nous allons vérifier, pour ce groupe de 33.100
familles, combien se situent au-dessous du plafond de revenus de 1.800 euros actuellement appliqué par le SECAL (le « taux de
couverture ») et combien de familles pouvant prétendre à une avance SECAL, la perçoivent effectivement (le « taux de participation »). On estime qu’environ 22.200 familles sur les 33.100 entrent en ligne de compte pour bénéficier du régime des avances
en vertu de la réglementation actuelle, ce qui correspond à un taux de couverture de 67 %.
L’impact de modifications au régime des avances pourra également être vérifié sur la base de ce groupe de 33.100 familles. Mais
cela ne reste toutefois qu’une estimation, d’autant qu’il est impossible de vérifier le nombre de ménages en Belgique qui n’ont
pas perçu ou pas perçu intégralement deux mensualités de pension alimentaire au cours de la période de 12 mois, ce qui est une
des conditions pour pouvoir bénéficier d’une avance SECAL.
Une avance sur la pension alimentaire est actuellement octroyée à plus de 11.000 familles et 20.000 enfants par le SECAL
En juillet 2018, le SECAL disposait de 21.294 dossiers en cours. Une avance était ou avait été payée dans 88 % de ces dossiers,
parmi lesquels pour 11.062 dossiers des avances étaient encore toujours payées en juillet 2018 (les « dossiers d’avances en
cours ») (52 % des dossiers en cours) et 7.622 dossiers dans lesquels des avances avaient précédemment, à un moment donné,
été payées mais n’en recevaient plus en juillet 2018 (les « dossiers d’avances arrêtés ») (36 % des dossiers en cours). Les dossiers
d’avances arrêtés font donc encore uniquement l’objet d’un recouvrement de pension alimentaire (arriéré). Outre les dossiers
d’avances en cours et les dossiers d’avances arrêtés, il existe une troisième catégorie de 2.610 dossiers (12 % des dossiers en
cours) dans lesquels aucune avance n’a jamais été payée. Ce groupe se compose exclusivement de dossiers pour lesquels on procède uniquement au recouvrement de l’arriéré de pension alimentaire. Parmi les 22.200 familles qui sont confrontées à un défaut
de paiement et qui se situent au-dessous du plafond de revenus actuel, environ 11.000 ménages recourent donc effectivement
au régime des avances SECAL. Le taux de participation actuel s’élève de ce fait à environ 50 %.
1 Cette étude constitue une actualisation de l’étude réalisée en 2012 : voir Pacolet J. & De Wispelaere, F. (2012), Budgettaire impact van de toekenning van de voorschotten door
de Dienst voor Alimentatievorderingen, Bruxelles : SPF Finances – SECAL, 314 p.
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Une comparaison entre les différents types de dossiers en cours démontre que les revenus moyens des dossiers d’avances en
cours et des dossiers d’avances arrêtés sont relativement proches (environ 1.240 euros) alors que le revenu moyen des dossiers
sans avances est nettement plus élevé (environ 2.000 euros). Ceci s’explique par le fait que le ménage doit se situer au-dessous
d’un plafond de revenus déterminé comme condition pour avoir droit aux avances. Pour les dossiers sans avances, il n’y a aucun
plafond de revenus ; dès lors, ce groupe peut également comporter des ménages à revenus plus élevés.

Figure 1. Ménages bénéficiaires d’une pension alimentaire qui font/peuvent faire appel aux services du SECAL

Recouvrement de la pension alimentaire et
des arrierés

Octroi d’une avance sur la pension
alimentaire pour les enfants

Ménages bénéficiaires d’une pension
alimentaire: 192.555

Ménages bénéficiaires d’une pension
alimentaire avec enfants:167.821

Ménages bénéficiaires d’une pension
alimentaire confrontés à un défaut de
paiement

Ménages bénéficiaires d’une pension
alimentaire avec enfants confrontés à un
défaut de paiement:33.112
Taux de couverture: ±67 %

Ménages bénéficiaires d’une pension
alimentaire confrontés à un défaut de
paiement qui font appel au SECAL pour
recouvrer la pension alimentaire et les
arrierés: 21.294

Ménages bénéficiaires d’une pension
alimentaire avec enfants confrontés à un
défaut de paiement qui se situent au-dessous
des plafonds de revenus SECAL: 22.247
Taux de participation: ± 50 %
Ménages bénéficiaires d’une pension
alimentaire avec enfants confrontés à un
défaut de paiement qui se situent
au-dessous des plafonds de revenus SECAL
et qui perçoivent une avance de la part du
SECAL: 11.062

Source Calcul interne sur la base de l’enquête SILC 2015/2017 et des données du SPF Finances

Impact de l’augmentation du plafond de revenus à 1.800 euros à la suite de la modification de loi de 2014 : augmentation du
taux de couverture mais diminution du taux de participation
Mi-2018, on observait que 5.259 dossiers d’avances en cours avaient été ouverts après 2015, ce qui signifie que tous ces dossiers tombent sous les dispositions de la modification de loi de 2014. Parmi ces dossiers, 754 ont pu bénéficier du régime des
avances à la suite de l’augmentation du plafond de revenus (alors que ce n’était pas le cas auparavant) alors que 4.505 pouvaient
de toute manière accéder au régime des avances et n’ont donc pas eu besoin de la modification de loi pour faire partie des dossiers d’avances en cours. Le groupe de 754 familles est celui qui est venu s’ajouter aux dossiers d’avances en cours à la suite de
la modification de la politique (augmentation du plafond de revenus). Cela représente 15 % du nombre total de dossiers d’avances
en cours qui ont été ouverts après 2015. Il ne s’agit toutefois que d’un instantané. Bon nombre de familles qui se trouvaient
au-dessus du plafond de revenus applicable avant 2015 ont en effet perçu une avance du SECAL depuis 2015. Pour une partie
de ces familles, le dossier avait déjà été clôturé avec succès en juillet 2018 en raison de la récupération des arriérés de pension
alimentaire alors que pour une autre partie de ces familles, le dossier était toujours en cours mais depuis juillet 2018, n’avaient
toutefois plus droit à une quelconque avance et leur dossier est donc devenu un « dossier d’avances arrêté ». Nous avons toutefois encore vue sur ce dernier groupe. Si ce groupe est également pris en compte, nous pouvons affirmer que 17 % des dossiers
d’avances qui ont été ouverts depuis 2015 n’auraient pas pu bénéficier d’une avance sous l’ancienne réglementation.
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L’augmentation du plafond de revenus à la suite de la modification de loi de 2014 a également entraîné une augmentation du
taux de couverture total, qui est passé de 46 % à 67 %. À la suite de l’augmentation du plafond de revenus, le groupe de ménages
qui entrent en ligne de compte pour bénéficier d’une avance SECAL s’est donc considérablement élargi. Au total, 6.900 ménages
supplémentaires entrent en effet en ligne de compte pour bénéficier d’une avance depuis que le plafond de revenus a été porté
à 1.800 euros.
Plus ou moins la moitié des ménages qui entrent en ligne de compte pour bénéficier d’une avance SECAL recourent effectivement
à cette possibilité. Il y a toutefois une grosse différence entre les taux de participation des ménages dans lesquels le bénéficiaire
de la pension alimentaire dispose d’un revenu inférieur à l’ancien plafond de revenus (± inférieur à 1.500 euros) et des ménages
dont le revenu se situe entre l’ancien et l’actuel plafond de revenus (entre ±1.500 euros et 1.800 euros). Le groupe qui avait déjà
droit au régime des avances avant la modification de loi affiche en effet un taux de participation de 60 % alors que celui du groupe
ayant eu accès à ce régime après la modification de loi ne s’élève qu’à 27 %. Cela signifie également que la diminution du taux de
participation général (50 %) par rapport à l’étude précédente (61 %) est entièrement due au faible taux de participation du sousgroupe des plus hauts revenus qui pouvaient accéder au régime des avances à la suite de l’augmentation du plafond des revenus.
Enfin, il apparaît qu’à la suite du déplacement du plafond de revenus à 1.800 euros, le budget des avances annuel a augmenté
d’environ 5 millions d’euros, ce qui correspond à une augmentation du budget d’environ 19 % sur la base des anciens plafonds de
revenus.
Impact du récent accord (2019) relatif à une nouvelle augmentation du plafond de revenus qui est porté à 2.200 euros
(+ indexation) : d’un régime d’assistance dans la lutte contre la pauvreté vers un pilier de politique sociale à part entière ?
Il faut aussi bien sûr aborder l’impact escompté de la récente décision de porter, à partir du 1er janvier 2020, le montant de base
utilisé pour déterminer le plafond de revenus maximal de 1.800 euros à 2.200 euros pour pouvoir prétendre à une avance SECAL.
Alors que 67 % des familles avec enfants qui sont confrontées à un défaut de paiement entrent en ligne de compte pour bénéficier
du régime des avances SECAL en vertu du plafond de revenus actuel, 78,5 % des ménages se situeraient au-dessous du plafond
de revenus lorsque celui-ci est porté à 2.200 euros. On estime que 3.700 familles supplémentaires confrontées à un défaut de
paiement entreraient alors en ligne de compte pour bénéficier d’une avance SECAL. Si on ne prend que les familles monoparentales, 77,3 % des familles monoparentales confrontées à un défaut de paiement pourront alors bénéficier du futur régime des
avances.
Pour calculer le budget d’avances annuel supplémentaire que nécessitera l’élargissement du groupe cible, nous devons partir
d’un taux de participation déterminé. Nous pouvons nous baser sur le taux de participation actuel de 50 % ou sur le taux de
participation de 27 % pour le groupe qui est venu s’ajouter depuis l’augmentation de 2015. Ce dernier chiffre semble remporter
la préférence car le taux de participation du nouveau groupe se situera sans doute dans la même lignée. Si nous partons d’un
taux de participation de 27 %, le budget d’avances nécessaire augmentera, selon les estimations, de 3 millions d’euros. On peut
également évaluer le taux de participation futur de ce nouveau groupe en regardant quel est le pourcentage actuel de ménages
bénéficiaires d’une pension alimentaire confrontés à un défaut de paiement qui font appel au SECAL pour récupérer la pension
alimentaire et les arriérés. Selon les estimations, 17 % des ménages bénéficiaires d’une pension alimentaire confrontés à un
défaut de paiement dans lesquels le créancier d’aliments dispose d’un revenu situé entre 1.800 euros et 2.200 euros font actuellement appel au SECAL pour récupérer la pension alimentaire et les arriérés. On peut par exemple présupposer un même taux de
participation pour le recours au régime des avances. Le budget des avances estimé représente toutefois ici un coût brut. Le coût
net sera beaucoup moins élevé étant donné qu’une partie des avances octroyées pourra être récupérée. Le coût net sera sans
doute inférieur d’environ un tiers (vu que le pourcentage général de recouvrement s’élève à environ 30 %). Nous ne disposons
d’aucun chiffre concernant le pourcentage de recouvrement ventilé en fonction du revenu du créancier ou du débiteur d’aliments.
Sur la base de l’étude de 2012, nous avons toutefois constaté que les dossiers d’avances dans lesquels les débiteurs disposaient
d’un revenu « élevé » étaient généralement clôturés plus facilement. Le pourcentage de recouvrement depuis la modification de
loi de 2014 (c’est-à-dire depuis l’augmentation du plafond de revenus) a augmenté dans le même temps.1
L’accès au régime des avances SECAL pour les familles confrontées à un défaut de paiement a fortement augmenté en un court
laps de temps alors que le surcoût public engendré par cette augmentation est relativement réduit. Il s’agit d’une évolution
positive. Le fait que le plafond de revenus va également être indexé garantit la durabilité du régime sur le long terme. Toutes
les « grosses » familles monoparentales confrontées à un risque de pauvreté entrent à présent aussi en ligne de compte pour
bénéficier d’une avance SECAL. Pour les familles monoparentales de trois enfants ou plus, le plafond de revenus appliqué actuellement par le SECAL (2.004 euros) se situe en effet encore sous le seuil de pauvreté (2.164 euros). Du fait de l’augmentation
à 2.200 euros (+ majoration de 210 euros pour 3 enfants), le plafond de revenus se trouve donc maintenant aussi au-dessus
du seuil de pauvreté pour ce groupe. Le système actuel était déjà relativement généreux pour les familles monoparentales de 2
enfants maximum. Les plafonds de revenus maximums étant déjà largement supérieurs aux seuils de pauvreté pour les familles
monoparentales. Cette différence s’accentuera encore à partir de 2020.

1 Mais depuis la modification de loi de 2014, les possibilités de recouvrement se sont élargies pour le SECAL (p.ex. on peut à présent aussi procéder à un recouvrement chez les
débiteurs d’aliments qui perçoivent un revenu d’intégration).
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Que nous réserve l’avenir ?
La poursuite de l’extension du régime des avances par l’augmentation du plafond de revenus à 2.200 euros (+ indexation) peut
sans aucun doute être considérée comme un phénomène positif mais comme nous l’avons déjà mentionné, d’autres modifications étaient/sont envisageables. Les scénarios possibles doivent tenir compte des limites budgétaires que l’on se fixe, l’objectif
étant toujours d’utiliser les fonds publics (dans le cas présent, le paiement d’une avance) le plus efficacement possible. Cela
suppose quelquefois une certaine sélectivité mue également par l’ambition de réaliser un taux de participation aussi élevé que
possible chez les familles pour lesquelles une avance SECAL serait très profitable d’un point de vue financier. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des différents scénarios abordés dans le rapport, parmi lesquels généralement le groupe cible est élargi
ou le montant de l’avance est modifié. A chaque fois, ont été vérifiés l’impact sur le taux de couverture, le budget des avances
annuel, le risque de piège à l’inactivité et le risque de pauvreté. Plus les plafonds de revenus seront élevés, plus le risque de piège
à l’inactivité diminuera. Les budgets des avances estimés représentent un coût brut. Comme nous l’avons déjà indiqué, le coût
net sera en moyenne inférieur d’environ un tiers au coût brut vu qu’une partie des avances octroyées pourra être récupérée. Il
n’a toutefois pas été possible de réaliser une estimation détaillée de l’évolution du pourcentage de recouvrement en fonction du
scénario proposé.

Tableau 1. Tableau de synthèse du scénario de base et des scénarios développés
Taux de
couverture
(en %)

Budget d’avances
(coût brut)
(en euro)

Risque de piège
à l’inactivité

Risque de pauvreté chez le
créancier d’aliments

67

30 millions

Diminution par
rapport à la période
antérieure à 2014

Toujours présents dans les grandes
familles

Scénario 1 : Indexation
du montant de base

Impact limité
à court terme

Impact limité à
court terme

Impact limité à
court terme

Impact limité à court terme

Scénario 2 : Augmentation du montant de
base à 2.200 euros

79

33 à 36 millions

Poursuite de la
diminution

Diminution en raison du fait que le
plafond de revenus se situe au-dessus du seuil de pauvreté pour plus de
familles

Scénario 3 : Augmentation du montant de
base à 2.500 euros

86

35 à 39 millions

Poursuite de la
diminution

Nouvelle diminution en raison du fait
que le plafond de revenus se situe
au-dessus du seuil de pauvreté pour
plus de familles

Scénario 4 : Suppression des plafonds de
revenus
(toutes les familles)

100

40 à 48 millions

Plus un risque

Nouvelle diminution en raison du fait
que le plafond de revenus disparait,
aussi pour les familles nombreuses

Scénario 5 : Augmentation du supplément
par enfant (300 euros)

75

33 à 35 millions

Diminution

Diminution en raison du fait que le
plafond de revenus se situe au-dessus du seuil de pauvreté aussi pour
les familles nombreuses

Scénario 6 : Augmentation de l’avance
maximale à 200 euros

67

31 millions

Aucun impact

Légère diminution

Scénario 7 : Supression
de l’avance maximale

67

32 millions

Aucun impact

Légère diminution, surtout chez les
petites familles

Scénario 8 : Avance
forfaitaire de 150
euros

67

34 millions

Aucun impact

Diminution, surtout chez les grandes
familles

Scénario 9 : Élargissement à l’ex-partenaire

67

Impact limité

Impact limité

Impact limité

Scénario 10 : Avance
dégressive s.b.d.
revenu

100

37 à 43 millions

Forte diminution, pratiquement ramené à 0

Diminution, surtout chez les grandes
familles

Scénario de base
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L’évolution actuelle du système des avances SECAL tend vers une couverture toujours plus importante ; de ce fait, il perd peu à
peu son caractère d’assistance pour revêtir de plus en plus un caractère universel. Il s’agit d’une étape dans la bonne voie pour
également prévenir les pièges à l’inactivité. Cela correspond également davantage à l’objectif du SECAL de recouvrer les pensions
alimentaires et les arriérés pour TOUS les bénéficiaires.1 Du point de vue de la lutte contre la pauvreté, le taux de participation
pour les groupes à faibles revenus est également très important. Nous avons remarqué que le taux de participation était relativement faible. Un rapport récent de la Cour des Comptes (2019) révèle également que l’accessibilité au système est limitée, notamment en raison de la diminution du nombre d’antennes locales et en raison du fait que l’introduction de la demande par voie
électronique (en ligne) constitue un véritable obstacle (à nouveau chez ces mêmes groupes à risque). Les responsables politiques
pourraient tenter d’améliorer cette non-participation chez les groupes à faibles revenus en impliquant par exemple davantage
les CPAS dans la demande. Cette proposition est considérée comme une « piste intéressante » par la Cour des Comptes (Ibidem,
p. 31). Le taux de participation pourrait en outre être encore plus élevé. Le rapport de la Cour des Comptes révèle en effet que
beaucoup d’autres bénéficiaires d’allocations ont contacté le SECAL, mais que « un dossier sur huit introduit au SECAL est clôturé
avant même qu’un mandat ait été envoyé au demandeur » (Cour des Comptes, 2019, p. 30), notamment en raison du fait que le
bénéficiaire recule devant les contraintes administratives. Le taux de participation réel pourrait donc être encore plus élevé que
celui calculé dans le présent rapport. En ce qui concerne les groupes à hauts revenus, ce taux de participation est manifestement encore plus faible. Mais on peut également se poser la question de savoir s’il faut encourager ce taux de participation, car
l’intervention du SECAL n’est pas gratuite. Ces frais supplémentaires peuvent constituer un frein à l’utilisation du système et ils
aggravent en tout cas les difficultés de paiement des débiteurs. Ceci démontre que bon nombre d’autres pistes sont encore aussi
envisageables en ce qui concerne l’avenir du SECAL mais elles n’ont pas été davantage développées dans ce rapport.
Le fait que les plafonds de revenus appliqués ne tiennent pas suffisamment compte du coût réel de l’enfant constitue un obstacle
considérable à la prévention des risques de pauvreté. Nous constatons également que la majoration de 70 euros par enfant à
charge ne reflète ni le coût réel d’un enfant (sur la base des calculs de la Ligue des Familles, un enfant coûte, en 2019, au moins
500 euros par mois) ni l’augmentation du seuil de pauvreté pour chaque enfant supplémentaire à charge (dans les familles monoparentales, le seuil de pauvreté augmente de 342 euros par enfant). Le taux de couverture des grandes familles semblait peu élevé par le passé et c’est toujours le cas actuellement. Autant de motifs pour plaider en faveur d’une nouvelle majoration par enfant
à charge. Dans le futur, la majoration de 70 euros qui est actuellement appliquée pourrait par exemple être portée à 300 euros.
De plus, la réglementation actuelle prévoit uniquement l’octroi d’une avance sur la pension alimentaire de l’enfant. L’élargissement du groupe cible bénéficiaire d’une avance SECAL à l’ex-partenaire constitue une autre évolution logique, surtout pour les
familles monoparentales. Mais tous les ex-partenaires ne perçoivent sans doute pas aussi une pension alimentaire pour euxmêmes et le montant de cette avance sera peut-être très différent de celui perçu pour un enfant.
Un dernier obstacle à la réduction du risque de pauvreté est la hauteur de la pension alimentaire. Le montant payé par le SECAL à
titre d’avance est équivalent à la pension alimentaire due pour l’enfant, avec un maximum de 175 euros par mois. Dans d’autres
pays, on octroie parfois une avance forfaitaire. Si l’on part du principe que tout enfant confronté à un défaut de paiement doit
être traité de manière égale et doit également bénéficier des mêmes chances, cette mesure n’est pas dénuée de sens. Nous
remarquons également que la fixation des pensions alimentaires relève souvent de l’approximation, ce qui génère de grosses
différences au niveau de leur montant. On pourrait dès lors opter de cesser d’associer le montant de l’avance octroyée par le
SECAL à celui de la pension alimentaire à percevoir par enfant et appliquer un montant forfaitaire. Une augmentation du montant
maximal à 200 euros, voire la suppression de ce dernier constituent également d’autres possibilités.
Pour rendre le système plus « équitable », pour éviter les éventuels pièges à l’inactivité, mais également pour garder l’impact
budgétaire sous contrôle, on pourrait également opter pour une dégressivité du système des avances en fonction du revenu
perçu. De ce fait, le taux de couverture des familles bénéficiaires d’une pension alimentaire confrontées à un défaut de paiement
approchera alors les 100 %. Il faudra ici aussi définir des plafonds de revenus mais ce ne sera plus « tout ou rien ».
Enfin, il ne faut certainement pas perdre de vue la mission première du SECAL qui consiste en la récupération des pensions
alimentaires et des arriérés en faveur de TOUS les créanciers d’aliments confrontés à un défaut de paiement. Les responsables
politiques se concentrent surtout sur le régime des avances, qui est beaucoup plus sélectif par nature alors que la mission de recouvrement profite à un groupe beaucoup plus large. On peut également, pour cette mission, faire connaître davantage le SECAL
et améliorer son accessibilité. Il faut, dans le même temps, viser à augmenter davantage le pourcentage de recouvrement. Ce
qui n’est pas évident vu que 10 % des débiteurs d’aliments auprès desquels le SECAL doit recouvrer habitent à l’étranger et que,
selon leur déclaration fiscale, une grosse partie des débiteurs d’aliments n’ont pas de revenus. Lorsque le débiteur d’aliments ne
dispose pas de revenus en Belgique, il faut collaborer, par l’intermédiaire du SPF Justice, avec les autorités du pays dans lequel
l’ancien partenaire s’est établi. Dans ce cas, le SECAL est tributaire des autorités étrangères.

1 Il faut en effet éviter de sanctionner la formation de nouveaux couples en limitant le groupe de personnes pouvant prétendre à une avance aux familles monoparentales. Ceci
constituerait un « prix de l’amour » déjà maintes fois dénoncé dans d’autres systèmes de protection sociale.
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Dit rapport betreft een actualisering van de studie over de budgettaire impact van de toekenning van voorschotten door de
Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) die in 2012 door het HIVA werd uitgevoerd in opdracht van de FOD Financiën.1,2 De
methodiek ontwikkeld in het vorige rapport blijkt ook de rode draad in dit rapport. Voor een gedetailleerde beschrijving verwijzen
wij dan ook naar dit rapport. Doel van voorliggende studie is om aan de beleidsverantwoordelijken de nodige informatie te geven
over voorgestelde wijzigingen omtrent de voorschottenregeling.3 Maar de politieke realiteit heeft deze doelstelling wel enigszins
ingehaald. Op 4 april 2019 werd immers in de Kamer een wet goedgekeurd die de maximumgrens om recht te hebben op een
voorschot van DAVO op het onderhoudsgeld op 2.200 euro (met indexering) legt en niet langer op 1.800 euro (zonder indexering).
Het rapport is zo opgebouwd dat we eerst een gedetailleerde analyse maken van de groep die in aanmerking komt voor een
tussenkomst van DAVO. Het gaat om huishoudens die geconfronteerd worden met een wanbetaling van het onderhoudsgeld
(Hoofdstuk 2). Slechts een deel van deze huishoudens zal ook effectief gebruik maken van de diensten van DAVO. Het profiel
van de personen die beroep doen op de diensten van DAVO alsook van de onderhoudsplichtigen waarbij zal ingevorderd worden
door DAVO wordt in detail besproken in Hoofdstuk 3. Om een beter zicht te krijgen op de personen die beroep doen op DAVO zijn
ook fiscale gegevens opgevraagd van de alimentatiegerechtigden die beroep doen op DAVO alsook van de alimentatieplichtigen
(Hoofdstuk 4). Tenslotte worden in het laatste hoofdstuk aan de hand van een aantal scenario’s besproken hoe de voorschottenregeling er in de toekomst kan uitzien. Om de impact van deze scenario’s te berekenen zullen de gegevens beschreven in de
vorige hoofdstukken gebruikt worden. Hierbij zullen we in eerste instantie focussen op de impact van de recente beslissing om
het basisbedrag van de inkomensgrens op te hogen tot 2.200 euro (+ indexering) vanaf 2020. Een inschatting van de impact
gebeurt op deze manier a posteriori in plaats van a priori. Maar ook de impact van andere mogelijke aanpassingen aan de voorschottenregeling zal besproken worden.
In dit inleidende hoofdstuk zullen de kernopdrachten van DAVO eerst kort toegelicht worden waarbij vooral zal ingegaan worden
op de voorwaarden om beroep te kunnen doen op de diensten van DAVO. Deze verschillen immers naargelang de dienst enkel
het onderhoudsgeld en de achterstallen ervan moet invorderen of daarenboven ook voorschotten op het onderhoudsgeld voor
de kinderen moet betalen wanneer dit onderhoudsgeld niet wordt betaald door de onderhoudsplichtige. Vervolgens zullen nog
eens kort de belangrijkste vaststellingen van de HIVA-studie van 2012 overlopen worden. Het is immers nuttig om ze in het
achterhoofd te houden bij het lezen van dit rapport. Maar tussen 2012 en vandaag is het wettelijk kader waarbinnen DAVO actief
is wel sterk gewijzigd. Zo is door een wetswijziging van 12 mei 2014 het basisbedrag van de inkomensgrens om recht te hebben
op een voorschot vastgelegd op 1.800 euro per maand. Maar de wetswijziging heeft nog verschillende andere implicaties gehad
waar dieper zal op ingegaan worden. Tenslotte zullen de onderzoeksvragen alsook de onderzoeksmethodologie in detail besproken worden.

1.1 KERNOPDRACHTEN VAN DAVO
1.1.1 KORTE SITUERING
DAVO maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Financiën en meer specifiek van de Administratie van de niet-fiscale
Invordering bij de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering.4 De opdracht van de dienst is tweeledig. Vooreerst
is ze sinds 1 juni 2004 belast met het invorderen van onderhoudsgeld en de achterstallen ervan voor onderhoudsgerechtigden
die geconfronteerd worden met wanbetaling. Daarnaast kent ze sinds 1 oktober 2005 voorschotten toe op het onderhoudsgeld voor de kinderen wanneer dit onderhoudsgeld niet wordt betaald door de onderhoudsplichtige. Wanneer men aan bepaalde voorwaarden voldoet (zie punt 1.1.2), kan men een aanvraag indienen bij één van de 11 infocenters van de FOD Financiën
(Brussel, Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt, Leuven, Luik, Bergen, Namen, Neufchâteau en Charleroi) en in het kantoor nietfiscale invordering van Eupen. DAVO treedt dus niet automatisch op. Daarnaast bestaat sinds 2016 de mogelijkheid om ook
elektronisch een aanvraag in te dienen bij DAVO.5 De aanvraag zal dan automatisch verstuurd worden naar het DAVO-kantoor
dat bevoegd is voor de behandeling van het dossier.

1.1.2 VOORWAARDEN OM EEN BEROEP TE KUNNEN DOEN OP DAVO
De tussenkomst van DAVO, zowel wat betreft 1) de invordering van onderhoudsgeld en de achterstallen ervan als wat betreft 2)
de toekenning van een voorschot op het onderhoudsgeld voor de kinderen hangt af van een aantal voorwaarden.

1 Wij willen de FOD Financiën en in het bijzonder de Dienst voor alimentatievorderingen bedanken om deze opdracht aan ons toe te vertrouwen. In het bijzonder gaat onze dank
uit naar de heer Tom Boelaert, mevrouw Geneviève Pihard, mevrouw Els De Backer en de heer Pierre-Alexandre Modart voor de ondersteuning die wij van hen kregen tijdens de
uitvoering van het onderzoeksproject. Wij danken ook onze HIVA-collega dr. Kristof Heylen voor de hulp en het advies bij de verwerking van de SILC-gegevens. Tenslotte danken
wij de stuurgroep voor hun constructieve feedback op de tussentijdse rapportering alsook op het finale rapport.
2 Pacolet, J. & De Wispelaere, F. (2012), Budgettaire impact van de toekenning van de voorschotten door de Dienst voor alimentatievorderingen, HIVA-KU Leuven.
3 De minister van Financiën stelde voor om de studie ‘Budgettaire impact van de toekenning van voorschotten door de Dienst voor alimentatievorderingen’ van het HIVA te actualiseren ‘Elke wijziging van het inkomensplafond voor de toekenning van voorschotten heeft budgettaire gevolgen. Het hoort niet tot de bevoegdheid van de Evaluatiecommissie
om op dat vlak in te grijpen. Ik denk dat het echter wel nodig is om over een aantal voorstellen na te denken, zoals de afkapgrens op 1.800 euro, de loondelegatie enzovoort.
Ik stel in dat verband voor om een studie uit 2012 van Professor Pacolet te actualiseren.’
4 Ze werd opgericht bij de Wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën.
5 Het webformulier is terug te vinden op de website van DAVO.
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1.1.2.1 WAT BETREFT DE INVORDERING VAN ONDERHOUDSGELD EN DE ACHTERSTALLEN ERVAN
1. Het onderhoudsgeld werd vastgesteld in een uitvoerbare gerechtelijke beslissing of in een notariële akte;
2. De onderhoudsplichtige heeft zich gedurende twee, al dan niet opeenvolgende, termijnen in de loop van de twaalf maanden die
aan de aanvraag voorafgaan, geheel of ten dele onttrokken aan zijn verplichting;
3. De onderhoudsgerechtigde heeft zijn woonplaats in België;
4. Indiening van een aanvraag.
Het feit dat men geconfronteerd wordt met een wanbetaling van het onderhoudsgeld betekent dus niet noodzakelijk dat men
beroep kan doen op de diensten van DAVO. Zo is het feit dat het onderhoudsgeld moet vastgesteld zijn in een gerechtelijke beslissing of in een notariële akte mogelijks een belemmering. Akkoorden over het onderhoudsgeld op basis van een onderhands
geschrift, een mondelinge afspraak, een vonnis of overeenkomst waarin geen bedrag van het onderhoudsgeld wordt vermeld,
vallen hier dus niet onder.
De vraag tot het louter invorderen van het onderhoudsgeld en de achterstallen kan dus zowel slaan op het onderhoudsgeld van
de ex-partner als dat van het kind/de kinderen. Daarnaast wordt er geen inkomensgrens opgelegd om tussenkomst van DAVO
mogelijk te maken. De voorwaarden om tegelijk ook een voorschot op het onderhoudsgeld van DAVO te ontvangen zijn zowel
naar doelgroep als naar de bestaansmiddelen van de niet-onderhoudsplichtige strikter gedefinieerd.
Merken we tenslotte op dat sinds 1 januari 2015 de tussenkomst van DAVO gratis is voor de onderhoudsgerechtigde. Het zal de
onderhoudsplichtige zijn die moet bijdragen in de werkingskosten van DAVO. Deze bijdrage is gelijk aan 13 % van het bedrag dat
hij/zij moet betalen.
1.1.2.2 WAT BETREFT DE TOEKENNING VAN EEN VOORSCHOT OP HET ONDERHOUDSGELD VOOR DE KINDEREN
Bovenstaande voorwaarden zijn voor de toekenning van een voorschot op het onderhoudsgeld voor de kinderen van toepassing maar tegelijk zijn nog een aantal bijkomende voorwaarden gedefinieerd. DAVO betaalt immers alleen voorschotten uit aan
onderhoudsgerechtigde kinderen wat dus betekent dat het onderhoudsgeld dat verschuldigd is aan de voormalige partner buiten beschouwing wordt gelaten. Tegelijk is er ook een maximumgrens voor wat betreft het niveau van het inkomen van de
niet-onderhoudsplichtige partner vastgelegd. De maandelijkse bestaansmiddelen, hetzij van de niet-onderhoudsplichtige vader
of moeder of van de persoon aan wie bij rechterlijke beslissing de bewaring van het kind werd toegekend, hetzij van het kind
indien het meerderjarig is en niet met bovenvermelde persoon leeft, mogen immers niet hoger zijn dan 1.800 euro (basisbedrag),
te verhogen met 70 euro netto per kind ten laste. Het bedrag van de verhoging wordt verdubbeld voor elk kind met een handicap.
De uitbetaling van de voorschotten op het onderhoudsgeld is dus onderworpen aan twee bijkomende beperkingen:
-		het wordt enkel toegekend aan kinderen;
-		en slechts indien de netto bestaansmiddelen van de niet-onderhoudsplichtige ouder niet hoger liggen dan een bepaald maximumbedrag.
Deze twee beperkingen staan sinds het begin ter discussie en komen aan bod in parlementaire vragen of worden aangehaald
door belangenverenigingen. Bovendien heeft het systeem een belangrijke budgettaire impact. Die wordt hoofdzakelijk bepaald
door de uitbetaalde bedragen aan de onderhoudsgerechtigden en de terugvordering ervan bij de onderhoudsplichtigen die, per
definitie, reeds wanbetaler zijn.
Tenslotte is ook het voorschot op het onderhoudsgeld dat DAVO toekent gelimiteerd. Het bedraagt maximum 175 euro per
maand en per kind. Het is een derde beperking die mogelijks geremedieerd kan worden. De voorschotten worden toegekend voor
een periode van 6 maanden maar dit is hernieuwbaar voor zover men nog altijd aan de voorwaarden voldoet.

1.2 HIVA-STUDIE GEPUBLICEERD IN 2012 OVER DE BUDGETTAIRE IMPACT VAN DE TOEKENNING VAN VOORSCHOTTEN: WAT WAREN DE BELANGRIJKSTE VASTSTELLINGEN/
CONCLUSIES?
We willen nog eens kort terugkomen op de studie die we in 2012 uitgevoerd hebben in opdracht van de FOD Financiën. Ongeveer
dezelfde onderzoeksvragen zullen immers in deze actualisering besproken worden.
Vooreerst bleek dat ongeveer 13 % van de alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen geconfronteerd werd met een wanbetaling. De DAVO-inkomensgrenzen zorgden er echter voor dat niet elk alimentatiegerechtigd gezin met kinderen geconfronteerd
met een wanbetaling in aanmerking kwam voor een DAVO-voorschot. In het voorschottenstelsel dat in 2011 bestond viel naar
schatting ongeveer de helft van deze gezinnen onder de DAVO-inkomensgrenzen. De toegankelijkheid van het stelsel verschilde
wel sterk naargelang het aantal kinderen ten laste. Waar 70 % van de gezinnen met 1 kind ten laste onder de grens viel, lag dat
bij gezinnen met 2 kinderen ten laste (39 %) en gezinnen met 3 en meer kinderen ten laste (35 %) veel lager. Men kon zich hierbij
de vraag stellen of de ophoging per kind ten laste (in 2011 bedroeg dit 62 euro) bovenop het basisbedrag (in 2011 bedroeg dit
1.300 euro) wel voldoende hoog was. Onze conclusie was toen dat een verdere analyse van deze ophoging per kind ten laste zich
opdrong. Aangezien ook het huidige stelsel nog steeds een ‘lage’ ophoging per kind ten laste voorziet, blijft dit een permanente
vraag die later in dit rapport verder aan bod zal komen.
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Door de referentiegroep (alimentatiegerechtigden met kinderen die geconfronteerd worden met een wanbetaling en onder de
DAVO-inkomensgrens vallen) te vergelijken met de groep die ook werkelijk een DAVO-voorschot kreeg bleek er een relatief hoge
take up (= de werkelijke groep van aanvragers van een DAVO-voorschot ten opzichte van de potentiële groep van aanvragers)
van 61 % te bestaan. Dit stond voor 69 % van de betrokken kinderen in deze gezinnen. Net zoals bij de algemene dekkingsgraad
verschilde ook de take up naargelang het aantal kinderen ten laste. De take up nam hierbij toe naarmate er meer kinderen ten
laste waren. Gaande van de helft van de gezinnen met 1 kind ten laste naar een take up van 80 % door de gezinnen met 3 en
meer kinderen ten laste. Onze conclusie was dat het beperkte aantal grote gezinnen die al onder de DAVO-grens viel, deze tussenkomst van DAVO wellicht ook het meest nodig had.
De koppeling van de DAVO-dossiers met de fiscale aangiften liet toe het inkomensprofiel van de debiteuren te kennen, en dit ook
te vergelijken met dat profiel van de gerechtigden. De curve van beide inkomens vertoonde een sterke gelijkenis bij de voorschotdossiers. Het maakt dat de terugvordering beperkt was. Een ‘kei kan je immers niet stropen’.
De belangrijkste onderzoeksvraag was natuurlijk om de budgettaire consequenties na te gaan bij een wijziging in het huidige
DAVO-voorschotstelsel. Uit de raming bleek dat een verschuiving van de grens naar 1.800 euro per maand (dus zonder toepassing van een bijkomende verhoging per kind ten laste) een maximale verhoging van 58 % van het toenmalige voorschotbudget
kon impliceren of een jaarlijkse verhoging met 11,6 miljoen euro. Rekening houdende met een take up van 69 % zou dit beperkt
blijven tot 40 % of een jaarlijkse verhoging met 8 miljoen euro. Uit recente cijfers gepubliceerd door DAVO blijkt echter dat de budgettaire kost veel lager is uitgevallen. We zullen zien dat de werkelijke meerkost ongeveer 5 miljoen euro bedraagt voornamelijk
door een veel lagere take up van de nieuwe groep dan oorspronkelijk geraamd.

1.3 WAT IS ER SINDSDIEN VERANDERD?
Door een wetswijziging in 2014 werd de inkomensgrens om te kunnen gebruik maken van de voorschottenregeling sterk opgetrokken (tabel 1.1).1 Terwijl de inkomensgrens in 2014 nog sloeg op een basisbedrag 1.386 euro, werd dit voor de dossiers vanaf
2015 verhoogd tot een basisbedrag van 1.800 euro. Opvallend is wel dat dit bedrag van 1.800 euro niet langer geïndexeerd wordt
terwijl dit in het verleden wel steeds het geval was. Het is iets waar we in hoofdstuk 5 zullen op terugkomen wanneer mogelijke
aanpassingen aan de voorschottenregeling worden besproken.
Ook voor wat betreft de tussenkomst in de werkingskosten heeft de wetswijziging belangrijke implicaties gehad. Vóór 1 januari 2015
moesten zowel de onderhoudsgerechtigde als de onderhoudsplichtige bijdragen in de werkingskosten van de DAVO. ‘Slechts’
95 % van het bedrag dat DAVO bij de onderhoudsplichtige kon invorderen werd immers uitbetaald aan de onderhoudsgerechtigde.
Dit wilde dus zeggen dat DAVO eerst 5 % inhield vooraleer het resterend bedrag werd doorgestort naar de onderhoudsgerechtigde. Daarnaast diende de onderhoudsplichtige nog bijkomend 10 % op de hoofdsom (maandelijks onderhoudsgeld, achterstallen
inbegrepen) te betalen. Sinds 2015 is de tussenkomst van DAVO echter gratis voor de onderhoudsgerechtigde. De kosten zijn
naar de onderhoudsplichtige verschoven aangezien de bijdrage aan de werkingskosten gelijk is aan 13 % van het bedrag dat hij/
zij moet betalen in hoofdsom.
Tenslotte zijn de mogelijkheden om onderhoudsgelden en achterstallen in te vorderen bij de onderhoudsplichtige verbeterd.
Vóór 2015 was het niet mogelijk om onderhoudsgeld in te vorderen bij een onderhoudsplichtige die een leefloon kreeg of over
bestaansmiddelen beschikte die lager waren dan het bedrag van het leefloon. Sinds 2015 mag DAVO wel bij deze groep invorderen. Het effect op het invorderingspercentage van DAVO vóór en na 2015 zal in dit rapport verder besproken worden alsook het
risico dat door bovenstaande maatregelen het armoederisico verschoven is van alimentatiegerechtigden in een precaire situatie
naar alimentatieplichtigen in een soortgelijke situatie. Het inkomensprofiel van alimentatieplichtigen komt immers sterk overeen
met dit van alimentatiegerechtigden.

1 Maar nadien zijn er nog andere wetwijzigingen geweest. De belangrijkste wellicht deze van 26 maart 2018 (Wet betreffende de versterking van de economische groei en de
sociale cohesie).
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Tabel 1.1 Impact van de wetwijziging van 12 mei 2014

Vóór 1 januari 2015

Sinds 1 januari 2015

DAVO-voorschottengrens

1.386 euro (basisbedrag) met indexering (van toepassing in 2014)

1.800 euro (basisbedrag)
zonder indexering

Kost ten laste van aanvrager

5 % van de werkingskosten

Geen werkingskosten

Kost ten laste van onderhoudsplichtige

10 % van de werkingskosten

13 % werkingskosten

Invordering bij onderhoudsplichtige

Invordering van het onderhoudsgeld
mag niet gebeuren zolang onderhoudsplichtige een leefloon krijgt of als hij/zij
alleen beschikt over bestaansmiddelen
die lager/gelijk zijn aan het bedrag van
het leefloon

Een beslag op de volledige inkomsten
van de onderhoudsplichtige is mogelijk

Bron: Eigen verwerking op basis van de wet van 12 mei 2014 houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen
bij de FOD Financiën en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden

1.4 PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN
Voor dit onderzoeksproject wordt o.a. volgende output verwacht:
- de door HIVA in 2012 gerealiseerde studie dient geactualiseerd te worden door, onder andere, gebruik te maken van de meest
recente beschikbare statistische gegevens uit de fiscale aangifte, de DAVO-databank, de SILC-enquêtes of andere bronnen;
- voorstellen doen om de voorschottenregeling uit te breiden en de budgettaire impact van elk voorstel berekenen op basis van
het rekenmodel dat ontwikkeld was in het vorige rapport. Bij de berekening van de budgettaire impact dient idealiter rekening
gehouden met het terugvorderingspercentage van de voorschotten en de evolutie ervan in functie van de voorgestelde wijzigingen;
- de huidige dekkingsgraad berekenen en de verwachte evolutie ervan in functie van de voorgestelde wijzigingen;
- de huidige take up berekenen en de verwachte evolutie ervan in functie van de voorgestelde wijzigingen;
- het gevaar van een inactiviteitsval onderzoeken en voorstellen hoe, indien er een risico is, dit kan vermeden worden.

1.5 ONDERZOEKSMETHODOLOGIE
Om op bovenstaande onderzoeksvragen een antwoord te geven, zal zowel gebruik gemaakt worden van informatie beschikbaar
bij de FOD Financiën alsook van de SILC-vragenlijst. Op basis van deze gegevens zal de impact van de huidige regelgeving alsook
van deze van mogelijke aanpassingen aan de voorschottenregeling berekend kunnen worden. Hierbij ambiëren we om het rekenmodel dat in het vorig onderzoek werd gebruikt verder te verfijnen.

1.5.1 UPDATE VAN DE BESCHIKBARE STATISTISCHE GEGEVENS
1.5.1.1 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS BESCHIKBAAR BIJ DE FOD FINANCIËN
De actualisering is gebaseerd op zowel administratieve gegevens aanwezig bij de FOD Financiën (gegevens van DAVO zelf alsook gegevens uit de fiscale aangifte)1 als op enquêtegegevens uit de SILC vragenlijst. De databank waarover DAVO zelf beschikt
laat toe om een nauwkeurig profiel aan te maken van de aanvragers, de onderhoudsgerechtigden en in beperkte mate van de
onderhoudsplichtigen. Hierbij zal een onderscheid gemaakt worden tussen lopende voorschotdossiers, stopgezette voorschotdossiers en tenslotte niet-voorschotdossiers. Voor sommige alimentatiegerechtigden geconfronteerd met een wanbetaling zal
DAVO enkel maar kunnen invorderen (niet-voorschotdossiers), voor anderen zal DAVO ook een voorschot betalen (lopende voorschotdossiers) of zal het ooit een voorschot betaald hebben (stopgezette voorschotdossiers). De situatie zoals ze zich voordoet
in juli 2018 zal besproken worden in Hoofdstuk 4. Het gaat hier om een totaal van 21.294 lopende dossiers. We hebben dus geen
zicht op alle dossiers die DAVO ooit behandeld heeft. Wel zullen we ook een databank van ‘goede debiteuren’ bestuderen. Dit zijn
stopgezette dossiers waarbij DAVO alle verschuldigde bedragen heeft kunnen invorderen.
1 In Bijlage I wordt een overzicht gegeven van de variabelen die aangevraagd werden bij de FOD Financiën.
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Via de koppeling met de fiscale aangifte zal het profiel van de aanvrager, de alimentatiegerechtigde en -plichtige verder in detail
beschreven worden. Zo zijn er bijvoorbeeld geen inkomensgegevens beschikbaar in de DAVO-databank over de alimentatieplichtige. Op basis van de fiscale aangifte wordt hierop wel een zicht gekregen. Ook zal de link tussen aanvrager, onderhoudsgerechtigden en onderhoudsplichtige steeds behouden worden. Zo kan onder meer nagegaan worden of het inkomensprofiel van de
onderhoudsgerechtigde gelijkaardig is of sterk verschilt met dit van de onderhoudsplichtige. Via een unieke variabele wordt de
koppeling tussen de DAVO-databank en de databank van de aangiftegegevens in de personenbelasting mogelijk gemaakt, evenwel steeds geanonimiseerd voor de onderzoekers. De fiscale aangiften voor inkomsten van 2017 zullen worden geanalyseerd.
Deze gegevens sluiten zo kort mogelijk aan met de gegevens die voor DAVO werden opgevraagd, en dus slaan op de situatie
juli 2018.
1.5.1.2 GEGEVENS VAN DE ENQUÊTE NAAR INKOMSTEN EN LEVENSOMSTANDIGHEDEN (EU-SILC)
Op basis van de ‘Enquête naar de Inkomens en Levensomstandigheden’ (EU-SILC) zal het mogelijk zijn om de referentiegroep te
bepalen. Het gaat om de groep die op een tussenkomst van DAVO kunnen beroep doen omdat zij 1) geconfronteerd worden met
een wanbetaling waardoor DAVO het onderhoudsgeld en achterstallen kan invorderen en 2) mogelijks ook recht hebben op een
voorschot op het onderhoudsgeld omdat zij onder de inkomensgrens vallen van 1.800 euro (+70 euro per kind ten laste). Het
gaat dus om een ruime en engere referentiegroep. We zullen ons echter vooral concentreren op de groep die in aanmerking komt
voor een voorschot.
Voor de SILC-enquête worden jaarlijks ongeveer 6.000 gezinnen bevraagd in België waarbij zowel een individuele- als een huishoudvragenlijst wordt doorlopen. Belangrijk in het kader van dit onderzoek is dat de SILC-huishoudvragenlijst concrete vragen
bevat over het al of niet ontvangen van alimentatie of het al of niet betalen van alimentatie. Het is momenteel ook de enige
bron om meer te weten te komen over het profiel van de alimentatiegerechtigden en alimentatieplichtigen. Daarboven biedt de
SILC-enquête ook een zicht op eventuele wanbetalingen van het alimentatiegeld, iets wat natuurlijk heel belangrijk is voor deze
onderzoeksopdracht. Tegelijk kan deze informatie gekoppeld worden aan het inkomen en het huishoudtype van de betrokkenen.
Op basis van SILC kunnen dan ook o.a. volgende vragen beantwoord worden:
- Hoeveel huishoudens/personen betalen alimentatie? Wat is hun (inkomens)profiel?
- Hoeveel huishoudens (met kinderen)/personen ontvangen alimentatie? Wat is hun (inkomens)profiel?
- Hoeveel huishoudens (met kinderen)/personen worden geconfronteerd met een wanbetaling van de alimentatie? Wat is hun
(inkomens)profiel?
- Hoeveel huishoudens/personen met kinderen die geconfronteerd met een wanbetaling van het onderhoudsgeld komen in aanmerking voor een voorschot uitgekeerd door DAVO?
Om bovenstaande vragen te beantwoorden zal de huishoudvragenlijst gekoppeld worden aan de individuele vragenlijst. Er zullen
twee jaren bestudeerd worden (SILC 2017 en SILC 2015) zodat voldoende observaties beschikbaar zijn. Het feit dat de jaren uit
elkaar liggen en SILC 2016 niet wordt gebruikt is om de overlap tussen de SILC-enquêtes te reduceren.
1.5.1.3 UPDATE VAN HET REKENMODEL: VERFIJNEN EN VERBETEREN
Om een inschatting te maken van de impact van de huidige voorschottenregeling alsook van mogelijke alternatieve scenario’s
zal dezelfde methodologie gevolgd worden als deze die werd ontwikkeld in de vorige studie. Aan het rekenmodel dat ontwikkeld
werd in 2012 om de dekkingsgraad, take up en budgettaire kost na te gaan van de huidige voorschottenregeling en mogelijke
alternatieve scenario’s zullen wel een aantal verfijningen aangebracht worden zodat een nog meer realistische inschatting van
de impact kan gemaakt worden. In tegenstelling tot het vorige onderzoek waarin enkel met de SILC-huishoudvragenlijst gewerkt
werd, wordt de individuele vragenlijst ditmaal ook opgenomen in het onderzoek. Dit zal het mogelijk maken om veel gedetailleerdere analyses te verrichten. Vooral met betrekking tot het bepalen van het inkomen laat de individuele enquête veel meer detail
toe wat het mogelijk maakt om het inkomensconcept gebruikt door DAVO veel beter te benaderen.
Laat ons toe duidelijk te stellen dat de gemaakte berekeningen enkel ramingen betreffen. Zo is de doelgroep (huishoudens geconfronteerd met een wanbetaling) bepaald op basis van een vragenlijst en dus niet op basis van administratieve gegevens. Het
aantal observaties (respondenten die geconfronteerd worden met een wanbetaling van het onderhoudsgeld) is hierbij beperkt
maar door twee jaargangen samen te nemen (SILC 2017 en SILC 2015) is dit gedeeltelijk geremedieerd. Ook de inkomens die we
bekomen op basis van de DAVO-databank en SILC weerspiegelen niet noodzakelijk 100 % de huidige realiteit. Door verschillende
vragen uit SILC met elkaar te combineren kunnen we een uitspraak doen over het percentage alimentatiegerechtigde huishoudens geconfronteerd met een wanbetaling. Wat steeds een raming blijft want de vraag is niet expliciet gesteld in SILC. Bovendien
kunnen we in SILC niet nagaan of het onderhoudsgeld tweemaal niet of niet volledig betaald werd in de periode van de laatste
12 maanden, wat de exacte voorwaarde is om een voorschot van DAVO te kunnen ontvangen.
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1.5.2 SCENARIO’S OM DE VOORSCHOTTENREGELING AAN TE PASSEN
De dekkingsgraad, take up en budgettaire kost van de huidige voorschottenregeling zal eerst berekend worden. Vervolgens zal
de impact van de wetswijziging van 2014 nagegaan worden voor bovenstaande indicatoren. Tenslotte zullen ook een aantal
mogelijke wijzigingen aan de huidige voorschottenregeling gedefinieerd worden. Gezien de recente wetswijziging om vanaf 2020
de maximale inkomensgrens op te hogen naar 2.200 euro (+ ophoging per kind ten laste) en dit bedrag ook jaarlijks te indexeren, zal
de impact van deze beslissing eerst geraamd worden vooraleer andere scenario’s te bespreken. Ook de impact op het armoederisico alsook het risico op een inactiviteitsval zal voor elk van de scenario’s kort toegelicht worden. De voorschottenregeling kan
op drie dimensies aangepast worden: 1) de doelgroep; 2) het inkomensplafond en (3) de voorschotbedragen, waarbij combinaties
natuurlijk mogelijk zijn.
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Vooraleer er in het volgende hoofdstuk dieper wordt ingegaan op de dossiers binnen DAVO maakt de ‘Enquête naar de Inkomens
en Levensomstandigheden’ (EU-SILC) het mogelijk om de doelgroep te bepalen, met name alimentatiegerechtigde huishoudens
geconfronteerd met een wanbetaling. SILC is namelijk de referentiebron voor vergelijkbare statistieken over inkomensverdeling
en maatschappelijke integratie in de Europese Unie (EU). Het is een multifunctioneel instrument dat zich vooral op het inkomen
richt. De enquête verzamelt gedetailleerde gegevens over inkomenscomponenten, vooral dan over de inkomens van individuen,
al worden ook een paar huishoudinkomenscomponenten meegenomen. Daarnaast wordt ook informatie over sociale uitsluiting,
woonomstandigheden, arbeid, opleiding en gezondheid ingezameld.
Voor de uitvoering van deze enquête worden jaarlijks ongeveer 6.000 gezinnen bevraagd in België. Dit omvat zowel een individuele als een huishoudvragenlijst. Belangrijk in het kader van dit onderzoek is dat de SILC-huishoudvragenlijst concrete vragen
bevat over het al of niet ontvangen van alimentatie of het al of niet betalen van alimentatie. Het vormt momenteel ook de enige
grootschalige statistische bron om meer te weten te komen over het profiel van de alimentatiegerechtigden en alimentatieplichtigen en het geeft ook een zicht op eventuele wanbetalingen van het alimentatiegeld. Tegelijk kan deze informatie gekoppeld
worden aan het inkomen en het huishoudtype van de betrokkenen wat heel belangrijk zal zijn om op de onderzoeksvragen te
kunnen antwoorden. In tegenstelling tot het vorige onderzoek waarin enkel met de huishoudvragenlijst gewerkt werd, wordt de
individuele vragenlijst ditmaal ook opgenomen in het onderzoek. Dit zal het mogelijk maken om veel gedetailleerdere analyses
te verrichten. Vooral met betrekking tot het bepalen van het inkomen laat de individuele enquête veel meer detail toe wat het
mogelijk maakt om het inkomensconcept gebruikt door DAVO veel beter te benaderen. Bovendien maakt de opname van de individuele vragenlijst in het huidige onderzoek het mogelijk om specifieke bevolkingsgroepen per statuut van naderbij te analyseren.
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om alleen te kijken naar het profiel van de werklozen of leefloongerechtigden om het onderzoek
op die manier verder te verfijnen.
De uitvoering van de SILC-enquête in België gebeurt door het Belgisch statistiekbureau Statbel. Deze dienst publiceert naast de
resultaten eveneens een ‘Quality Report’ waarin de gevolgde methodologie wordt beschreven. Uit het meest recente rapport van
2017 blijkt dat een responsgraad van 60 % bekomen werd. Aangezien er op basis van de bevraging van ongeveer 6.000 gezinnen
uitspraken worden gedaan over de volledige Belgische bevolking is de wegingsfactor van uitzonderlijk groot belang. De weging
zorgt er immers voor dat een over- of ondervertegenwoordiging van bepaalde bevolkingsgroepen in de bevraging wordt gecorrigeerd. Het zorgt er ook voor dat absolute aantallen bekomen kunnen worden waardoor de steekproefgegevens geëxtrapoleerd
kunnen worden naar bevolkingsaantallen of voor dit onderzoek naar het aantal alimentatiegerechtigden en -plichtigen. Tabel 2.1
geeft een overzicht van het aantal respondenten per huishoudtype en deze die specifiek geantwoord hebben op de alimentatiegerelateerde vragen. De steekproef van 6.053 gezinnen representeren het totale aantal huishoudens in België op basis van SILC
2017. De 283 alimentatiegerechtigde gezinnen uit de steekproef vormen de basis voor de berekeningen hierna.

Tabel 2.1 Aantal respondenten naar huishoudtype en alimentatiegerelateerde vragen (SILC 2015 en 2017)
SILC 2015
N
Totaal aantal bevraagde huishoudens

Nietgewogen
(%)

SILC 2017
Gewogen
(%)

6.003

N

Nietgewogen
(%)

Gewogen
(%)

6.053

Naar type huishouden:
Alleenstaanden

1.876

31,2

34,5

1.979

32,7

34,0

495

8,2

7,3

517

8,5

6,7

Koppels zonder kind(eren)

1.819

30,2

29,4

1.805

29,8

30,3

Koppels met kind(eren)

1.568

26,1

24,5

1.484

24,5

24,6

Andere huishoudens zonder kinderen

247

4,1

4,2

268

4,4

4,4

Aantal alimentatiegerechtigden
(gezinnen)

271

4,5

4,1

283

4,7

4,0

214

3,6

3,7

195

3,2

3,1

Eenoudergezinnen

Aantal alimentatieplichtigen
(gezinnen)

Bron: Eigen berekening op basis van SILC 2015 en SILC 2017

1 Eurostat, Income and living conditions – Overview, Luxemburg, Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/overview).
2 Er zijn echter te weinig observaties om voor deze groepen een betrouwbare uitspraak te doen.
3 Statbel (2018), Quality Report Belgian SILC 2017, Brussel, Statbel, 52 p.
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat bepaalde relevante subcategorieën zoals de alimentatiegerechtigden (283 observaties in SILC
2017) en -plichtigen (195 observaties in SILC 2017) slechts een relatief beperkt aantal observaties vertegenwoordigen binnen
de steekproef. Wanneer we de specifieke groep van alimentatiegerechtigden die geconfronteerd worden met een wanbetaling
zullen bespreken wordt dit aandachtspunt van beperkte observaties nog sterker uitvergroot (cf. tabel 2.18). Bijgevolg willen
we benadrukken dat de aantallen die in dit hoofdstuk besproken worden ‘maar’ ramingen zijn, weliswaar gebaseerd op een
methodologisch goed georganiseerde bevolkingsenquête, die expliciet gecreëerd is om deze problemen in beeld te brengen.
Naarmate men deze informatie in groter detail bekijkt, wordt de informatie ook gevoeliger voor mogelijke meetfouten. Bij de
grotere groep van alimentatiegerechtigden en alimentatieplichtigen zullen we in dit onderzoek rekening houden met de meest
recente SILC-gegevens (SILC 2017). Bij de specifieke groep van alimentatiegerechtigden die geconfronteerd worden met een
wanbetaling zullen we naast SILC 2017 ook SILC 2015 mee opnemen in de resultaten waardoor het aantal observaties voor deze
groep ongeveer verdubbelt. Ondanks bovenstaande tekortkomingen is de SILC-enquête zeker de beste bron om uitspraken te
kunnen doen over het profiel van alimentatiegerechtigden die geconfronteerd worden met een wanbetaling.

2.1 ALIMENTATIEGERECHTIGDE HUISHOUDENS
Op basis van SILC 2017 worden eerst de onderhoudsgerechtigden in kaart gebracht. Door rekening te houden met het huishoudtype, het individueel inkomen, het aantal kinderen ten laste en het voorkomen van wanbetalingen zal het mogelijk zijn om de
groep die onder de huidige wetgeving recht heeft op een DAVO-voorschot omwille van een wanbetaling door de alimentatieplichtige (cf. hoofdstuk 3) te becijferen. Hierbij zal dus vertrekkende vanuit de gehele groep van alimentatiegerechtigden stelselmatig
afgedaald worden naar specifiekere subgroepen om uiteindelijk de groep die recht heeft op de voorschotregeling van DAVO te
bereiken. Dit wordt schematisch weergegeven in figuur 2.1. Een soortgelijk schema kan ook voor de invorderingsopdracht van
DAVO opgesteld worden. Hiervoor komen alimentatiegerechtigde huishoudens geconfronteerd met een wanbetaling voor in
aanmerking als zij voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze doelgroep is wel groter aangezien ze niet afhankelijk is van het feit
of men al dan niet kinderen heeft en wordt met het inkomen van de niet-onderhoudsplichtige ouder geen rekening gehouden. In
dit rapport zal slechts sporadisch naar deze ruimere doelgroep verwezen worden. De focus ligt immers in eerste instantie op de
voorschottenregeling van DAVO.

Figuur 2.1 Alimentatiegerechtigde huishoudens (SILC 2017)
Alimentatiegerechtigde huishoudens: 192.555
Alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen
Alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen
geconfronteerd met een wanbetaling
Alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen
geconfronteerd met een wanbetaling onder de
DAVO-inkomensgrenzen
Bron: Eigen berekening op basis van SILC 2017

Naar schatting 192.555 huishoudens of 4,0 % van de Belgische huishoudens hadden op basis van SILC 2017 recht op alimentatie,
wat een minieme daling betekent ten opzichte van SILC 2015 (4,1 %). Vergeleken met het vorige onderzoek doet zich wel een
sterke daling voor. In 2009 hadden immers nog naar schatting 211.865 Belgische huishoudens recht op een alimentatie. Wat
toen neerkwam op 4,6 % van de gezinnen in België. Deze dalende tendens van alimentatiegerechtigde huishoudens wordt ook
bevestigd door de cijfers van het kabinet van Financiën waarin sprake is van een daling van 10 % over de periode 2011-2016. De
hoofdreden voor deze dalende tendens wordt gevonden in de stijgende populariteit van het zogenaamde fiftyfifty co-ouderschap
waarbij kinderen ongeveer even lang bij beide ouders verblijven. Hierdoor is het betalen van alimentatiegeld vaak niet meer aan
de orde.1

1 Steel, T. (2017), Steeds minder mensen betalen alimentatie aan ex-parter in De Tijd.
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2.1.1 PROFIEL ALIMENTATIEGERECHTIGDEN NAAR HUISHOUDTYPE
Tot nu toe komen enkel kinderen in aanmerking voor alimentatievoorschot van DAVO bij wanbetaling. Dit ligt anders bij het invorderen van achterstallig onderhoudsgeld aangezien daar de volledige groep van alimentatiegerechtigden bij wanbetaling van de
onderhoudsplichtige in aanmerking komt. Aangezien in dit onderzoeksrapport voornamelijk de voorschottenregeling van DAVO
behandeld wordt, zal hoofdzakelijk op de alimentatiegerechtigden met kinderen gefocust worden. Om vanuit de totale groep van
alimentatiegerechtigde huishoudens de groep met kinderen over te houden kan er een onderscheid gemaakt worden op basis
van het huishoudtype. De alimentatiegerechtigden met kinderen bevinden zich hierbij uitsluitend bij de eenoudergezinnen en de
koppels met kinderen. De andere huishoudtypes zijn alleenstaanden, koppels zonder kinderen en andere huishoudens zonder
kinderen.
Figuur 2.2 geeft de verdeling van de alimentatiegerechtigde huishoudens naar huishoudtype weer. Op basis van SILC 2017 kan
vastgesteld worden dat de eenoudergezinnen naar analogie met de resultaten tijdens het vorige onderzoek veruit het belangrijkste huishoudtype vertegenwoordigen met 57 % (of 110.283 gezinnen). Het andere huishoudtype met kinderen, zijnde de koppels
met kinderen, vormen met 30 % de tweede meest voorkomende groep (57.538 gezinnen). De huishoudtypes zonder kinderen
vertegenwoordigen de overige 13 % gezinnen met respectievelijk 8 % alleenstaanden, 1 % koppels zonder kinderen en 4 % andere
gezinnen zonder kinderen. Vergeleken met het vorige onderzoek op basis van SILC 2009 zien we een stijging van het aandeel
eenoudergezinnen van 47 % naar 57 % en een daling van het aandeel koppels met kinderen van 39 % naar 30 %.

Figuur 2.2 Alimentatiegerechtigde huishoudens naar huishoudtype (SILC 2017)

Bron: Eigen berekening op basis van SILC 2017

De som van de eenoudergezinnen en de koppels met kinderen (schuin gearceerde grafieken) vormt de relevante doelgroep van
DAVO inzake de uitbetaling van een voorschot. Samen vertegenwoordigen beide types 87 % van alle alimentatiegerechtigde gezinnen naar analogie met het vorige onderzoek (86 % op basis van SILC 2009). In absolute cijfers bestaan de alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen in het huidige onderzoek uit 167.821 huishoudens (figuur 2.3) wat een daling inhoudt ten opzichte
van SILC 2009 (181.793 gezinnen). Daarbij vertegenwoordigen de eenoudergezinnen maar liefst 65,7 % van de alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen (110.283 huishoudens). De koppels met kinderen vertegenwoordigen de overige 34,3 %
(57. 538 huishoudens).
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Figuur2.3 Alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen (SILC 2017)
Alimentatiegerechtigde huishoudens: 192.555
Alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen: 167.821
Alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen
geconfronteerd met een wanbetaling
Alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen
geconfronteerd met een wanbetaling onder de
DAVO-inkomensgrenzen
Bron: Eigen berekening op basis van SILC 2017

2.1.2 PROFIEL ALIMENTATIEGERECHTIGDE HUISHOUDENS MET KINDEREN NAAR INKOMEN
De doelgroep van DAVO inzake de uitbetaling van een voorschot wordt in een volgende fase verfijnd op basis van het inkomen.
Het inkomen van de aanvrager speelt namelijk een rol bij het al of niet toekennen van een alimentatievoorschot. Doordat in het
huidige onderzoek de individuele vragenlijst van SILC is opgenomen is het ditmaal mogelijk om het individueel inkomen van
elk gezinslid te gebruiken. De individuele vragenlijst bevat namelijk heel gedetailleerde vragen over de verschillende mogelijke
inkomenscomponenten van elk gezinslid. Op die manier was het mogelijk om het netto-inkomen van de alimentatiegerechtigde
samen te stellen. Dit zorgt dan ook meteen voor een verfijning van het inkomensconcept in vergelijking met het vorige onderzoek.
Destijds werd enkel gewerkt met de huishoudvragenlijst waarbij slechts één vraag een indicatie gaf van het totale beschikbare
huishoudinkomen. Zeker in het geval van koppels moesten daarom assumpties gemaakt worden met betrekking tot het individuele inkomen van de alimentatiegerechtigde. Voor eenoudergezinnen werd het huishoudinkomen gelijkgesteld aan het individuele
inkomen en bij koppels met kinderen werd de assumptie gemaakt dat het netto persoonlijk inkomen van de alimentatiegerechtigde de helft van het huishoudinkomen bedroeg. Gezien vrouwen in tweeverdienersgezinnen vaker deeltijds werken of zelfs niet
werken kwam dit vaak niet overeen met de realiteit. Door voor SILC 2017 gebruik te maken van de individuele vragenlijst kan dus
in detail bepaald worden welke inkomenscomponenten moeten worden meegenomen voor de bepaling van het netto-inkomen
van het onderzoek. Dit stelt ons in staat om de DAVO-definitie van ‘netto-inkomen’ veel nauwkeuriger te benaderen. Omdat het
individuele inkomen van de alimentatiegerechtigde niet rechtstreeks kan afgeleid worden op basis van de individuele vragenlijst
wordt uitgegaan van het inkomen van de vrouw. Op basis van de gegevens binnen de DAVO-databank blijkt namelijk dat 95 %
van de aanvragers van voorschotten van het vrouwelijke geslacht zijn (cf. hoofdstuk 3). Wanneer er geen observatie beschikbaar
was op basis van de individuele inkomens van de vrouw werd er geopteerd om de methode van het vorige onderzoek (op basis
van de huishoudvragenlijst) toe te passen om het individuele inkomen van de alimentatiegerechtigde te benaderen. Dit leek ons
opportuun omdat op die manier alle alimentatiegerechtigden konden worden meegenomen in het onderzoek. Gezien het relatief
beperkte aantal observaties van alimentatiegerechtigden binnen SILC moest het verlies van observaties namelijk ten allen koste
vermeden worden. Dat het gebruik van de individuele SILC-vragenlijst zorgt voor een verfijning van het gebruikte inkomensconcept blijkt uit het verschil tussen de gemiddelde netto-inkomens zonder ‘outliers’ van mannen en vrouwen afzonderlijk op basis
van SILC 2017: terwijl de vrouw een gemiddeld geïndexeerd inkomen had van 1.740 euro was dit voor mannen 2.096 euro. Uitgaan van een gelijk inkomen (de oude methode) zorgt dus wel degelijk voor een vertekend beeld.
In eerste instantie zal gekeken worden naar een algemene inkomensverdeling van de alimentatiegerechtigde huishoudens met
kinderen. Nadien zullen we ook rekening houden met specifieke DAVO-inkomensgrenzen. Tabel 2.2 geeft de inkomensverdeling
van de afzonderlijke alimentatiegerechtigde huishoudtypes met kinderen (eenoudergezinnen en koppels met kinderen) en de
gecombineerde groep weer in absolute aantallen en percentages op basis van SILC 2017.
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Tabel 2.2 Aantal alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen naar geïndexeerd netto inkomen (SILC 2017)
Eénoudergezinnen

Minder dan 250 euro per maand
250-499 euro per maand
500-999 euro per maand
1.000-1.499 euro per maand
1.500-1.999 euro per maand
2.000-2.499 euro per maand
2.500-2.999 euro per maand
3.000 euro per maand of meer:
Totaal

Koppels
met kinderen

Alle huishoudens
met kinderen

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

757
1.071
6.640
38.873
17.671
18.834
18.839
7.598

0,7
1,0
6,0
35,3
16,0
17,1
17,1
6,9

0
1.791
8.911
15.940
12.916
8.364
4.137
5.478

0
3,1
15,5
27,7
22,4
14,5
7,2
9,5

757
2.862
15.551
54.813
30.587
27.198
22.976
13.077

0,5
1,7
9,3
32,7
18,2
16,2
13,7
7,8

110.283

100,0

57.537

100,0

167.821

100,0

Bron: Eigen berekeningen op basis van SILC 2017

Binnen de totale groep van eenoudergezinnen die op basis van SILC 2017 aanspraak maakten op een alimentatie (110.283
gezinnen) bevond het overgrote merendeel zich binnen de inkomenscategorie van 1.000 tot 1.499 euro per maand (38.873
gezinnen of 35,3 %). Ook bij de koppels met kinderen hebben de meeste alimentatiegerechtigden een inkomen binnen deze
inkomenscategorie (15.940 gezinnen of 27,7 %). Een vergelijking tussen beide huishoudtypes toont aan dat de eenoudergezinnen oververtegenwoordigd zijn in de hogere inkomenscategorieën (2.000 euro per maand of meer), terwijl de inkomens van de
alimentatiegerechtigden bij de koppels met kinderen zich relatief vaker in de lagere inkomenscategorieën situeren. Zo hebben
18,6 % van de koppels met kinderen een inkomen onder 1.000 euro per maand terwijl dit maar voor 7,7 % van de eenoudergezinnen het geval is. Gezien er voor het inkomen van de alimentatiegerechtigden gekeken wordt naar het inkomen van de vrouw
is dit enigszins logisch. Zo werkt de vrouw in het geval van een koppel vaker deeltijds of zelfs helemaal niet omdat ze nog op een
ander inkomen kunnen rekenen binnen dat gezin. Bij eenoudergezinnen is de vrouw in het merendeel van de gevallen de enige
kostwinner en zal ze dus ook vaker een hoger netto-inkomen (moeten) hebben.
De inkomensverdeling van de totale groep van huishoudens met kinderen vormt een gradueel verloop met een piek aan inkomens tussen 1.000 en 1.499 euro (54.813 gezinnen of 33 %) zoals wordt weergeven in figuur 2.4.

Figuur 2.4 Alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen naar geïndexeerd netto inkomen (SILC 2017, %)

Bron: Eigen berekeningen op basis van SILC 2017
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2.1.3 PROFIEL ALIMENTATIEGERECHTIGDE HUISHOUDENS MET KINDEREN NAAR
INKOMEN EN AANTAL KINDEREN
Een berekening op basis van het huishoudinkomen verfijnd naar het aantal kinderen binnen een gezin laat ons toe een nog gedetailleerdere analyse te maken. Het aantal kinderen waarvoor mogelijks een alimentatievergoeding wordt betaald, komt hierdoor
in beeld. We weten immers niet op basis van SILC voor wie de alimentatie wordt betaald (ex-partner en/of de kinderen). Op basis
van de SILC-enquête kan het aantal kinderen geraamd worden in de huishoudens waar men een alimentatie ontvangt. Door het
aantal kinderen binnen een gezin mee op te nemen in de analyse kan de inkomensverdeling verder verfijnd worden op basis van
de DAVO-inkomensgrenzen die gebruikt worden in de voorschottenregeling. Alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen
die geconfronteerd worden met een wanbetaling komen namelijk pas in aanmerking als het inkomen van de alimentatiegerechtigde onder een bepaalde inkomensgrens valt. Deze inkomensgrens varieert naarmate het aantal rechthebbende kinderen. Naar
analogie met het vorige onderzoek beperken we het detail tot 3 rechthebbende kinderen en definiëren we bijgevolg een categorie
‘3 of meer kinderen’. Bepaalde gezinnen met meer dan 3 kinderen vallen in se onder een hogere DAVO-grens. Hier treedt dus
een beperkte onderschatting op van huishoudens die onder de DAVO-grens vallen. Tabel 2.3 geeft de verdeling van het aantal
kinderen ten laste weer per gezinstype voor de alimentatiegerechtigde huishoudens. Zowel bij de eenoudergezinnen (49,0 %) als
de koppels met kinderen (44,2 %) zien we dat de meeste gezinnen bestaan uit gezinnen met één kind ten laste, gevolgd door
gezinnen met twee kinderen (respectievelijk 27,6 % en 30,9 %) en tot slot gezinnen met drie of meer kinderen (respectievelijk
23,4 % en 24,9 %).

Tabel 2.3 Aantal kinderen ten laste per alimentatiegerechtigd huishoudtype (SILC 2017)
1 kind
Aantal
gezinnen

2 kinderen
%

Aantal
gezinnen

3 of meer kinderen
%

Aantal
gezinnen

%

Totaal
Aantal
gezinnen

Eenoudergezinnen
Koppels met kinderen

54.032
25.404

49,0
44,2

30.442
17.827

27,6
30,9

25.809
14.307

23,4
24,9

110.283
57.538

Totaal aantal met kinderen

79.436

47,3

48.269

28,8

40.116

23,9

167.821

Bron: Eigen berekeningen op basis van SILC 2017

De inkomensgrenzen voor de voorschottenregeling van DAVO wordt in het volgende hoofdstuk meer in detail besproken. Voorlopig volstaat het om rekening te houden met de inkomensgrenzen die bepaald werden in de Wet van 12 mei 2014 waarin het
basisbedrag voor de inkomensgrens werd vastgelegd op 1.800 euro per maand. De toeslag per rechthebbend kind was hierbij
68 euro.1 Aangezien deze inkomensgrenzen van toepassing zijn op aanvragen vanaf 2015 vallen de observaties binnen SILC
2017 en SILC 2015 onder deze regeling. Concreet betekent dit dat de inkomensgrens voor gezinnen met 1 kind 1.868 euro bedraagt (1.800 euro + de toeslag van 68 euro). Voor twee kinderen komt de inkomensgrens op 1.936 euro (1.800 euro + 2 x 68
euro) en voor gezinnen met drie en meer kinderen gaan we uit van 2.004 euro (1.800 euro + 3 x 68 euro). Door bij de analyse
van de inkomensverdeling rekening te houden met deze variabele DAVO-inkomensgrens kan nagegaan worden hoeveel van de
alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen onder die grenzen vallen en dus in aanmerking kunnen komen voor de voorschottenregeling van DAVO indien zij geconfronteerd zouden worden met een wanbetaling.
Wij passen de inkomensverdeling nu toe voor de eenoudergezinnen en de koppels met kinderen waarbij rekening wordt
gehouden met de DAVO-inkomensgrens en de gezinsgrootte. Opnieuw gaan we hier uit van het netto-inkomen van de vrouw op
basis van de individuele SILC-vragenlijst2 om zodoende het netto-inkomensconcept van DAVO zo goed mogelijk te benaderen.
Tabel 2.4 geeft de inkomensverdeling van de eenoudergezinnen naar aantal kinderen weer. Op basis van deze tabel kan in detail
gekeken worden naar het aantal eenoudergezinnen en het aantal kinderen uit deze gezinnen die recht hebben op een voorschot
bij een eventuele wanbetaling rekening houdende met de inkomensgrenzen volgens het aantal kinderen ten laste. Hierbij geven
de in kleur gemarkeerde velden weer welke eenoudergezinnen onder de relevante DAVO-inkomensgrens vallen. Voor gezinnen
met 1 kind zijn dit alle inkomenscategorieën tot 1.868 euro per maand. Bij de gezinnen met respectievelijk twee of drie of meer
kinderen schuift de inkomensgrens telkens één trapje op naar 1.936 euro voor twee kinderen en naar 2.004 euro voor drie of
meer kinderen.3 Door het aantal alimentatiegerechtigde eenoudergezinnen die onder de DAVO-inkomensgrens vallen af te zetten tegen de totale groep van eenoudergezinnen (onder en boven de inkomensgrens) kan dus het aandeel eenoudergezinnen dat
onder de grens valt bepaald worden. Het is een indicator voor de dekkingsgraad bij eenoudergezinnen.

1 De toeslag per kind werd in 2019 opgehoogd tot 70 euro per kind. Aangezien de analyses in dit onderzoek beperkt zijn tot 2018 is dit niet meer van toepassing op de gebruikte
gegevens.
2 Bij ontbrekende waardes wordt er uitgegaan van het huishoudinkomen (gedeeld door twee bij koppels).
3 Een waarde ‘0’ in de tabel wordt veroorzaakt door het feit dat in deze smalle inkomenscategorie toevallig geen observatie voorkomt in de steekproef, en dus ook geen waarde
wordt gegeven voor de totale populatie. De wisselende waarde voor een observatie in andere cellen van de tabel wordt veroorzaakt door het wisselend gewicht dat gegeven
wordt in de SILC-steekproef aan elke individuele observatie.
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Tabel 2.4 Alimentatiegerechtigde eenoudergezinnen naar aantal kinderen en geïndexeerd inkomen
(SILC 2017)
1 kind

2 kinderen

3 of meer
kinderen

Totaal aantal
gezinnen

Totaal aantal
kinderen

Minder dan 250 euro per maand
250-499 euro per maand
500-999 euro per maand
1.000-1.499 euro per maand
1.500-1.799 euro per maand
1.800-1.868 euro per maand
1.869-1.936 euro per maand
1.937-2.004 euro per maand
2.005-2.499 euro per maand
2.500-2.999 euro per maand
3.000 euro per maand of meer

0
0
3.514
14.879
7.279
2.269
2.208
929
11.888
7.525
3.541

395
790
2.109
12.866
2.429
0
0
0
2.762
5.531
3.560

362
280
1.018
11.128
857
0
0
1.699
4.184
5.783
497

757
1.070
6.641
38.873
10.565
2.269
2.208
2.628
18.834
18.839
7.598

1.876
2.420
10.786
73.995
14.708
2.269
2.208
6.026
29.964
35.936
12.152

Totaal

54.032

30.442

25.808

110.282

192.340

Onder de grens
% onder de grens t.o.v. totaal

27.941
51,7

18.589
61,1

15.344
59,5

61.874
56,1

111.151
57,8

Bron: Eigen berekeningen op basis van SILC 2017

Op basis van SILC 2017 bekomt men voor België een totale groep van 61.874 eenoudergezinnen die onder de DAVO-inkomensgrenzen valt. Dit komt overeen met 111.151 kinderen uit deze eenoudergezinnen.1 Concreet betekent dit dus dat 56,1 % van de
alimentatiegerechtigde eenoudergezinnen met kinderen onder deze grenzen valt en dus bij een eventuele wanbetaling in aanmerking komt voor een voorschot van DAVO. De opsplitsing naar aantal kinderen maakt het verder mogelijk om de dekkingsgraad
naargelang het aantal kinderen binnen een gezin te berekenen. Uit de tabel blijkt dat 51,7 % van de eenoudergezinnen met 1 kind
ten laste, 61,1 % eenoudergezinnen met 2 kinderen ten laste en 59,5 % eenoudergezinnen met 3 kinderen ten laste in aanmerking
zouden komen voor een voorschot.
In tabel 2.5 wordt dezelfde oefening herhaald voor de alimentatiegerechtigde koppels met kinderen. Van de totale groep van alimentatiegerechtigde koppels met kinderen vallen 38.063 van de 57.538 gezinnen onder de DAVO-inkomensgrenzen, wat overeenkomt met 66,2 %. Voor 68.120 kinderen (of 65,5 %) uit deze gezinnen zou dan een voorschot aangevraagd kunnen worden.
De opsplitsing naar aantal kinderen toont dat 68,5 % van de koppels met 1 kind ten laste, 63,1 % koppels met twee kinderen ten
laste en 65,7 % gezinnen met drie of meer kinderen ten laste voor een voorschot in aanmerking komen bij een eventuele wanbetaling. In vergelijking met de dekkingsgraad van de alimentatiegerechtigde eenoudergezinnen valt op dat de dekkingsgraad
bij de koppels met kinderen meer dan 10 % hoger ligt voor alle huishoudens (66,2 % ten opzichte van 56,1 %). De verklaring kan
gevonden worden in het feit dat de inkomens van de vrouwen bij de alimentatiegerechtigde koppels met kinderen over het algemeen lager liggen dan bij de eenoudergezinnen (cf. sectie 2.12). Doordat de inkomens van de alimentatiegerechtigden van de
koppels oververtegenwoordigd zijn in de lagere inkomenscategorieën zal er ook een groter aandeel onder de DAVO-inkomensgrenzen vallen wat een positief effect heeft op de dekkingsgraad.

1 Opnieuw geldt hier een lichte onderschatting doordat er bij de gezinnen met drie of meer kinderen wordt uitgegaan van 3 kinderen.
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Tabel 2.5 Alimentatiegerechtigde koppels met kinderen naar aantal kinderen en geïndexeerd inkomen
(SILC 2017)
1 kind

2 kinderen

3 of meer
kinderen

Totaal aantal
gezinnen

Totaal aantal
kinderen

0
0
4.328
9.043
3.831
207
0
1.495
3.554
2.946
0

0
972
2.065
5.485
1.460
0
1.269
0
1.890
1.191
3.493

0
819
2.518
142
2.798
976
880
0
2.919
0
1.985

0
1.791
8.911
15.940
8.089
1.183
2.149
1.495
8.363
4.137
5.478

0
4.401
16.012
24.249
15.145
3.135
5.178
1.495
16.091
5.328
12.941

Totaal

25.404

17.825

14.307

57.538

103.975

Onder de grens
% onder de grens t.o.v. totaal

17.409
68,5

11.251
63,1

9.403
65,7

38.063
66,2

68.120
65,5

Minder dan 250 euro per maand
250-499 euro per maand
500-999 euro per maand
1.000-1.499 euro per maand
1.500-1.799 euro per maand
1.800-1.868 euro per maand
1.869-1.936 euro per maand
1.937-2.004 euro per maand
2.005-2.499 euro per maand
2.500-2.999 euro per maand
3.000 euro per maand of meer

Bron: Eigen berekeningen op basis van SILC 2017

Wanneer de som wordt gemaakt van de eenoudergezinnen en de koppels met kinderen wordt het totale aantal huishoudens met
kinderen bekomen die bij een eventuele wanbetaling in aanmerking komt voor een voorschot (tabel 2.6). Het gaat hier om 99.937
huishoudens met kinderen gerechtigd op alimentatie of bijna 60 % van de totale groep van alimentatiegerechtigde huishoudens
met kinderen. In totaal hebben dus 179.271 kinderen recht op een voorschot bij een eventuele wanbetaling.

Tabel 2.6 Totaal aantal alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen naar aantal kinderen en geïndexeerd
inkomen (SILC 2017)
1 kind

2 kinderen

3 of meer
kinderen

Totaal aantal
gezinnen

Totaal aantal
kinderen

Minder dan 250 euro per maand
250-499 euro per maand
500-999 euro per maand
1.000-1.499 euro per maand
1.500-1.799 euro per maand
1.800-1.868 euro per maand
1.869-1.936 euro per maand
1.937-2.004 euro per maand
2.005-2.499 euro per maand
2.500-2.999 euro per maand
3.000 euro per maand of meer

0
0
7.842
23.922
11.110
2.476
2.208
2.424
15.442
10.471
3.541

395
1.762
4.174
18.351
3.889
0
1.269
0
4.652
6.722
7.053

362
1.099
3.536
12.540
3.655
976
880
1.699
7.103
5.783
2.482

757
2.861
15.552
54.813
18.654
3.452
4.357
4.123
27.197
22.976
13.076

1.876
6.821
26.798
98.244
29.853
5.404
7.386
7.521
46.055
41.264
25.093

Totaal

79.436

48.267

40.115

167.821

296.315

Onder de grens
% onder de grens t.o.v. totaal

45.350
57,1

29.840
61,8

24.747
61,7

99.937
59,6

179.271
60,5

Bron: Eigen berekeningen op basis van SILC 2017

In vergelijking met het vorige onderzoek is het aandeel gezinnen dat in aanmerking komt voor de voorschottenregeling bij een
eventuele wanbetaling gestegen met meer dan 7 procentpunten (van 52,2 % op basis van SILC 2009 naar 59,6 % op basis van
SILC 2017). Doordat het inkomensplafond waaronder men moet vallen fors is opgehoogd als gevolg van de wetswijziging in
2014 vallen er logischerwijs meer huishoudens onder die grens. Toch valt nog steeds een significante groep boven de maximum DAVO-inkomensgrenzen. De exacte impact van de verhoogde inkomensgrens zal in volgende hoofdstukken meer in detail
besproken worden.
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2.1.4 PROFIEL ALIMENTATIEGERECHTIGDE HUISHOUDENS MET KINDEREN BOVEN EN
ONDER DE ARMOEDEGRENS
De cijfers die op nationaal (en Europees) niveau gebruikt worden om armoede en sociale uitsluiting in kaart te brengen zijn afkomstig van de SILC-enquête. De (monetaire) armoedegrens kan dan ook rechtstreeks afgeleid worden van de SILC-gegevens die
in dit hoofdstuk geanalyseerd werden. De maatstaf die wordt gehanteerd voor monetaire armoede is de grens van 60 % van het
mediaan beschikbaar inkomen. Personen met een inkomen dat zich beneden deze inkomensgrens situeert, worden geconfronteerd met een armoederisico.1 Op basis van een equivalentiecijfer wordt voor het bepalen van de armoedegrens van een huishouden rekening gehouden met het aantal volwassenen en kinderen binnen dat gezin.2 Op die manier kan dus per specifiek huishoudtype de exacte armoedegrens worden opgesteld. Tabel 2.7 geeft de armoedegrenzen voor de huishoudtypes met kinderen
weer rekening houdende met het aantal kinderen op basis van de inkomens in SILC 2017. Opnieuw wordt hier uitgegaan van een
maximum van drie kinderen zodat de gezinnen met meer dan drie kinderen ook onder deze laatste categorie vallen.

Tabel 2.7 Armoedegrenzen eenoudergezinnen en koppels met kinderen naar aantal kinderen (SILC 2017) (in euro)
Aantal kinderen ten laste
1 kind
2 kinderen
3 of meer kinderen

Eenoudergezinnen

Koppels met kinderen

1.481
1.822
2.164

2.050
2.392
2.734

Bron: Eigen berekeningen op basis van cijfers Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (2018)

Op basis van die armoedegrenzen naargelang het aantal kinderen binnen een gezin is het dus mogelijk om per specifiek huishoudtype na te gaan hoeveel gezinnen een inkomen boven of onder de armoedegrens hebben. In tegenstelling tot de bespreking
van de inkomens in de voorgaande secties wordt ditmaal uitgegaan van het inkomen van het volledige huishouden en dus niet
enkel het inkomen van de alimentatiegerechtigde. Bij de eenoudergezinnen zullen deze in grote mate overeenstemmen, maar
bij de koppels met kinderen wordt het inkomen van de niet-alimentatiegerechtigde partner ook mee in rekening genomen. Ter
vergelijking zal naast de inkomensverdeling van de alimentatiegerechtigde huishoudens ook gekeken worden naar de verdeling
van de niet-alimentatiegerechtigde huishoudens ten opzichte van de armoedegrens.
Tabellen 2.8 en 2.9 geven voor de totale groep van éénoudergezinnen weer hoeveel er zich onder en boven de armoedegrens
bevinden (in absolute aantallen en percentages). Meteen wordt duidelijk dat het krijgen van alimentatiegeld een impact lijkt te
hebben op het aandeel eenoudergezinnen dat onder de armoedegrens valt. Zo valt 35,9 % van de alimentatiegerechtigde eenoudergezinnen onder de armoedegrens ten opzichte van 42,3 % van de niet-alimentatiegerechtigde eenoudergezinnen. Deze
cijfers tonen het belang aan van onderhoudsgeld. (Mede) dankzij het ontvangen van onderhoudsgeld valt een groter deel van
de eenoudergezinnen dus boven de armoedegrens t.o.v. van de eenoudergezinnen die geen onderhoudsgeld krijgen. Dit verschil
komt nog sterker tot uiting wanneer naar het aantal kinderen ten laste gekeken wordt. Zo ligt 25,6 % van de alimentatiegerechtigde eenoudergezinnen met 1 kind onder de armoedegrens terwijl dit voor 37,3 % van de niet-alimentatiegerechtigde eenoudergezinnen met 1 kind het geval is. Vergeleken met het vorige onderzoek is het aandeel van de totale groep van eenoudergezinnen
onder de armoedegrens gestegen van 34,9 % (SILC 2009) tot 40,1 % (SILC 2017). Deze stijging is vooral te wijten aan de forse stijging van het aandeel alimentatiegerechtigde eenoudergezinnen onder de armoedegrens van 22,8 % (SILC 2009) tot 35,9 % (SILC
2017). Dit is toch wel een heel opmerkelijke evolutie. Waar in 2009 mede dankzij het onderhoudsgeld nog een groot percentage
eenoudergezinnen die hierop recht had boven de armoedegrens viel, is dit anno 2017 veel minder het geval. Het louter ontvangen
van onderhoudsgeld lijkt dus steeds meer onvoldoende om als eenoudergezin boven de armoedegrens te vallen. Opnieuw komen
onze ramingen op basis van SILC sterk overeen met de officiële statistieken. Zo blijkt uit de jaarlijkse publicatie van armoederesultaten door Statbel dat 39,7 % van de eenoudergezinnen zich onder de armoedegrens bevindt (ten opzichte van 40,1 % op
basis van dit onderzoek).3
Uit tabellen 2.10 en 2.11 blijkt dat het aantal koppels met kinderen die onder de armoedegrens vallen sterk verschilt met de
eenoudergezinnen (13,8 % ten opzichte van 40,1 %). In tegenstelling tot bij de eenoudergezinnen stellen we vast dat het aandeel
niet-alimentatiegerechtigde koppels met kinderen die onder de armoedegrens valt (13,5 %) lager ligt dan bij de alimentatiegerechtigde koppels met kinderen (21,4 %). De forse stijging van het armoederisico bij de alimentatiegerechtigde koppels met
kinderen (van 5,8 % in SILC 2009 naar 21,4 % in SILC 2017) is vooral te wijten aan het hoge armoederisico bij gezinnen met drie of
meer kinderen (37,7 % ten opzichte van slechts 5,8 % in SILC 2009). Naar analogie met de eenoudergezinnen stijgt ook bij de totale
groep van koppels met kinderen het armoederisico van 9,9 % in SILC 2009 naar 13,8 % in SILC 2017.

1 Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (2018), Hoeveel mensen lopen gevaar in armoede te geraken? (http://www.armoedebestrijding.be/wp-content/uploads/2019/01/cijfers_aantal_armen.pdf).
2 De eerste volwassene staat voor een equivalent van 1. Een tweede en volgende volwassene krijgt een equivalent van 0,5 en alle kinderen jonger dan 14 jaar het equivalent
van 0,3.
3 Statbel (2018), Quality Report Belgian SILC 2017, Brussel, Statbel, 52 p.
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Voor de totale groep van huishoudens met kinderen (tabellen 2.12 en 2.13) worden de verschillen tussen alimentatiegerechtigde
en niet-alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen die zich onder de armoedegrens bevinden wat afgezwakt. Desalniettemin blijft er een duidelijk verschil tussen beide groepen bestaan met een armoederisico van 30,9 % bij de alimentatiegerechtigde gezinnen ten opzichte van 18,0 % bij de niet-alimentatiegerechtigde gezinnen. Een belangrijke verklaring voor dit verschil kan
gevonden worden in het feit dat de koppels met kinderen veruit de meest omvangrijke groep zijn (1.200.821 gezinnen ten opzichte van 325.217 eenoudergezinnen). Hierdoor weegt het lagere percentage van de niet-alimentatiegerechtigde koppels
(13,5 %) ten opzichte van de alimentatiegerechtigde koppels (21,4 %) zeer sterk door in de verdeling van de totale groep huishoudens met kinderen.
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54.032

Totaal

30.442

14.433
16.009

2 kinderen

25.809

11.283
14.526

3 of meer
kinderen

128.521

48.004
80.517

1 kind

41.681

23.290
18.391

2 kinderen

44.732

19.589
25.143

3 of meer
kinderen

Bron Eigen berekeningen op basis van SILC 2017

110.283

39.537
70.746

Totaal
aantal
gezinnen

Geen alimentatie

214.934

90.883
124.051

Totaal
aantal
gezinnen

182.553

61.825
120.728

1 kind

72.123

37.723
34.400

2 kinderen

70.541

30.872
39.669

3 of meer
kinderen

Totaal

325.217

130.420
194.797

Totaal
aantal
gezinnen

Totaal

Onder de armoedegrens
Boven de armoedegrens

100,0

25,6
74,4

1 kind

100,0

47,4
52,6

2 kinderen

100,0

43,7
56,3

3 of meer
kinderen

Alimentatie

100,0

37,4
62,6

1 kind

100,0

55,9
44,1

2 kinderen

100,0

43,8
56,2

3 of meer
kinderen

Bron Eigen berekeningen op basis van SILC 2017

100,0

35,9
64,1

Totaal
aantal
gezinnen

Geen alimentatie

100,0

42,3
57,7

Totaal
aantal
gezinnen

100,0

33,9
66,1

1 kind

100,0

52,3
47,7

2 kinderen

100,0

43,8
56,2

3 of meer
kinderen

Totaal

100,0

40,1
59,9

Totaal
aantal
gezinnen

Tabel 2.9 Eenoudergezinnen al of niet alimentatiegerechtigd, % onder of boven de armoedegrens op basis van het huishoudinkomen (SILC 2017)SILC 2017)

13.821
40.211

Onder de armoedegrens
Boven de armoedegrens

1 kind

Alimentatie

Tabel 2.8 Eenoudergezinnen al of niet alimentatiegerechtigd, aantal onder of boven de armoedegrens op basis van het huishoudinkomen (SILC 2017)
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25.404

Totaal

Onder de armoedegrens
Boven de armoedegrens

Totaal

17.827

2.678
15.149

2 kinderen

14.307

5.391
8.916

3 of meer
kinderen

487.983

53.608
434.375

1 kind

414.266

44.925
369.341

2 kinderen

241.034

55.267
185.767

3 of meer
kinderen

Bron Eigen berekeningen op basis van SILC 2017

57.538

12.326
45.212

Totaal
aantal
gezinnen

Geen alimentatie

1.143.283

153.800
989.483

Totaal
aantal
gezinnen

513.387

57.865
455.522

1 kind

432.093

47.603
384.490

2 kinderen

255.341

60.658
194.683

3 of meer
kinderen

Totaal

1.200.821

166.126
1.034.695

Totaal
aantal
gezinnen

100,0

16,8
83,2

1 kind

100,0

15,0
85,0

2 kinderen

100,0

37,7
62,3

3 of meer
kinderen

Alimentatie

100,0

11,0
89,0

1 kind

100,0

10,8
89,2

2 kinderen

100,0

22,9
77,1

3 of meer
kinderen

Bron Eigen berekeningen op basis van SILC 2017

100,0

21,4
78,6

Totaal
aantal
gezinnen

Geen alimentatie

100,0

13,5
86,5

Totaal
aantal
gezinnen

100,0

11,3
88,7

1 kind

100,0

11,0
89,0

2 kinderen

100,0

23,8
76,2

3 of meer
kinderen

Totaal

100,0

13,8
86,2

Totaal
aantal
gezinnen

Tabel 2.11 Koppels met kinderen al of niet alimentatiegerechtigd, % onder of boven de armoedegrens op basis van het huishoudinkomen (SILC 2017)

4.257
21.147

Onder de armoedegrens
Boven de armoedegrens

1 kind

Alimentatie

Tabel 2.10 Koppels met kinderen al of niet alimentatiegerechtigd, aantal onder of boven de armoedegrens op basis van het huishoudinkomen (SILC 2017)
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79.436

Totaal

48.269

17.111
31.158

2 kinderen

40.116

16.674
23.442

3 of meer
kinderen

616.504

101.612
514.892

1 kind

455.947

68 .215
387.732

2 kinderen

285.766

74.856
210.910

3 of meer
kinderen

Bron Eigen berekeningen op basis van SILC 2017

167.821

51.863
115.958

Totaal
aantal
gezinnen

Geen alimentatie

1 .58 .217

244.683
1.113.534

Totaal
aantal
gezinnen

695.940

119.690
576.250

1 kind

504.216

85.326
418.890

2 kinderen

325.882

91.530
234.352

3 of meer
kinderen

Totaal

1.526.038

296.546
1.229.492

Totaal
aantal
gezinnen

Totaal

Onder de armoedegrens
Boven de armoedegrens

100,0

22,8
77,2

1 kind

100,0

35,4
64,6

2 kinderen

100,0

41,6
58,4

3 of meer
kinderen

Alimentatie

100,0

16,5
83,5

1 kind

100,0

15,0
85,0

2 kinderen

100,0

26,2
73,8

3 of meer
kinderen

Bron Eigen berekeningen op basis van SILC 2017

100,0

30,9
69,1

Totaal
aantal
gezinnen

Geen alimentatie

100,0

18,0
82,0

Totaal
aantal
gezinnen

100,0

17,2
82,8

1 kind

100,0

16,9
83,1

2 kinderen

100,0

28,1
71,9

3 of meer
kinderen

Totaal

100,0

19,4
80,6

Totaal
aantal
gezinnen

Tabel 2.13 Totaal aantal gezinnen met kinderen al of niet alimentatiegerechtigd, % onder of boven de armoedegrens op basis van het huishoudinkomen (SILC 2017)

18.078
61.358

Onder de armoedegrens
Boven de armoedegrens

1 kind

Alimentatie

Tabel 2.12 Totaal aantal gezinnen met kinderen al of niet alimentatiegerechtigd, aantal onder of boven de armoedegrens op basis van het huishoudinkomen
(SILC 2017)

Een andere manier om de inkomenspositie van de alimentatiegerechtigde huishoudens in kaart te brengen is te kijken naar de
verdeling op basis van inkomensquintielen. Hierbij bevat het inkomensquintiel 1 de 20 % armste huishoudens in België en het
inkomensquintiel 5 de 20 % rijkste huishoudens. Figuur 2.5 toont de verdeling van de alimentatiegerechtigde en niet-alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen over de verschillende inkomensquintielen.

Figuur 2.5 Verdeling alimentatiegerechtigde en niet-alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen op
basis van inkomensquintielen (SILC 2017)

Bron Eigen berekeningen op basis van SILC 2017

Naar analogie met de verdeling op basis van de armoedegrens (cf. supra) zien we ook hier een relatieve oververtegenwoordiging
van de alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen in de laagste inkomensquintielen. De grafiek toont namelijk een graduele daling van het aandeel alimentatiegerechtigde huishoudens naarmate we opschuiven naar de rijkere inkomensquintielen. Zo
behoren maar liefst 44 % van de alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen bij de 20 % armste huishoudens (inkomensquintiel 1) terwijl slechts 4 % van de alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen zich bij de 20 % rijkste huishoudens met kinderen
(inkomensquintiel 5) situeert. Bij de niet-alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen zien we een meer gelijke verdeling
over de verschillende inkomensquintielen. Vanaf inkomensquintiel 3 zijn zij relatief oververtegenwoordigd ten opzichte van de
alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen waarbij het verschil tussen beide groepen toeneemt naarmate men opschuift
naar de rijkere inkomensquintielen.
De inkomensverdeling van de alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen op basis van de quintielen kan verder verfijnd
worden door te kijken naar de eenoudergezinnen en de koppels met kinderen (figuur 2.6). Hieruit blijkt dat de eenoudergezinnen
relatief oververtegenwoordigd zijn in de armere inkomensquintielen. Terwijl ongeveer de helft (49 %) van de eenoudergezinnen
met kinderen zich in het laagste inkomensquintiel (20 % laagste inkomens) bevindt, daalt hun aandeel gradueel tot slechts 3 % in
het hoogste inkomensquintiel (20 % hoogste inkomens). Bij de alimentatiegerechtigde koppels met kinderen zien we een meer
gespreide verdeling. Bij de drie hoogste inkomensquintielen zijn zij dan ook relatief oververtegenwoordigd in vergelijking met de
alimentatiegerechtigde eenoudergezinnen met kinderen. Dit komt overeen met de analyses op basis van de armoedegrens waar
bleek dat de eenoudergezinnen zich relatief vaker onder armoedegrens bevonden in vergelijking met koppels met kinderen.
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Figuur 2.6 Verdeling alimentatiegerechtigde eenoudergezinnen en koppels met kinderen
op basis van inkomensquintielen (SILC 2017)

Bron Eigen berekeningen op basis van SILC 2017

2.1.5 SOCIO-ECONOMISCH PROFIEL ALIMENTATIEGERECHTIGDE HUISHOUDENS MET
KINDEREN
Doordat in de individuele SILC-enquête dieper wordt ingegaan op de arbeidssituatie en de ontvangen uitkeringen van de respondenten is het mogelijk om het socio-economische profiel van de alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen van naderbij
te bekijken. In vergelijking met het vorige onderzoek waarbij enkel werd uitgegaan van de huishoudenquête biedt dit dus een
enorme surplus aan informatie.
Tabel 2.14 geeft voor de alimentatiegerechtigden die deel uitmaken van eenoudergezinnen en koppels met kinderen de beroepsactiviteit en ontvangen uitkeringen weer. Op die manier kan een beeld geschetst worden van het socio-economisch profiel van
de alimentatiegerechtigden met kinderen. Uit de tabel blijkt dat het merendeel van de alimentatiegerechtigden met kinderen
werkzaam zijn als werknemer of zelfstandige (meer dan 60 %).
De alimentatiegerechtigden met een uitkering kunnen we over het algemeen beschouwen als meer precair gezien zij in het
algemeen een lager inkomen hebben in vergelijking met diegenen die werken. Dit geldt in het bijzonder voor de alimentatiegerechtigden binnen de eenoudergezinnen omdat zij meestal als enige binnen het huishouden over een inkomen beschikken. Uit
de tabel blijkt dat 18,7 % van de alimentatiegerechtigden binnen de eenoudergezinnen een werkloosheidsuitkering ontvangt en
7,5 % een ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangt. Bij de alimentatiegerechtigden onder de koppels met kinderen zien we een
omgekeerde verhouding met 7,4 % werklozen en 21,3 % personen met een ziekte- of invaliditeitsuitkering. Ook met betrekking
tot het aandeel leefloongerechtigden is er een duidelijk verschil tussen de alimentatiegerechtigden onder de eenoudergezinnen
(12,4 %) en de koppels met kinderen (6,8 %).
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Tabel 2.14 Alimentatiegerechtigden met kinderen naar activiteits- en uitkeringsstatuut (SILC 2017)
Eénoudergezinnen

Werknemer (hoofd-beroep)
Zelfstandige (hoofd-beroep)
Werkloos
Ziekte of invaliditeit
Leefloongerechtigd
Andere
Totaal

Koppels
met kinderen

Totaal

Aantal

%

Aantal

%

Aantal

%

64.411
871
20.571
8.228
13.722
2.480

58,4
0,8
18,7
7,5
12,4
2,2

33.919
3.139
4.247
12.265
3.888
80

59,0
5,5
7,4
21,3
6,8
0,1

98.330
4.010
24.818
20.493
17.610
2.560

58,6
2,4
14,9
12,2
10,5
1,5

110.283

100,0

57.538

100,0

167.821

100,0

Bron: Eigen berekeningen op basis van SILC 2017

2.2 ALIMENTATIEPLICHTIGE HUISHOUDENS
Vooraleer dieper wordt ingegaan op de wanbetalingen van alimentatiegelden wordt in deze sectie eerst stilgestaan bij de personen die de alimentatiegelden (moeten) betalen. Aangezien het profiel van de alimentatieplichtigen een invloed heeft op een
eventuele wanbetaling is dit bijzonder relevant. Naar analogie met de alimentatiegerechtigden zullen we voor deze alimentatieplichtige huishoudens uitgaan van SILC 2017 voor de bespreking van hun profiel. Een eerste opsplitsing van de alimentatieplichtige huishoudens is te maken op basis van het huishoudtype (tabel 2.15). Merk hierbij op dat het gaat om alle alimentatieplichtigen
en dus niet enkel om de groep die alimentatie betaalt aan huishoudens met kinderen. Uit de verdeling op basis van huishoudtype
blijkt dat ongeveer de helft (47,5 %) van de onderhoudsplichtige huishoudens gekwalificeerd zijn als alleenstaanden. Koppels met
en zonder kinderen vertegenwoordigen respectievelijk 19,8 % en 22,9 % van de alimentatieplichtige huishoudens.

Tabel 2.15 Alimentatieplichtige huishoudens naar huishoudtype (SILC 2017)
Aantal
Alleenstaande
Eenoudergezin
Koppel zonder kind(eren)
Koppel met kind(eren)
Andere huishoudens zonder kinderen
Totaal

%

72.685
8.538
35.007
30.256
6.615

47,5
5,6
22,9
19,8
4,3

153.101

100,0

Bron: Eigen berekening op basis van SILC 2017

2.2.1 PROFIEL ALIMENTATIEPLICHTIGEN NAAR HUISHOUDTYPE EN INKOMEN
Naar analogie met de inkomensverdeling van de alimentatiegerechtigden is het nu ook mogelijk om voor de inkomensverdeling
van de alimentatieplichtigen uit te gaan van de individuele inkomens. In het voorgaande onderzoek werd hierbij nog uitgegaan
van huishoudinkomens. De individuele SILC-gegevens maken het mogelijk om uit te gaan van gedetailleerdere individuele inkomens. Hierbij wordt wel de assumptie gemaakt dat de alimentatieplichtigen mannen zijn zodat dus wordt uitgegaan van de
mannelijke inkomens. Uit de analyse van DAVO (cf. hoofdstuk 3) blijkt namelijk dat de alimentatieplichtigen voor ongeveer 93 %
uit mannen bestaan.
Voor de totale groep van alimentatieplichtigen wordt in figuur 2.7 de verdeling van de geïndexeerde inkomens over
inkomenscategorieën weergegeven. Daaruit blijkt dat de alimentatieplichtigen overwegend over relatieve hoge inkomens
beschikken. Zo heeft 77 % van de alimentatieplichtigen een inkomen boven 1.500 euro per maand. Hiervan heeft 33 % een
inkomen dat zich situeert in de twee hoogste inkomenscategorieën (vanaf 2.500 euro per maand).
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Figuur 2.7 Alimentatieplichtige huishoudens naar geïndexeerd inkomen (SILC 2017)

Bron: Eigen berekeningen op basis van SILC 2017

Een vergelijking met de inkomensverdeling van de alimentatiegerechtigden met kinderen (cf. figuur 2.4) maakt duidelijk dat de
alimentatieplichtigen relatief oververtegenwoordigd zijn in de hogere inkomenscategorieën. De alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen hadden namelijk overwegend een inkomen tussen 1.000 en 1.500 euro per maand. Hierbij had slechts 56 %
een inkomen boven 1.500 euro (ten opzichte van 77 % bij de alimentatieplichtigen). Het feit dat bij de alimentatiegerechtigde
huishoudens werd uitgegaan van het inkomen van de vrouw (die vaker niet of deeltijds werkt) en bij de alimentatieplichtigen van
het inkomen van de man verklaart dit verschil grotendeels.
Een verdere opdeling van de inkomensverdeling van de onderhoudsplichtigen naar huishoudtype (tabel 2.16) biedt het voordeel
dat mogelijks bepaalde risicogroepen gedefinieerd kunnen worden. Met name deze met een laag inkomen waardoor het moeilijk
is om nog aan de onderhoudsplicht te kunnen voldoen wat het risico op wanbetalingen vergroot. Zoals eerder gezien zijn de
grootste groep van alimentatieplichtigen de alleenstaanden. Samen met eenoudergezinnen is dit enkel kijkende naar de financiële context wellicht de grootste risicogroep op wanbetaling. Uit de tabel blijkt dat 23,5 % van de alimentatieplichtige alleenstaanden
een inkomen heeft onder 1.500 euro per maand. Aangezien de armoedegrens voor een alleenstaande op basis van SILC 2017
1.139 euro per maand bedraagt toont dit onmiddellijk de risicogevoeligheid aan. Desalniettemin zijn de alimentatieplichtige
alleenstaanden relatief oververtegenwoordigd in de hogere inkomenscategorieën in vergelijking met het vorige onderzoek (op
basis van SILC 2009). Dit kan te maken hebben met het feit dat er in dit onderzoek gekeken wordt naar de mannelijke inkomens
om het inkomen van de alimentatieplichtigen te bepalen terwijl in het vorige onderzoek werd uitgegaan van het huishoudinkomen.
De alimentatieplichtige eenoudergezinnen vormen een andere belangrijke risicogroep op basis van het huishoudtype. Daarvan
heeft 16,3 % een inkomen onder de 1.500 euro per maand. Gezien de armoedegrens voor eenoudergezinnen met 1 kind reeds
1.481 euro per maand bedraagt zit deze groep eigenlijk zo goed als volledig onder de armoedegrens, zeker indien ze meer dan
1 kind hebben.
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580
0
2.495
14.033
15.934
17.664
10.794
11.187

72.685

Minder dan 250 euro per maand
250-499 euro per maand
500-999 euro per maand
1.000-1.499 euro per maand
1.500-1.999 euro per maand
2.000-2.499 euro per maand
2.500-2.999 euro per maand
3.000 euro per maand of meer

Totaal

100,0

0,8
0
3,4
19,3
21,9
24,3
14,9
15,4

Alleenstaande

8.538

0
0
356
1.034
1.941
1.086
1.048
3.073
35.007

654
1.980
1.595
1.821
5.586
11.320
4.926
7.126
100,0

1,9
5,7
4,6
5,2
16,0
32,3
14,1
20,4

Koppel zonder
kinderen

30.256

651
0
2.083
3.129
3.308
7.920
6.399
6.765
100,0

2,2
0
6,9
10,3
10,9
26,2
21,2
22,4

Koppel met kinderen

Bron Eigen berekeningen op basis van SILC 2017

100,0

0
0
4,2
12,1
22,7
12,7
12,3
36,0

Eenoudergezin

6.615

0
0
1.092
1.837
2.534
780
372
0
100,0

0
0
16,5
27,8
38,3
11,8
5,6
0

Andere huishoudens
zonder kinderen

Tabel 2.16 Alimentatieplichtigen naar huishoudtype en geïndexeerd inkomen (SILC 2017)

153.102

1.885
1.980
7.621
21.852
29.303
38.770
23.539
28.152

Totaal

100,0

1,2
1,3
5,0
14,3
19,1
25,3
15,3
18,4

2.2.2 SOCIO-ECONOMISCH PROFIEL ALIMENTATIEPLICHTIGEN
Doordat ditmaal de individuele SILC-vragenlijst is mee opgenomen, is het mogelijk om verder te gaan dan een opsplitsing van de
alimentatieplichtigen naar huishoudtype. Aangezien de vragenlijst vragen bevat over de activiteitsstatus en de ontvangen uitkeringen van de betrokkenen kunnen andere specifieke subgroepen van naderbij bestudeerd worden (tabel 2.17).
Een voor dit onderzoek bijzonder interessante groep zijn daarbij de leefloongerechtigden onder de alimentatieplichtigen. Vóór de
wetswijziging van 12 mei 2014 kon de opeising van het alimentatiegeld door DAVO niet gebeuren zolang de alimentatieplichtige een leefloon kreeg of een inkomen had dat lager lag of gelijk was aan het bedrag van het leefloon waarop de betrokkene
aanspraak zou kunnen maken. Door de verandering in de wet kunnen leefloongerechtigde alimentatieplichtigen bij aanvragen
vanaf 1 januari 2015 wel verplicht worden tot de betaling van het alimentatiegeld. Aangezien de groep van leefloongerechtigden
sowieso over een laag inkomen beschikten vormen zij een nieuwe belangrijke risicogroep op eventuele wanbetalingen. Op basis
van SILC 2017 blijkt dat slechts 2.433 onderhoudsplichtigen leefloongerechtigd zijn, wat overeenkomt met 1,6 % van de totale
groep alimentatieplichtigen.
Een andere potentiële risicogroep zijn de alimentatieplichtigen met een werkloosheidsstatuut. Van de totale groep van 153.102
alimentatieplichtigen ontvangen 15.497 hiervan een werkloosheidsuitke&ring, oftewel 10,1 %. Aangezien zij een gemiddelde
werkloosheidsuitkering van 986 euro per maand krijgen, bestaat de kans dat velen onder hen het moeilijk hebben om aan de
onderhoudsplicht te voldoen gezien de armoedegrens van een alleenstaande reeds 1.139 euro per maand bedraagt.
Van de alimentatieplichtigen met een ziekte- of invaliditeitsuitkering kan eveneens verwacht worden dat zij over een relatief laag
inkomen beschikken, toch zeker in vergelijking met de werkende alimentatieplichtigen. Volgens SILC 2017 krijgen 10.146 alimentatieplichtigen een dergelijke uitkering, wat overeenkomt met 6,6 % van de totale groep alimentatieplichtigen.

Tabel 2.17 Alimentatieplichtigen naar activiteits- en uitkeringsstatuut (SILC 2017)
Activiteits- of uitkeringsstatuut

Aantal

%

Werknemer (hoofdberoep)
Zelfstandige (hoofdberoep)
Werkloos
Ziekte of invaliditeit
Leefloongerechtigd
Andere

100.796
10.796
15.497
10.146
2.433
13.434

65,8
7,1
10,1
6,6
1,6
8,8

Totaal

153.102

100,0

Bron: Eigen berekening op basis van SILC 2017

2.3 WANBETALINGEN
In bovenstaande secties werd voornamelijk gekeken naar het profiel van alle alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen
en de alimentatieplichtigen. Aangezien de voorschottenregeling van DAVO enkel van toepassing is op alimentatiegerechtigde
gezinnen met kinderen die geconfronteerd worden met een wanbetaling zal in deze sectie op deze subgroep van de alimentatiegerechtigden gefocust worden. Doordat de SILC-vragenlijst vragen bevat over de bedragen waar een alimentatiegerechtigd
huishouden recht op heeft en de bedragen die datzelfde huishouden effectief ontvangen hebben, is het mogelijk om na te gaan
welke huishoudens geconfronteerd worden met een wanbetaling.
Tot dusver werd er bij de analyses van de alimentatiegerechtigde en alimentatieplichtige huishoudens uitsluitend uitgegaan van
de SILC 2017-gegevens. Doordat het aandeel alimentatiegerechtigde huishoudens dat geconfronteerd met wanbetalingen klein
is ten opzichte van de totale groep zijn de observaties van deze subgroep relatief beperkt. Daarom zal er in deze sectie bij de
analyses niet alleen gefocust worden op SILC 2017 maar zullen ook de observaties van SILC 2015 mee opgenomen worden in het
onderzoek. Op die manier verdubbelt het aantal observaties bijna waardoor er meer betrouwbare uitspraken over de groep van
alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen geconfronteerd met een wanbetaling gedaan kunnen worden. Desalniettemin
moeten de gerapporteerde aantallen steeds als ramingen beschouwd worden. In wat volgt zullen bij de analyses van de huishoudens geconfronteerd met een wanbetaling dus telkens de gemiddeldes op basis van SILC 2015 en 2017 weergegeven worden.
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2.3.1 ALIMENTATIEGERECHTIGDE GEZINNEN GECONFRONTEERD MET EEN WANBETALING
Tabel 2.18 geeft de observaties van de alimentatiegerechtigde gezinnen weer die geconfronteerd worden met een wanbetaling
op basis van SILC 2015 en SILC 2017. Gemiddeld genomen zien we dat op basis van SILC 2015 (21 %) en SILC 2017 (18,8 %)
ongeveer één op de vijf alimentatiegerechtigde huishouden geconfronteerd worden met een wanbetaling. Aangezien in het voorgaande onderzoek (op basis van SILC 2006 en 2009) sprake was van respectievelijk 13,3 % en 14,2 % lijkt het aandeel huishoudens
met een wanbetaling te stijgen. Onder de huishoudens die geconfronteerd worden met een wanbetaling kan het onderscheid
gemaakt worden tussen de huishoudens die gedurende het volledige jaar geen alimentatiebedrag ontvangen hebben enerzijds
en de huishoudens die het alimentatiebedrag gedeeltelijk ontvangen hebben anderzijds. Deze laatste groep heeft gedurende
het afgelopen jaar (in tegenstelling tot de eerste groep) dus wel alimentatiebedragen ontvangen. Ze ontvingen echter niet elke
maand het volledige bedrag en/of kregen het alimentatiebedrag niet elke maand waarin ze er recht op hadden. Zowel op basis
van SILC 2015 en SILC 2017 zien we dat ongeveer 7,7 % van de alimentatiegerechtigde huishoudens gedurende het volledige jaar
geen alimentatiebedrag ontvangen hebben. Het aandeel huishoudens dat gedurende enkele maanden geen alimentatie ontving
of niet altijd het volledige maandelijks bedrag ontving schommelt rond de 12 % van alle alimentatiegerechtigden.

Tabel 2.18 Alimentatiegerechtigde huishoudens geconfronteerd met een wanbetaling
(SILC 2015 & SILC 2017)
SILC 2015
Categorie

SILC 2017

% wanbetalingen
t.o.v. alimentatiegerechtigden

Aantal

% wanbetalingen
t.o.v. alimentatiegerechtigden

Aantal

Geen alimentatie ontvangen gedurende
het volledige jaar

21

7,7

22

7,8

Enkele maanden geen alimentatie
ontvangen of niet het volledige bedrag

36

13,3

31

11,0

Totaal wanbetalingen

57

21,0

53

18,8

Wanbetalingen enkel van toepassing
op gezinnen met kinderen

52

19,2

44

15,5

271

100,0

283

100,0

Aantal gerechtigden op alimentatie

Bron: Eigen berekeningen op basis van SILC 2015 en 2017

2.3.2 IN TE VORDEREN BEDRAG DOOR WANBETALING
Op basis van de SILC-enquêtes is het verder mogelijk om de grootte van de wanbetaling van naderbij te bestuderen. Zo kan
het gemiddeld jaarlijks bedrag dat een alimentatiegerechtigde niet ontvangt berekend worden. Zeker bij de gevallen waarbij
gedurende het hele jaar geen alimentatie ontvangen wordt kan dit hoog oplopen. Tabel 2.19 geeft voor SILC 2015 en SILC 2017
het gemiddeld jaarlijks bedrag weer dat niet ontvangen is door wanbetaling. Uit de tabel blijkt dat op basis van SILC 2017 een
alimentatiegerechtigde gemiddeld 2.033 euro niet ontvangen heeft, een daling ten opzichte van SILC 2015 waar het misgelopen
gemiddeld jaarbedrag nog 2.460 euro bedroeg. We herhalen hierbij wel dat het gaat om een relatief beperkt aantal observaties
waardoor bepaalde extreme waarden een grote impact kunnen hebben op het gemiddelde. Ter vergelijking met het vorige onderzoek liggen de huidige gemiddeld niet-ontvangen jaarbedragen in lijn van de 2.228 euro die destijds op basis van SILC 2009
gevonden werd.
Logischerwijze heeft de groep die gedurende het gehele jaar geen alimentatiegeld ontvangen heeft een groter gemiddeld bedrag
niet ontvangen (respectievelijk 3.832 euro en 2.943 euro op basis van SILC 2015 en 2017) ten opzichte van de groep die gedeeltelijk alimentatiegeld ontvangen heeft in het voorafgaande jaar (respectievelijk 1.660 euro en 1.388 euro op basis van SILC 2015
en SILC 2017).
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Tabel 2.19 Gemiddeld bedrag niet ontvangen door wanbetaling op jaarbasis (in euro, SILC 2015 en 2017)
SILC 2015

SILC 2017

Geen alimentatie ontvangen gedurende het volledige jaar

3.832,8

2.943,6

Enkele maanden geen alimentatie ontvangen of niet het volledige bedrag

1.659,9

1.387,9

Totaal gemiddelde

2.460,4

2.033,6

Bron: Eigen berekeningen op basis van SILC 2015 en 2017

Wanneer we de opdeling maken naar gezinstype kan vastgesteld worden dat de alimentatiegerechtigden in eenoudergezinnen
geconfronteerd met een wanbetaling jaarlijks gemiddeld 2.243 euro mislopen. Op een gemiddeld maandelijks inkomen van 1.893
euro lopen ze hierdoor 187 euro mis, wat overeenkomt met ongeveer 10 % van het inkomen. Zeker in het geval van eenoudergezinnen kan dit verlies van 10 % van het inkomen door de wanbetaling een enorm grote impact hebben aangezien de alimentatiegerechtigden niet kunnen rekenen op het inkomen van een partner waardoor hun inkomen meteen ook het huishoudinkomen
is. Bij de koppels met kinderen verliezen de alimentatiegerechtigden gemiddeld 1.566 euro per jaar (ofwel 131 euro per maand).
Op een gemiddeld persoonlijk maandinkomen van 1.798 euro missen ze door de wanbetaling 131 euro, ofwel ongeveer 7 %.
Indien we kijken naar het gehele huishoudinkomen van de alimentatiegerechtigde koppels is het aandeel van het misgelopen
alimentatiegeld nog kleiner. Op basis van SILC 2017 bedroeg het huishoudinkomen bij koppels met kinderen namelijk 2.642 euro
per maand waardoor het niet-verkregen alimentatiegeld slechts 5 % van het totale inkomen van het gezin bedraagt. De opdeling
naargelang het gezinstype toont dus nogmaals de precaire situatie van eenoudergezinnen aan. Doordat zij slechts kunnen rekenen op één inkomen (dat van de alimentatiegerechtigde) is het alimentatiegeld een belangrijker aandeel van het huishoudbudget
(10 %) in vergelijking met koppels (5 %). Een wanbetaling heeft dan een belangrijkere negatieve impact op hun inkomen.

2.3.3 PROFIEL ALIMENTATIEGERECHTIGDE GEZINNEN GECONFRONTEERD MET EEN
WANBETALING NAAR HUISHOUDTYPE
Op basis van de huidige regelgeving komen enkel kinderen in aanmerking voor een alimentatievoorschot van DAVO bij wanbetaling. Door de verdeling van de alimentatiegerechtigde gezinnen geconfronteerd met een wanbetaling te maken op basis van
het huishoudtype kan de subgroep met kinderen eruit gefilterd worden. De alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen
die geconfronteerd worden met een wanbetaling bestaan namelijk uitsluitend uit eenoudergezinnen en koppels met kinderen.
Figuur 2.8 geeft de verdeling van de alimentatiegerechtigde huishoudens geconfronteerd met een wanbetaling weer op basis
van de gemiddeldes van SILC 2015 en 2017. Naar analogie met de totale groep van alimentatiegerechtigde huishoudens zien
we ook hier dat de eenoudergezinnen met 62 % veruit het belangrijkste huishoudtype zijn (23.529 gezinnen). Dit impliceert dus
dat het merendeel van de huishoudens die geconfronteerd worden met een wanbetaling van het alimentatiegeld bestaan uit de
precaire groep van eenoudergezinnen. Samen met de koppels met kinderen (25 %) vertegenwoordigen de huishoudens met kinderen maar liefst 87 % van alle alimentatiegerechtigde huishoudens die geconfronteerd worden met een wanbetaling (of 33.112
huishoudens).

Figuur 2.8 Alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen geconfronteerd met een wanbetaling
(SILC 2015 en 2017, %)

Bron: Eigen berekening op basis van SILC 2015 en 2017
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Op basis van SILC 2015 en 2017 werden er 33.112 alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen geconfronteerd met een
wanbetaling (figuur 2.9). Dit betekent concreet dat deze gezinnen een lager alimentatiebedrag ontvangen hebben dan waar
ze effectief recht op hadden. In een volgende fase kan vastgesteld worden hoe groot de groep is die potentieel recht heeft op
een DAVO-voorschot door na te gaan welke huishoudens onder deze alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen die
geconfronteerd worden met een wanbetaling onder de DAVO-inkomensgrens vallen. Hier wordt in de volgende sectie dieper op
ingegaan (cf. sectie 2.3.4).
Een ruimere groep van alimentatiegerechtigde huishoudens geconfronteerd met een wanbetaling zal beroep kunnen doen op
diensten van DAVO voor het invorderen van het onderhoudsgeld en de achterstallen. Aangezien ongeveer 19 % van de 192.555
Belgische alimentatiegerechtigde huishoudens geconfronteerd wordt met een wanbetaling, komen naar schatting 36.200 huishoudens hiervoor in aanmerking.

Figuur 2.9 Alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen geconfronteerd met een wanbetaling
(SILC 2017)

Alimentatiegerechtigde huishoudens: 192.555
Alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen: 167.821
Alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen
geconfronteerd met een wanbetaling: 33.112
Alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen
geconfronteerd met een wanbetaling onder de
DAVO-inkomensgrenzen
Bron: Eigen berekeningen op basis van SILC 2017

2.3.4 PROFIEL ALIMENTATIEGERECHTIGDE GEZINNEN MET KINDEREN GECONFRONTEERD
MET EEN WANBETALING NAAR INKOMEN EN AANTAL KINDEREN
Van de 33.112 alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen die geconfronteerd worden met een wanbetaling komt gezien de
door DAVO gehanteerde inkomensgrens slechts een deel in aanmerking voor een voorschot. In deze sectie zal op basis van de
inkomensgrens van 1.800 euro met een toeslag van 68 euro per kind nagegaan worden hoeveel alimentatiegerechtigde gezinnen
met kinderen en geconfronteerd met een wanbetaling er onder die inkomensgrens vallen.
Tabel 2.20 geeft de inkomensverdeling van de totale groep alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen met een wanbetaling weer waarbij de inkomenscategorieën gebaseerd zijn op de DAVO-inkomensgrenzen voor 1, 2 en 3 of meer kinderen.
Ondanks het feit dat naast SILC 2017 ook SILC 2015 mee wordt opgenomen in de analyses blijven de observaties van alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen geconfronteerd met een wanbetaling zeer beperkt, zeker in het geval van de koppels met
kinderen. Doordat er verder nog een onderverdeling wordt gemaakt per aantal kinderen binnen een huishouden wordt in deze
sectie daarom uitsluitend gekeken naar de inkomensverdeling van de totale groep alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen
die geconfronteerd worden met een wanbetaling (dus de gecombineerde groep van eenoudergezinnen en koppels met kinderen).
Van de 33.110 gezinnen die geconfronteerd worden met een wanbetaling van het alimentatiegeld vielen er 22.247 gezinnen en
bijgevolg 41.434 kinderen onder de inkomensgrenzen. Dit betekent dat 67,2 % van deze gezinnen onder de DAVO-inkomensgrenzen vallen en in principe in aanmerking komen voor een voorschot. Uit de tabel blijkt verder dat de dekkingsgraad van de gezinnen
met 1 kind het hoogst is (70,9 %). Bij gezinnen met 2 kinderen en 3 of meer kinderen bedraagt de dekkingsgraad respectievelijk
61,7 % en 66,2 %. Vergeleken met het vorige onderzoek (op basis van SILC 2009) is de dekkingsgraad voor het totale aantal gezinnen gestegen van 52,0 % (SILC 2009) naar 67,2 % (SILC 2015 en 2017). De belangrijkste verklaring voor deze stijging ligt in het feit
dat de DAVO-inkomensgrenzen over die periode gevoelig verhoogd zijn (van een basisbedrag van 1.271 euro naar 1.800 euro).
Daarnaast baseren we ons in dit onderzoek op de individuele SILC-enquête waarbij rekening wordt gehouden met de vrouwelijke
inkomens die over het algemeen lager liggen dan het gemiddelde van het huishoudinkomen (gebruikt als inkomensconcept in het
vorige onderzoek).
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Tabel 2.20 Alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen met wanbetaling naar aantal kinderen en
geïndexeerd inkomen (SILC 2015 en 2017)
1 kind

2 kinderen

3 of meer
kinderen

Totaal aantal
gezinnen

Totaal aantal
kinderen

Minder dan 1.868 euro per maand
1.868-1.936 euro per maand
1.937-2.004 euro per maand
2.005 euro per maand of meer

10.300
0
0
4.234

4.707
0
0
2.925

6.035
568
637
3.704

21.042
568
637
10.864

37.818
1.705
1.911
21.198

Totaal

14.534

7.632

10.944

33.110

62.632

Onder de grens
% onder de grens t.o.v. totaal

10.300
70,9

4.707
61,7

7.240
66,2

22.247
67,2

41.434
66,2

Bron Eigen berekeningen op basis van SILC 2015 en 2017

Uit de inkomensverdeling van de alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen die geconfronteerd worden met een wanbetaling is gebleken dat 22.247 gezinnen zich onder de DAVO-inkomensgrenzen bevinden en dus in principe recht hebben op
de voorschottenregeling (figuur 2.10). In het volgende hoofdstuk zal op basis van de DAVO-databank nagegaan worden hoeveel
gezinnen effectief gebruik maken van deze voorschottenregeling. Door de gezinnen die effectief gebruik maken van de voorschottenregeling af te zetten tegen de gezinnen die hiervoor in aanmerking komen kan bijgevolg de take-up bepaald worden.

Figuur 2.10 Alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen geconfronteerd met een wanbetaling onder de
DAVO-inkomensgrenzen (SILC 2015 en 2017)

Alimentatiegerechtigde huishoudens: 192.555
Alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen: 167.821
Alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen
geconfronteerd met een wanbetaling: 33.112
Alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen
geconfronteerd met een wanbetaling onder de
DAVO-inkomensgrenzen: 22.247
Bron: Eigen berekeningen op basis van SILC 2015 en 2017

In het vorige rapport raamden wij op basis van SILC 2006 en 2009 dat er een 23.651 gezinnen met wanbetaling zouden kunnen
zijn, en dat daarvan 16.179 gezinnen onder de grens van 1.800 euro zouden vallen. Er was daarenboven nog een kleine groep
van 726 huishoudens tussen 1.800 en 1.999 euro. In totaal zou de doelgroep van de verruimde regeling 16.905 huishoudens zijn
(71 %). Wat wij niet konden weten was dat het aandeel wanbetalingen drastisch zou stijgen tot 33.110. Het aandeel dat onder
de inkomensgrens valt is 22.247 (67 %). Het rekenmodel op basis van SILC-gegevens blijkt voldoende robuust te zijn. Het moet
wel worden gevoed met de nieuwste golven van SILC-enquêtes. Die informatie dient dan geconfronteerd te worden met de
DAVO-gegevens wat in volgend hoofdstuk gedaan wordt.
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DAVO maakte aan het HIVA een databank over van alle dossiers die lopende waren begin juli 2018. Deze lopende dossiers zijn
dossiers waar nog steeds een bedrag dient ingevorderd te worden bij de onderhoudsplichtige omwille van een wanbetaling. De
afgesloten dossiers zijn dus niet aanwezig in het aangeleverde databestand. De aanwezige lopende dossiers omvatten enerzijds
dossiers waarbij er enkel (achterstallig) onderhoudsgeld dient ingevorderd te worden en anderzijds dossiers waarbij er daarenboven een voorschot wordt uitgekeerd aan de alimentatiegerechtigde kinderen. De lopende dossiers bevatten heel wat variabelen
die toelaten om een basisprofiel van de aanvragers, alimentatieplichtigen en alimentatiegerechtigden op te stellen. Daarnaast
omvat het bestand relevante informatie over de looptijd van de dossiers, het huidige in te vorderen bedrag en het eventuele uitgekeerde en uit te keren voorschot. Ook zijn de ‘goede dossiers/debiteuren’, de groep debiteuren waarbij het volledige te recupereren bedrag terug is gevorderd, beschreven. Dit zijn (af-)gesloten dossiers waarvoor een aparte databank aan de onderzoekers
werd geleverd, eveneens gekoppeld aan de fiscale aangiften.
Ondanks de rijkdom aan informatie moet er waakzaam worden omgesprongen met de analyses op basis van het databestand. Zo
zijn een aantal variabelen onbeschikbaar, onvolledig of onnauwkeurig. De informatie over het inkomen van de onderhoudsplichtige is bijvoorbeeld niet gekend, en het inkomen van de aanvrager slaat niet op het reële huidige inkomen maar op een door de
aanvrager zelf opgegeven niet-geactualiseerd inkomen op het moment van de aanvraag. Rekening houdend met deze beperkingen zullen de belangrijkste analyses op het DAVO-databestand in dit hoofdstuk weergegeven worden.
Naast een actualisering van de belangrijkste analyses op de DAVO-databank gedaan in de studie van 2012 zal er in dit hoofdstuk
ook uitgebreid stilgestaan worden bij de impact van de wetswijziging in 2014. Eén van de voornaamste wijzigingen was de verhoging van het inkomensplafond waaraan de aanvrager moet voldoen om gebruik te kunnen maken van de voorschottenregeling
voor dossiers geopend vanaf 1 januari 2015. Doordat het databestand een zicht biedt op de jaren vóór en na de wetswijziging is
het mogelijk om te verifiëren welke invloed de wetswijziging heeft gehad op het profiel van de aanvragers, de alimentatieplichtigen en de alimentatiegerechtigden. Met het oog op het inschatten van de potentiële impact van nieuwe vergelijkbare voorstellen
(cf. hoofdstuk 5) kan de impact van de wetswijziging van 2014 namelijk tot bijzonder waardevolle inzichten leiden. Daarom zal er
na een overzicht van een algemeen profiel van alle lopende DAVO-dossiers steeds verder ingezoomd worden op bepaalde subcategorieën waarbij het onderscheid tussen dossiers onder de oude regeling (vóór 2015) en de dossiers onder de nieuwe regeling
(vanaf 2015) bijzondere aandacht zal genieten.
Vooraleer in te zoomen op de DAVO-databanken zullen we eerst een aantal algemene cijfers geven over de werking van DAVO.
Evoluties van het aantal behandelde dossiers, uitgekeerde voorschotten en teruggevorderde bedragen kunnen immers niet in de
DAVO-databank teruggevonden worden. Ze geven een ruimer beeld van de werking van DAVO.

3.1 ENKELE CIJFERS
3.1.1 AANTAL BEHANDELDE DOSSIERS
Sinds de oprichting op 1 juni 2004, heeft DAVO reeds meer dan 60.000 dossiers geopend. In 2018 werden 3.762 aanvragen tot
tussenkomst geregistreerd door DAVO. Het gaat hierbij om een stijging van ongeveer 400 aanvragen t.o.v. 2017 of 16 %. In 2017
werden wel de meeste dossiers geopend over de laatste 5 jaar. Gemiddeld werden tussen 2014 en 2018 jaarlijks ongeveer 3.800
dossiers geopend door DAVO.
Sinds 2016 bestaat de mogelijkheid om een aanvraag elektronisch in te dienen bij DAVO. In 2018 werden 412 aanvragen ingediend via het webformulier, wat neerkomt op 11 % van het totale aantal geopende dossiers in 2018.1
Van de 3.762 dossiers die geopend werden in 2018 waren er op 31 december 2018 nog steeds 2.968 dossiers of 79 % niet
afgesloten. Gemiddeld 18 % van de geopende dossiers tussen 2014 en 2018 waren op het einde van het desbetreffende jaar
succesvol afgesloten. De kans dat een dossier nog tijdens het jaar van opening ook effectief afgesloten wordt, ligt dus laag maar
steeg tussen 2014 en 2018 wel met 5 %-punten. Cijfers over het aantal afgesloten dossiers naar inkomen van de onderhoudsgerechtigde of -plichtige zijn niet beschikbaar. Dit zou zeer nuttig zijn aangezien hierdoor zou kunnen nagegaan worden of de
groep die toegang tot een voorschot heeft gekregen door de wetswijziging van 2014 een hoger of lager invorderingspercentage
vertoont t.o.v. de reeds bestaande groep.

1 In het rapport van het Rekenhof wordt gesproken van 8% (cf. Rekenhof (2019), Dienst voor Alimentatievorderingen: Kwaliteit van de behandeling van aanvragen tot tussenkomst en doeltreffendheid van de invordering van de vorderingen, Brussel, Rekenhof, 80 p.).
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Tabel 3.1 Evolutie aantal geopende dossiers door DAVO, 2014-2018

Jaar

2014
2015
2016
2017
2018

Afgesloten dossiers
op 31 december
desbetreffend jaar

Lopende dossiers

Totaal aantal geopende dossiers

Aantal

% in totaal

Aantal

% in totaal

Aantal

579
674
644
737
794

16
17
18
18
21

3.113
3.247
2.951
3.423
2.968

84
83
82
82
79

3.692
3.921
3.595
4.160
3.762

Wijziging in
aantal

% wijziging

229
-326
565
-398

6
-8
16
-10

Bron: FOD Financiën - DAVO

3.1.2 UITGEKEERDE VOORSCHOTTEN DOOR DAVO
In 2018 heeft DAVO een bedrag van ongeveer 30 miljoen euro aan voorschotten toegekend. Het gaat hier om een gemiddeld
maandelijks voorschot per kind van 132 euro. Het gemiddeld bedrag ligt dus ruimschoots beneden het maximumbedrag van
175 euro.
Het bedrag aan uitbetaalde voorschotten door DAVO is het voorbije decennia (tussen 2007 en 2018) meer dan verdubbeld. In
2018 is het uitgekeerde bedrag aan voorschotten wel met slechts 1,9 % toegenomen t.o.v. 2017. De toename aan uitbetaalde
voorschotten kende in 2015 een piek door de uitbreiding van de groep van personen die een aanvraag tot tussenkomst van DAVO
kunnen indienen. Al is deze stijging van 11,6 % t.o.v. 2014 nog relatief beperkt gebleven. We zullen verder in dit rapport bekijken
wat de budgettaire impact was van de ophoging van de inkomensgrens tot 1.800 euro.

Tabel 3.2 Evolutie uitbetaalde voorschotten door DAVO, 2005-2018
Jaar
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Bedrag aan uitbetaalde voorschotten
(in euro)
3.481.066
14.216.278
14.923.171
16.255.967
17.523.041
18.823.695
20.059.787
21.414.884
22.637.127
23.502.649
26.216.381
27.852.204
29.306.041
29.855.000

Gecumuleerd bedrag aan
voorschotten 2005-2017

286.067.291

Gecumuleerd bedrag aan
voorschotten 2005-2018

256.212.291

Procentueel verschil met voorgaand jaar
308,00
4,97
8,93
7,79
7,42
6,57
6,76
5,71
3,82
11,55
6,24
5,22
1,87

Bron: FOD Financiën - DAVO
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3.1.3 GEÏNDE EN TERUGBETAALDE BEDRAGEN
In 2018 werd door DAVO een totaal bedrag van 27,3 miljoen euro geïnd.1 Meer dan de helft van het ingevorderde bedrag in
2018 slaat op de terugvorderingen van de voorschotten die DAVO uitbetaald heeft. Het bedrag dat kon ingevorderd worden door
DAVO is de voorbije jaren sterk toegenomen. In 2018 lag het ingevorderde bedrag maar liefst 9,5 miljoen euro hoger dan in 2014
(exclusief ingevorderde bedragen die nog op een wachtrekening staan). Dit slaat op een toename van 61 %.

Tabel 3.3 Evolutie terugbetaalde bedragen, in euro, 2014-2018

Achterstallen en lopende
onderhoudsgelden
Interesten
Bijzondere kosten
Werkingskosten DAVO
Te veel ontvangen bedragen
Voorschotten DAVO
Voorschotten OCMW
Totaal

2014

2015

2016

2017

2018

% aandeel

3.899.071
454.135
864
1.094.773
443.341
8.538.975
1.075.799

4.097.778
491.492
8.702
1.236.780
555.587
9.373.042
969.238

5.022.318
578.300
29
1.408.725
735.609
10.900.870
868.985

5.536.152
553.772
720
1.597.447
1.003.871
12.451.023
783.459

6.938.360
620.584
2.980
1.896.893
1.458.698
13.371.466
692.062

28
2
0
8
6
54
3

15.506.958

16.732.619

19.514.835

21.926.444

24.981.043

100

Bron: FOD Financiën – DAVO

3.1.4 PUBLIEKE KOST
Eind 2018 bedroegen de gecumuleerde in te vorderen bedragen door DAVO 428,3 miljoen euro. Maar op zich zegt dit bedrag heel
weinig aangezien het verschillende componenten omvat: 1) achterstallen op het onderhoudsgeld; 2) voorschotten uitgekeerd
door DAVO of vroeger door de OCMW’s; 3) interesten en finaal 4) de werkingskosten van DAVO. De bruto publieke kost omvat
enkel het jaarlijks bedrag aan uitbetaalde voorschotten (bedragen staan vermeld in tabel 3.2) en de werkingskosten van DAVO.
De netto kost zal evenwel lager liggen aangezien administratieve kosten worden aangerekend voor de terugvordering van het
onderhoudsgeld alsook dat een deel van de uitgekeerde voorschotten teruggevorderd zal kunnen worden. Uit bovenstaande
tabel 3.3 blijkt dat de onderhoudsplichtigen een bedrag van 1,9 miljoen euro terug hebben betaald voor wat betreft de werkingskosten van DAVO. Daarnaast heeft DAVO een totaal bedrag van 14,1 miljoen euro aan voorschotten kunnen terugvorderen (som
voorschotten DAVO + OCMW) in 2018. Merk echter op dat een voorschot betaald in een bepaald jaar niet noodzakelijk in datzelfde jaar zal teruggevorderd worden. In dat opzicht is het opportuun om meerdere jaren samen te nemen. Voor de periode 2014
t.e.m. 2018 werd dan ongeveer 44 % van de voorschotten teruggevorderd door DAVO (vergelijking tabellen 3.2 en 3.3). Het zijn
evenwel terugvorderingen die deels ook slaan op de schulden van de periode 2004-2013 en zelfs vroeger, aangezien de (dalende)
terugvordering van voorschotten OCMW slaan op voorschotten toegekend vóór 2004. Over de periode 2005-2017 werd ongeveer 30 % van de uitgekeerde voorschotten gerecupereerd door DAVO. Van de 256,2 miljoen euro aan uitgekeerde voorschotten
tussen 2005 en 2017 werd immers ongeveer 77 miljoen euro gerecupereerd (Rekenhof, 2019, p. 43). In een recente evaluatie
van het DAVO signaleert het Rekenhof overigens dat er onvoldoende zicht is op welke vorderingen verjaard zijn. Zij geven zelf een
terugvorderingspercentage voor alle in te vorderen sommen van 29,25 % in 2018 (Rekenhof, 2019, p. 43).

3.2 ALGEMEEN PROFIEL VAN DE LOPENDE DAVO-DOSSIERS ANNO JULI 2018
In juli 2018 had DAVO 21.294 lopende dossiers in haar databank. Een eerste onderscheid op basis van het type dossier leert
ons dat van die 21.294 lopende dossiers er voor 18.684 dossiers, of 88 %, een voorschot werd of wordt uitbetaald. De dossiers
waarin een voorschot werd/wordt uitbetaald kunnen verder onderverdeeld worden in 11.062 dossiers waarin in juli 2018 nog
steeds voorschotten werden uitbetaald (52 % van de lopende dossiers) en 7.622 dossiers waarin ooit een voorschot werd uitbetaald maar niet meer in juli 2018 (36 % van de lopende dossiers). Momenteel wordt in deze laatste groep van dossiers dus enkel
(achterstallig) onderhoudsgeld ingevorderd. Deze laatste groep zijn dus gestopte voorschotdossiers. Naast de lopende en gestopte voorschotdossiers is er een derde categorie van 2.610 dossiers (12,3 %) waarin nooit een voorschot werd uitbetaald. Deze
groep bestaat dus uitsluitend uit dossiers waarin (achterstallig) onderhoudsgeld ingevorderd werd. In 2011 waren 56 % van de
DAVO-dossiers nog lopende voorschotdossiers, 29 % stopgezette voorschotdossiers en 15 % niet-voorschotdossiers. Het belang
van de stopgezette voorschotdossiers in het totale aantal DAVO-dossiers is dus sterk toegenomen (stijging met 7 %-punten).
Het belang van de niet-voorschotdossiers is ook kleiner geworden (daling met 3 %-punten) wat niet zo onlogisch is omdat een
grotere groep van huishoudens geconfronteerd met een wanbetaling van het onderhoudsgeld immers in aanmerking komt op
een DAVO-voorschot en dus niet enkel voor een invordering van het onderhoudsgeld en de achterstallen door DAVO.

1 Bedrag verschilt van wat is gerapporteerd in onderstaande tabel omdat niet alle bedragen reeds toegewezen zijn (staan op een wachtrekening).
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De onderstaande analyses geven steeds een beeld van deze drie types dossiers zoals weergegeven in figuur 3.1.

Figuur 3.1 Verdeling van lopende DAVO-dossiers naar type, juli 2018

Bron: Eigen berekening op basis van DAVO-databank

Het totale aantal lopende dossiers bestaat uit de dossiers sinds de opstart van DAVO in juni 2004 waarvoor nog steeds een invordering lopende is (figuur 3.2). Het is hierbij weinig verwonderlijk dat voor de meest recente jaren het aantal lopende voorschotdossiers het merendeel uitmaakt van de lopende dossiers. Naarmate de tijd verstrijkt zullen dossiers succesvol worden afgesloten (deze zijn niet zichtbaar in onderstaande figuur) en kunnen voorschotten gestopt worden, onder meer omdat de kinderen niet
meer gerechtigd zijn op voorschotten of alimentatie in het algemeen of dat de aanvrager niet langer onder de inkomensgrens
valt. Bijgevolg is het aandeel van de gestopte voorschotdossiers veel groter bij de meer langlopende dossiers (op de linkerzijde
van de horizontale as) in vergelijking met de meer recente dossiers (op de rechterzijde van de horizontale as).

Figuur 3.2 Aantal dossiers in DAVO-bestand juli 2018 naar type volgens jaar van opening dossier, juli 2018

Bron: Eigen berekening op basis van DAVO-databank
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De evolutie van het totale aantal dossiers toont, met uitzondering van 2005, een graduele stijging van het aantal nieuwe dossiers
naarmate het openingsjaar meer recent wordt. De plotse stijging in het jaar 2005 kan verklaard worden door de toevoeging van
de zogenaamde OCMW-dossiers. Deze dossiers werden verondersteld te beantwoorden aan de toekenningsvoorwaarden waardoor werd overgegaan tot een automatische betaling van het voorschot. Hierdoor werden deze dossiers ‘en vrac’ overgenomen
van de OCMW’s. Figuur 3.2 illustreert verder dat er een forsere stijging van het aantal nieuwe dossiers plaatsvindt in 2015. Dit
kan gelinkt worden aan de wetswijziging van 12 mei 2014.1 De cijfers voor 2018 worden in bovenstaande figuur niet gerapporteerd aangezien de situatie tot juli 2018 gekend is, wat dus een onvolledig beeld oplevert voor 2018. Op basis van tabel 3.1
hebben we wel vastgesteld dat het aantal geopende dossiers in 2018 gedaald is t.o.v. 2017.
De lopende dossiers omvatten een nog in te vorderen bedrag van 404 miljoen euro of gemiddeld 19.016 euro per dossier (tabel
3.4). Het in te vorderen bedrag is het totale bedrag dat in juli 2018 verschuldigd was door de onderhoudsplichtige. Het is m.a.w.
de cumulatieve optelsom van alle achterstallen die opgebouwd werden tot en met juli 2018. Het bedrag ligt lager dan het cijfer
dat we reeds in het begin van dit hoofdstuk citeerden (428 miljoen euro). Maar dat geeft de situatie weer op 31 december 2018.
Bij de helft van de dossiers ligt het in te vorderen bedrag net boven de 12.000 euro en bij 75 % van de dossiers ligt het net onder
de 25.000 euro. Het zijn dus een aantal ‘grote’ dossiers die zorgen dat het gemiddelde in te vorderen bedrag (19.016 euro) zo
sterk boven de mediaan komt te liggen (12.348 euro). Het gemiddeld in te vorderen bedrag verschilt sterk tussen de dossiers
waar een voorschot werd of wordt uitbetaald (18.896 euro bij de lopende voorschotdossiers en 20.769 euro bij de stopgezette
voorschotdossiers) en de dossiers waarvoor nog nooit een voorschot is uitgekeerd (14.315 euro). Het gaat hier ongeveer om
een verschil in gemiddeld bedrag van ongeveer 5.000 euro per dossier. Dit verschil blijkt stabiel te blijven doorheen de jaren gezien in de studie van 2012 (gebaseerd op dossiers tot en met 2011) exact hetzelfde verschil gevonden werd. Welke variabelen
(bv. oorspronkelijke achterstal, te innen onderhoudsgelden, looptijd, aantal gerechtigden ...) de grootste invloed hebben op de
hoogte van het in te vorderen bedrag wordt in de volgende paragrafen bestudeerd.

Tabel 3.4 Totaal nog in te vorderen bedrag bij de lopende dossiers, juli 2018

Totaal bedrag (euro)
Gemiddeld bedrag per dossier (euro)

Lopende
voorschotdossiers
(n=11.062)

Gestopte
voorschotdossiers
(n=7.622)

Geen
voorschotdossiers
(n=2.610)

Totaal

209.029.945
18.896

158.239.631
20.769

36.659.829
14.315

403.952.960
19.016

6.140
12.855
24.564
323.954

5.615
13.339
27.459
679.478

Kwartielgrenzen
Kwartiel 1 (25%) (euro)
Kwartiel 2 (50%) (euro)
Kwartiel 3 (75%) (euro)
Kwartiel 4 (100%) (euro)

2.743
7.730
17.617
336.462

5.483
12.348
24.839
679.478

Bron: Berekening op basis van DAVO-databank

In tabel 3.5 wordt de oorspronkelijke achterstal (bedrag ingegeven in aanvraagformulier bij de aanvraag van de tussenkomst)
weergegeven. Het gaat m.a.w. om de opgebouwde schuld op het moment van de opening van het dossier. De lopende dossiers
waren oorspronkelijk goed voor een achterstal van 149 miljoen euro (of gemiddeld 7.006 euro per dossier). Door de achterstallige
onderhoudsgelden die zich verder opbouwden gedurende de invorderingsperiode, de uitbetaalde DAVO-voorschotten, alsook de
kosten die door DAVO geheven worden is dit bedrag over de tijd dus sterk gestegen (met 171 %). Dat het verschil tussen het nog
in te vorderen bedrag en de oorspronkelijke achterstal blijft toenemen blijkt verder uit de vergelijking met de analyse in 2012 waar
het verschil ‘slechts’ 128 % bedroeg. Het oorspronkelijk bedrag van de achterstal ligt gemiddeld per dossier hoger bij de groep
waar nooit een voorschot is betaald (8.435 euro) dan bij de huidige (6.194 euro) en de gewezen voorschotgroep (7.696 euro). Bij
de lopende voorschotdossiers (stijging van 6.194 euro naar 18.896 euro) en de gestopte voorschotdossiers (stijging van 7.696
euro naar 20.769 euro) is de verder opgebouwde achterstal veel sterker toegenomen dan bij de niet-voorschotdossiers (stijging
van 8.435 euro naar 14.315 euro).

1 Hier wordt later meer in detail op teruggekomen.
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Tabel 3.5 Oorspronkelijk achterstal bij opening van de lopende dossiers, juli 2018
Lopende voorschotdossiers
(n=11.062)
Totaal bedrag (euro)
Gemiddeld bedrag per dossier (euro)

Gestopte voorschotdossiers
(n=7.622)

68.513.301
6.194

58.655.883
7.696

2.169
4.509
8.853
164.555

2.403
5.232
10.569
547.980

Geen voorschotdossiers (n=2.610)

Totaal
(n=21.294)

22.007.690
8.435

149.177.419
7.006

Kwartielgrenzen
Kwartiel 1 (25%) (euro)
Kwartiel 2 (50%) (euro)
Kwartiel 3 (75%) (euro)
Kwartiel 4 (100%) (euro)

2.398
5.371
11.131
173.297

2.325
5.005
9.985
547.980

Bron: Berekening op basis van DAVO-databank

De omvang van de voorschotten wordt weergegeven in tabel 3.6. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de lopende dossiers
waar nog steeds een voorschot wordt uitbetaald en de dossiers waar dit niet langer het geval is. Het gemiddeld bedrag uitgekeerd aan voorschotten ligt hoger bij de lopende voorschotdossiers (12.311 euro) in vergelijking met de gestopte voorschotdossiers (10.113 euro) naar analogie met de analyses in 2012. Het huidig gemiddeld aantal maanden dat een voorschot bij het totale
aantal voorschotdossiers is uitgekeerd bedraagt 50,9 maanden (situatie in juli 2018). Gemiddeld wordt dus langer dan 4 jaar een
voorschot uitbetaald aan de gezinnen die nog steeds beroep moeten doen op DAVO. Bij de lopende voorschotdossiers bedraagt
dit 52,5 maanden. Dit betekent dat gemiddeld 234 euro per lopend voorschotdossier maandelijks wordt betaald aan voorschotten. Voor de totale groep is dit 224 euro en voor de gestopte voorschotdossiers 209 euro. Aangezien het uitgekeerde voorschot
enkel per dossier gekend is en niet voor de individuele voorschotgerechtigde doet zich hier een beperking voor. Daarom wordt
verondersteld dat elke rechthebbende op een voorschot in een dossier gedurende dezelfde termijn het voorschot ontvangt en
dat dit even hoog is. Hierdoor bekomen we een maandelijks gemiddeld (berekend) bedrag van 125 euro per rechthebbende voor
de totale groep voorschotdossiers. Voor de dossiers waar nog steeds een voorschot wordt uitbetaald bedraagt dit 128 euro in
vergelijking met 120 euro bij de gestopte voorschotdossiers.

Tabel 3.6 Uitgekeerd bedrag aan voorschotten in de voorschotdossiers, juli 2018
Lopende voorschotdossiers
(n=11.062)
Totaal bedrag (euro)

Gestopte voorschotdossiers
(n=7.622)

Geen voorschotdossiers (n=2.610)

136.185.918

77.082.545

213.268.463

12.311

10.113

11.414

Kwartiel 1 (25%) (euro)

3.596

2.841

Kwartiel 2 (50%) (euro)

8.775

7.183

Kwartiel 3 (75%) (euro)

18.302

15.021

Kwartiel 4 (100%) (euro)

97.996

83.788

Gemiddeld aantal maanden voorschot uitbetaald in dossier

52,5

48,5

50,9

Gemiddeld voorschot per dossier per maand

234

209

224

Raming gemiddeld voorschot per gerechtigde per maand*

128

120

125

Gemiddeld bedrag per dossier (euro)
Kwartielgrenzen

3.257
8.069
16.842
97.996

* Veronderstelling dat het voorschot voor elk rechthebbende in een dossier steeds even lang is uitbetaald.
Bron: Berekening op basis van DAVO-databank

Wanneer vervolgens gekeken wordt naar de evolutie van het gemiddeld in te vorderen bedrag naargelang de looptijd van de
dossiers (figuur 3.3) is het weinig verrassend dat de bedragen voor alle type dossiers stijgen naargelang de looptijd. Het is namelijk logisch dat de opgebouwde achterstallen in de langer lopende dossiers groter zijn dan die van de recent geopende dossiers.
Terwijl de (lopende en gestopte) voorschotdossiers een meer geleidelijke stijging kennen van het gemiddeld in te vorderen bedrag
naargelang de looptijd, vertonen de niet-voorschotdossiers een meer grillig verloop. Voorts valt ook op dat het gemiddeld in te
vorderen bedrag bij de lopende voorschotdossiers steeds hoger ligt dan die van de gestopte voorschotdossiers en de niet-voorschotdossiers.
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Figuur 3.3 Gemiddeld in te vorderen bedrag naargelang de looptijd van de lopende dossiers, juli 2018

Bron: Eigen berekening op basis van DAVO-databank

3.2.1 DE DAVO-AANVRAGER
Tot dusver beperkte de analyse van de verschillende types lopende dossiers zich tot een aantal algemene kenmerken. In deze
sectie zullen we dieper inzoomen op het profiel van de aanvragers die beroep doen op de diensten van DAVO. Ook hier zijn de
individuele analyses voor de drie DAVO-typegroepen (lopend voorschotdossier, gestopt voorschotdossier en geen voorschotdossier) gemaakt.
In 93 % van de lopende dossiers is de aanvrager een vrouw (tabel 3.7). Terwijl het aandeel vrouwen onder de aanvragers bij de
lopende en gestopte voorschotdossiers schommelt rond de 94 % is dit percentage heel wat lager bij de dossiers waar er nog nooit
een voorschot is uitgekeerd (87 %).
De gemiddelde leeftijd van de aanvrager in alle lopende dossiers is 44 jaar en 2 maanden op het moment van de analyse in juli
2018. Bij de analyse in 2012 was dit 41 jaar en 8 maanden. Bij de lopende voorschotdossiers is de gemiddelde leeftijd van de
aanvrager (41 jaar en 4 maanden) beduidend lager dan bij de gestopte voorschotdossiers (46 jaar en 3 maanden) en de niet-voorschotdossiers (47 jaar en 7 maanden). Dit verschil in gemiddelde leeftijd komt sterk tot uiting wanneer de opdeling in leeftijdscategorieën wordt gemaakt. Bij de lopende voorschotdossiers situeren de aanvragers zich meer in de ‘jonge’ leeftijdscategorieën en
minder in de ‘oude’ leeftijdscategorieën. Terwijl slechts 14,6 % van de lopende voorschotdossiers tussen 50 en 59 jaar oud is, is dit
voor 30,6 % van de gestopte voorschotdossiers en 33 % van de niet-voorschotdossiers het geval. Naar analogie met de analyse in
2012 vallen de meeste aanvragers (ongeveer 40 %) binnen de leeftijdscategorie 40 tot en met 49 jaar oud.
55,8 % van de DAVO-aanvragers is Franstalig en ongeveer 0,3 % Duitstalig. Dit weerspiegelt ook de woonplaats van de aanvragers. 45 % van de aanvragers woont immers in het Vlaams Gewest, 38,9 % in het Waals Gewest en 16 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor Vlaanderen zijn de aanvragers uit Antwerpen (13,3 % t.o.v. totaal) het sterkst vertegenwoordigd en voor
Wallonië zijn dit de aanvragers uit Henegouwen (16,1 % t.o.v. totaal). Opvallend is wel dat het aandeel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opvallend hoger ligt bij de lopende voorschotdossiers.

66

Studierapport DAVO

Tabel 3.7 Basisgegevens van de aanvrager (in %), juli 2018
Lopende
voorschotdossiers
(n=11.062)

Gestopte
voorschotdossiers
(n=7.622)

Nietvoorschotdossiers
(n=2.610)

Totaal
(n=21.294)

Geslacht van de aanvrager
Man
Vrouw
Gemiddelde leeftijd aanvrager

5,5
94,5
41 j. en 4 m.

6,9
93,1
46 j. en 3 m.

13,0
87,0
47 j. en 7 m.

6,9
93,1
44 j. en 2 m.

Verdeling leeftijd aanvragers
Jonger dan 30 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50-59 jaar
60-69 jaar
70 jaar en ouder

6,1
37,0
40,8
14,6
1,3
0,1

2,8
20,1
40,7
30,6
5,3
0,4

2,0
17,3
39,0
33,0
7,6
1,1

4,4
28,5
40,5
22,6
3,5
0,4

42,6
57,2
0,2

45,1
54,4
0,5

46,0
53,9
0,1

43,9
55,8
0,3

10,5
7,0
13,6
6,8
6,0
19,0
2,5
15,6
5,2
11,1
2,6

11,0
9,5
12,8
7,2
5,4
12,7
2,8
17,2
5,7
12,5
3,2

11,6
7,0
13,4
6,6
8,7
12,5
4,3
15,4
7,7
9,7
3,0

10,8
7,9
13,3
6,9
6,1
16,0
2,8
16,1
5,7
11,4
2,9

44,0
19,0
37,0

45,9
12,7
41,3

47,4
12,5
40,1

45,0
16,0
38,9

Taal van de aanvrager
Nederlands
Frans
Duits
Provincie van de aanvrager*
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Antwerpen
Limburg
Vlaams-Brabant
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals-Brabant
Henegouwen
Namen
Luik
Luxemburg
Gewest*
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest

* 10 ontbrekende waarden.
Bron: Eigen berekening op basis van DAVO-databank

Algemeen kan gesteld worden dat het profiel van de DAVO-aanvragers, met uitzondering van een verhoging van de gemiddelde
leeftijd, in grote mate hetzelfde is gebleven als bij de analyses in 2012.
Tabel 3.8 geeft een overzicht van het inkomensprofiel van de aanvragers die beroep doen op diensten van de DAVO. Ook hier zijn
de drie individuele analyses voor de drie DAVO-typegroepen (lopend voorschotdossiers, gestopt voorschotdossier en niet-voorschotdossiers) gemaakt. Het gaat om het maandelijks netto-inkomen aangegeven op het aanvraagformulier waardoor dit kan
(en zal) verschillen met het huidige inkomen. Om de vergelijkbaarheid tussen de oudere en recente dossiers te verhogen werden
alle inkomens geïndexeerd tot 2018.
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Tabel 3.8 Gemiddelde en mediaan inkomens van de lopende dossiers (geïndexeerd inkomen 2018), juli 2018
Lopend
voorschotdossiers
(n=11.062)

Gestopt
voorschotdossiers
(n=7.622)

Nietvoorschotdossiers
(n=2.610)

Totaal
(n=21.294)

Gemiddeld inkomen (euro)
Mediaan inkomen (euro)

1.259
1.187

1.222
1.166

2.017
1.532

1.339
1.180

Gemiddeld inkomen zonder outliers
(euro)

1.237

1.212

1.662

1.266

Bron: Eigen berekening op basis van DAVO-databank

Een blik op het gemiddeld inkomen toont dat het gemiddeld inkomen van het totale aantal aanvragers 1.339 euro bedraagt. Een
vergelijking tussen de verschillende types toont dat de gemiddelde inkomens van de lopende en gestopte voorschotdossiers
relatief dicht bij elkaar liggen (ongeveer 1.240 euro), terwijl het gemiddelde inkomen van de niet-voorschotdossiers hier nog
een stuk boven ligt (2.017 euro). Dit kan verklaard worden doordat men onder een bepaald inkomensplafond moet vallen als
voorwaarde om recht te hebben op voorschotten. Voor de niet-voorschotdossiers is er geen inkomensgrens en kunnen dus
ook alimentatiegerechtigden met een hoger inkomen beroep doen op de diensten van DAVO. De mediaan inkomens van de
verschillende types vertonen eenzelfde tendens. Wel valt op dat de mediaan inkomens sterk verschillen met de gemiddelde
inkomens (vooral bij de niet-voorschotdossiers). Dit komt grotendeels doordat de inkomens gebaseerd zijn op wat de aanvrager
heeft ingevuld in het aanvraagformulier. Uit de analyses van de inkomens viel daarbij op dat heel wat dossiers onrealistisch hoge
(en lage) inkomens bevatten. Daarom hebben we de gemiddelde inkomens ook berekend met uitzondering van deze extreme
waarden (outliers). De tendens dat de gemiddelde inkomens van de niet-voorschotdossiers hoger liggen dan de (lopende en
gestopte) voorschotdossiers blijft overeind, al liggen de waarden nu wel dichter bij elkaar. Figuur 3.4 geeft een verdeling van het
geïndexeerd inkomensprofiel van de drie types dossiers over verschillende inkomenscategorieën. Ook hier zijn de inkomens uitgezuiverd voor extreme waarden. Opnieuw valt op dat de lopende en gestopte voorschotdossiers dezelfde trend volgen waarbij
meer dan de helft van beide types dossiers een inkomen hebben tussen 1.000 en 1.300 euro. De niet-voorschotdossiers zijn dan
weer relatief meer vertegenwoordigd in de hogere inkomenscategorieën vanaf 1.800 euro. Toch is het opmerkelijk dat een relatief grote groep aanvragers in een niet-voorschotdossier een inkomen hebben van lager dan 1.800 euro. Wellicht is dit te verklaren doordat het maandelijks netto-inkomen dat werd vermeld op het aanvraagformulier hier wordt gerapporteerd. Na verificatie
door DAVO ligt het werkelijk inkomen dan misschien wel boven 1.800 euro. Of het zou ook een non-take up van rechten kunnen
zijn. Wat natuurlijk opmerkelijk zou zijn.

Figuur 3.4 Geraamd inkomensprofiel aanvragers lopende dossiers naar type dossiers
(geïndexeerd inkomen 2018), juli 2018

Bron: Eigen berekening op basis van DAVO-databank
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3.2.2 DE ALIMENTATIEPLICHTIGE IN DAVO
Uit tabel 3.9 blijkt dat het genderprofiel van de onderhoudsplichtigen de omgekeerde verdeling vertoont in vergelijking met dit
van de aanvrager: 93 % van de mannen treden namelijk op als onderhoudsplichtige binnen de lopende dossiers. Terwijl de verdeling van het aandeel mannen bij de (lopende en gestopte) voorschotdossiers min of meer gelijk is (ongeveer 93 %) zijn slechts 87 %
van de onderhoudsplichtigen in de niet-voorschotdossiers van het mannelijke geslacht.
Met betrekking tot de leeftijd kan vastgesteld worden dat de gemiddelde leeftijd van alle onderhoudsplichtigen (46 jaar en
5 maanden) 2 jaar en 3 maanden hoger ligt dan deze voor de aanvrager. Naar analogie met de leeftijdsverdeling van de aanvragers is de gemiddelde leeftijd van de onderhoudsplichtigen van de lopende voorschotdossiers (44 jaar en 1 maand) beduidend
lager dan bij de gestopte voorschotdossiers (48 jaar en 7 maanden) en de niet-voorschotdossiers (49 jaar en 3 maanden). Deze
leeftijdsverschillen komen ook terug in de verdeling van de dossiers in verschillende leeftijdscategorieën. De onderhoudsplichtigen in de lopende voorschotdossiers zijn oververtegenwoordigd in de laagste leeftijdscategorieën (jonger dan 30 jaar, 30-39 jaar
en 40-49 jaar) terwijl de onderhoudsplichtigen van de gestopte voorschotdossiers en de niet-voorschotdossiers relatief meer
voorkomen in de hogere leeftijdscategorieën (vanaf 50 jaar).
Overeenkomstig met het profiel van de aanvragers is de meerderheid van onderhoudsplichtigen Franstalig (58,2 %) wat zich
ook weerspiegelt in de geografische verdeling. Zo leven respectievelijk 38,2 % en 19,7 % van de onderhoudsplichtigen van alle
DAVO-dossiers in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten opzichte van 42,1 % in Vlaanderen. De onderverdeling naargelang type dossiers toont aan dat er relatief meer onderhoudsplichtigen van de lopende voorschotdossiers in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen (23,3 % ten opzichte van ongeveer 15 % in de gestopte voorschotdossiers en de
niet-voorschotdossiers). Voor 1.480 onderhoudsplichtigen is het gewest/de provincie niet gekend waarbij een (groot) aantal ook
niet langer in België zullen wonen. Voor 7 % van de dossiers is de woonplaats van de onderhoudsplichtige dus niet gekend wat
natuurlijk problematisch is voor de invordering van het onderhoudsgeld en de achterstallen.
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Tabel 3.9 Basisgegevens van de onderhoudsplichtige (in %), juli 2018
Lopende
voorschotdossiers
(n=11.062)

Gestopte
voorschotdossiers
(n=7.622)

Nietvoorschotdossiers
(n=2.610)

Totaal
(n=21.294)

Geslacht van de plichtige
Man
Vrouw
Gemiddelde leeftijd plichtige

93,9
6,1
44 j. en 1 m.

93,0
7,0
48 j. en 7 m.

86,7
13,2
49 j. en 3 m.

92,7
7,3
46 j. en 5 m.

Verdeling leeftijd plichtige
Jonger dan 30 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50-59 jaar
60-69 jaar
70 jaar en ouder

4,1
27,4
43,0
21,5
3,6
0,3

2,5
14,2
37,0
36,2
9,1
0,9

1,9
13,2
36,2
36,3
10,8
1,5

3,2
20,9
40,0
28,6
6,5
0,7

40,1
59,5
0,5

42,6
56,7
0,7

42,6
56,9
0,4

41,3
58,2
0,5

9,2
7,3
13,9
5,5
4,6
23,3
1,6
15,2
5,1
11,9
2,4

10,2
9,8
13,5
6,0
4,3
15,6
2,0
16,7
5,6
13,4
2,8

11,0
7,5
13,5
5,7
6,6
15,9
2,8
16,5
7,3
10,5
2,6

9,8
8,2
13,7
5,7
4,7
19,7
1,9
15,9
5,5
12,3
2,6

40,5
23,3
36,2

43,8
15,6
40,5

44,3
15,9
39,7

42,1
19,7
38,2

Taal van de plichtige
Nederlands
Frans
Duits
Provincie van de plichtige*
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Antwerpen
Limburg
Vlaams-Brabant
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals-Brabant
Henegouwen
Namen
Luik
Luxemburg
Gewest*
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest

* Van 1.480 onderhoudsplichtigen is de provincie niet gekend.
Bron: Eigen berekening op basis van DAVO-databank

3.3 LOPENDE VOORSCHOTDOSSIERS
De lopende voorschotdossiers zijn de dossiers waarin in juli 2018 nog steeds een voorschot op het onderhoudsgeld voor
rechthebbende kinderen wordt uitbetaald. Dit betekent dat al deze dossiers onder het inkomensplafond vallen die het recht op
deze voorschotregeling openen. Door de wetswijziging van 12 mei 2014 werd dit inkomensplafond opgetrokken. Vóór de wijziging lag de geïndexeerde inkomensgrens op een basisbedrag 1.386 euro met een toeslag van 66 euro per rechthebbend kind.
Vanaf 2015 was de inkomensgrens verhoogd tot 1.800 euro met een toeslag van 68 euro per kind. Dit impliceert dat voor aanvragen vanaf 2015 voorschotdossiers met een hoger inkomen onder het inkomensplafond kunnen vallen terwijl deze dossiers
vóór de wetswijziging er nog boven zouden zitten. Het is dan ook interessant om te verifiëren welke impact het verhogen van het
inkomensplafond heeft gehad op het profiel van de dossiers. Daarom wordt er een onderscheid gemaakt tussen dossiers vóór
en na de wetswijziging. Aangezien de wetswijziging van toepassing was op de aanvragen die werden ontvangen vanaf 1 januari
2015 kan er een onderscheid gemaakt worden tussen de dossiers vóór 2015 en de dossiers vanaf (1 januari) 2015 (figuur 3.5). In
juli 2018 waren er 5.803 lopende voorschotdossiers die opgestart werden vóór 1 januari 2015 en 5.259 lopende voorschotdossiers die later werden opgestart. Merk op dat het hier enkel om lopende voorschotdossiers gaat waarbij dossiers die succesvol
zijn afgerond of dossiers waar niet langer meer een voorschot wordt uitbetaald niet zijn mee opgenomen.
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Figuur 3.5 Lopende voorschotdossiers vóór en vanaf 2015, situatie juli 2018

Bron: Eigen berekening op basis van DAVO-databank

Tabel 3.10 geeft het inkomensprofiel weer van de aanvragers van voorschotten in lopende voorschotdossiers vóór 2015 (periode
2004-2014) en vanaf 2015 (periode 2015-2018). Opnieuw werden zowel de gemiddelde inkomens (mét en zonder extreme
waarden) en de mediaaninkomens berekend en geïndexeerd tot 2018.

Tabel 3.10 Gemiddelde en mediaan inkomens van de lopende voorschotdossiers
(geïndexeerd inkomen 2018), juli 2018
Lopende voorschotdossiers vóór 2015
(n=5.803)

Lopende voorschotdossiers vanaf 2015
(n=5.259)

Totaal lopende
voorschotdossiers
(n=11.062)

Gemiddeld inkomen (euro)
Mediaan inkomen (euro)

1.196,04
1.165,50

1.328,42
1.214,08

1.258,97
1.187,09

Gemiddeld inkomen zonder outliers (euro)

1.198,75

1.279,72

1.237,06

Bron: Eigen berekening op basis van DAVO-databank

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het gemiddeld maandinkomen bij de lopende voorschotdossiers (1.328 euro) hoger ligt dan bij
de dossiers vóór 2015 (1.196 euro). De mediaaninkomens en gemiddelde inkomens zonder outliers bevestigen dit. Dat door de
wetswijziging aanvragers met hogere inkomens vanaf 2015 konden toetreden tot de voorschotregeling weerspiegelt zich dus
ook in het gemiddelde en de mediaan. Figuur 3.6 geeft een overzicht van de verdeling van de geïndexeerde inkomens zonder
outliers voor de lopende voorschotdossiers vóór en vanaf 2015. Ook hier kan vastgesteld worden dat de dossiers vóór de wetswijziging oververtegenwoordigd zijn in de lagere inkomenscategorieën (tot 1.300 euro), terwijl de dossiers van na de wetswijziging zich relatief meer in de hogere inkomenscategorieën situeren (vanaf 1.500 euro). De verhoging van het inkomensplafond
zorgt er dus wel degelijk voor dat meerdere aanvragers met hogere inkomens kunnen toetreden tot de voorschotdossiers. Zo
hebben slechts ongeveer 600 aanvragers uit dossiers van de lopende voorschotdossiers vóór 2015 (of 10 %) een geïndexeerd
inkomen boven 1.500 euro terwijl dit voor de dossiers vanaf 2015 al om ongeveer 1.300 dossiers (25 %) gaat.
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Figuur 3.6 Geraamd inkomensprofiel aanvragers lopende voorschotdossiers naar periodes 2004-2014 en
2015-2018 (geïndexeerd inkomen 2018), juli 2018

Bron: Eigen berekening op basis van DAVO-databank

Met betrekking tot het aantal rechthebbende kinderen bestaan de dossiers geopend in de periode 2004-2014 uit relatief meer
gezinnen met meerdere rechthebbende kinderen. Uit figuur 3.7 blijkt namelijk dat zij een hoger relatief aandeel hebben in de dossiers met twee of meer rechthebbende kinderen. De recentere dossiers (periode 2015-2018) bestaan uit relatief meer gezinnen
met slechts één rechthebbend kind. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de toeslag per rechthebbend kind bij de dossiers
na de wetswijziging onvoldoende is, waardoor vooral gezinnen met slechts één rechthebbend kind gebruik kunnen maken van de
voorschotregeling. Anderzijds is het logisch dat de recentere dossiers relatief meer uit kleinere gezinnen (en dus ook met minder
rechthebbende kinderen) bestaan in vergelijking met oudere dossiers en zijn er bovendien nog andere potentiële verklaringen
voor het verschil. Daarom zullen we de hypothese van de ontoereikende toeslag per rechthebbend kind verderop meer in detail
onderzoeken.

Figuur 3.7 Verdeling aantal rechthebbende kinderen van de lopende voorschotdossiers naar
periodes 2004-2014 en 2015-2018

Bron: Eigen berekening op basis van DAVO-databank
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3.4 LOPENDE VOORSCHOTDOSSIERS VANAF 2015
Om nog een gedetailleerder zicht te krijgen op de impact van de wetswijziging werd in een volgende fase uitsluitend ingezoomd
op de 5.259 lopende voorschotdossiers vanaf 2015. Dit impliceert dat al deze dossiers binnen deze subcategorie onder de bepalingen van de wetswijziging vallen. Binnen die recente lopende voorschotdossiers kan er een verder onderscheid gemaakt worden tussen dossiers boven en onder een theoretische inkomensgrens. Door de wetswijziging is de inkomensgrens om gebruik
te gebruik maken van de voorschotregeling opgetrokken. Terwijl de inkomensgrens in 2014 het basisbedrag 1.386 euro met een
supplement van 66 euro per rechthebbend kind bedroeg, werd dit voor de dossiers vanaf 2015 opgetrokken tot een basisbedrag
van 1.800 euro met een supplement van 68 euro per kind ten laste. Een belangrijk onderscheid tussen beide is echter wel dat de
inkomensgrenzen van vóór de wetswijziging geïndexeerd werden en de inkomensgrens van na de wetswijziging vast staat op
1.800 euro (met een supplement van 68 euro per rechthebbend kind). De oude inkomensgrenzen per aanvraagjaar worden in
tabel 3.11 weergegeven. Voor de volledigheid werden de inkomensgrenzen doorgetrokken tot 2018 om de vergelijkbaarheid met
de inkomensgrens na de wetswijziging (vanaf 2015) te verhogen.

Tabel 3.11 Effectieve (2005-2014) en geraamde (2015-2018) inkomensgrenzen, 2005-2018, in euro

Basisbedrag
Verhoging per kind

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.152
54

1.175
56

1.197
57

1.224
58

1.271
61

1.268
60

1.300
62

1.344
64

1.360
65

1.386
66

1.400
67

1.430
68

1.456
69

1.479
70

Bron: Eigen berekening op basis van gekende DAVO-inkomensgrenzen en indexeringscoëfficiënten

Terwijl de basisbedragen en toeslagen per rechthebbend kind tot en met 2014 de effectieve inkomensgrenzen waren, zijn de
bedragen vanaf 2015 geraamd door de grens van 2014 verder te indexeren. Doordat de oude inkomensgrenzen geïndexeerd
waren en de nieuwe inkomensgrens niet, is het duidelijk dat de oude inkomensgrens richting de nieuwe grens (1.800 euro) evolueert naarmate de tijd vordert. Terwijl in 2011 het onderscheid tussen het oude en nieuwe basisbedrag namelijk nog 500 euro
bedroeg (1.800 euro-1.300 euro), is het verschil nog maar 321 euro (1.800 euro-1.479 euro) in 2018. Het vasthouden aan een
niet-indexering van de nieuwe inkomensgrens (1.800 euro) kon dan ook belangrijke gevolgen gehad hebben voor de toekomstige
jaren. Indien namelijk niets gedaan werd aan de huidige regelgeving zou de oude geïndexeerde inkomensgrens de huidige vaste
inkomensgrens zelfs overschrijden waardoor de verhoging van de inkomensgrens zoals bepaald in de wet van 2014 feitelijk
teniet werd gedaan en zelfs een verlaging zou hebben betekend. Maar dit risico is dus geremedieerd door de recente beslissing
om de inkomensgrens verder te verhogen met 2.200 euro en dit bedrag ook telkens te indexeren op basis van het indexcijfer van
de consumptieprijzen.
Door de verhoging van de inkomensgrens zijn er vanaf 2015 dossiers kunnen toetreden tot de voorschottenregeling die hier
voordien geen gebruik van konden maken wegens een te hoog inkomen. Deze groep heeft dus een inkomen dat hoger is dan de
vorige (geïndexeerde) inkomensgrens maar lager dan de huidige inkomensgrens. Deze groep kan dus beschouwd worden als een
extra groep die kan toetreden tot de lopende voorschotdossiers door de wetswijziging. Een andere subgroep binnen de nieuwe
dossiers vanaf 2015 had de verhoging van de inkomensgrens niet nodig om recht te hebben op de voorschottenregeling. Deze
groep heeft namelijk een inkomen onder de vorige inkomensgrens waardoor deze zonder wetswijziging ook al recht had op voorschotten. Binnen de recente dossiers vanaf 2015 kan dus een nieuw onderscheid gemaakt worden tussen de groep die door het
optrekken van de inkomensgrens wel recht heeft op de voorschottenregeling en ervoor niet (theoretisch boven de geïndexeerde
2014 inkomensgrens) en een andere groep die sowieso recht had op de voorschottenregeling omdat ze zelfs onder het inkomensplafond van voor de wetswijziging zaten (theoretisch onder de geïndexeerde 2014 inkomensgrens). Uit deze oefening blijkt
dat er 754 lopende voorschotdossiers zijn die in het verleden geen aanspraak hadden gemaakt op een voorschot. Het gaat om
15 % van de lopende voorschotdossiers die sinds de nieuwe regeling opgestart werden (figuur 3.8).
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Figuur 3.8 Lopende voorschotdossiers (vanaf 2015) theoretisch boven en onder de
2014 inkomensgrens, juli 2018

Bron: Eigen berekening op basis van DAVO-databank

In tabel 3.12 wordt de totaal opgebouwde schuld tot en met juli 2018 weergegeven voor de lopende voorschotdossiers vanaf
2015. Voor alle lopende voorschotdossiers vanaf 2015 is het totaal verschuldigde bedrag 51 miljoen euro of gemiddeld 9.705
euro per dossier. Vergeleken met de meer dan 209 miljoen euro opgebouwde schuld bij de lopende voorschotdossiers (gemiddeld 18.896 euro) over de gehele periode (cf. tabel 3.4) is dit een relatief kleine fractie van de totale opgebouwde schuld van alle
lopende voorschotdossiers. Dit valt te verklaren doordat het in dit geval gaat over de recente dossiers (vanaf 2015) waardoor de
schuldopbouw relatief beperkt bleef door de korte periode, terwijl de totale groep van voorschotdossiers dossiers bevatten vanaf
2004 die dus meer tijd hadden om een grotere schuld op te bouwen tot en met juli 2018. Een onderscheid tussen de lopende
voorschotdossiers vanaf 2015 op basis van theoretische inkomensgrens leert dat de gemiddelde opgebouwde schuld hoger
ligt bij de dossiers onder de inkomensgrens (9.729 euro) dan bij de dossiers boven de inkomensgrens (9.556 euro). Dit betekent
dus dat de groep dossiers die extra is kunnen toetreden door de wetswijziging een gemiddeld lagere schuld heeft opgebouwd in
vergelijking met de dossiers die sowieso recht hadden op voorschotten.

Tabel 3.12 Totaal nog in te vorderen bedrag en oorspronkelijke achterstal bij opening dossiers van de
lopende voorschotdossiers vanaf 2015, juli 2018
Lopende voorschotdossiers vanaf 2015
onder de
inkomensgrens
(n=4.505)

Lopende voorschotdossiers vanaf 2015
boven de
inkomensgrens
(n=754)

(n=5.259)

Totaal in te vorderen bedrag (euro)
Gemiddeld in te vorderen bedrag per dossier (euro)

43.832.040
9.729

7.205.622
9.556

51.037.663
9.705

Totaal oorspronkelijke achterstal (euro)
Gemiddelde oorspronkelijke achterstal per dossier (euro)

22.536.239
5.002

3.728.409
4.945

26.264.649
4.994

Bron: Eigen berekening op basis van DAVO-databank
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Tabel 3.12 geeft naast het in te vorderen bedrag (opgebouwde schuld tot en met juli 2018) ook een overzicht van de oorspronkelijke achterstal van de lopende voorschotdossiers (opgebouwde schuld bij opening van dossier) vanaf 2015. De totale oorspronkelijke achterstal over alle lopende voorschotdossiers bedraagt ongeveer 26 miljoen euro of gemiddeld 4.994 euro per dossier. In
tegenstelling tot bij het totaal in te vorderen bedrag zien we bij de oorspronkelijke achterstal dat de lopende voorschotdossiers
vanaf 2015 een relatief groter aandeel van de totale oorspronkelijke achterstal van alle lopende voorschotdossiers vertegenwoordigen (26 miljoen euro ten opzichte van 68 miljoen euro, cf. tabel 3.5). Dit komt doordat het bij de oorspronkelijke achterstal
gaat over de schuld op het moment van de opening van het dossier waardoor de tijdsdimensie een minder grote rol speelt.
Daardoor ligt de gemiddelde oorspronkelijke achterstal per dossier van de lopende voorschotdossiers vanaf 2015 (4.994 euro)
ook dichter bij dat van alle lopende voorschotdossiers (6.194 euro, cf. tabel 3.5). Maar er blijft toch nog steeds een verschil. Uit de
tabel blijkt verder dat de gemiddelde oorspronkelijke achterstal per dossier van de 754 extra dossiers (boven de inkomensgrens)
zeer dicht bij dat van de 4.505 dossiers onder de inkomensgrens ligt (respectievelijk 4.945 euro en 5.002 euro).
Naar analogie met de analyse van alle voorschotdossiers (cf. tabel 3.6) werd voor de lopende voorschotdossiers vanaf 2015 ook
gekeken naar de omvang van de uitgekeerde voorschotten (tabel 3.13). Voor het totaal van de lopende voorschotdossiers vanaf
2015 werd er ongeveer 23 miljoen euro aan voorschotten uitbetaald of gemiddeld 4.376 euro per dossier. Aangezien de dossiers
die zich theoretisch onder de inkomensgrens bevinden het overgrote merendeel vormen van de lopende voorschotdossiers vanaf
2015 is het logisch dat het totale bedrag aan ontvangen voorschotten in deze groep (bijna 20 miljoen euro) veel hoger ligt dan dat
van de extra groep die zich theoretisch boven de inkomensgrens bevindt (3 miljoen euro). Toch is ook het gemiddeld bedrag uitgekeerd aan voorschotten hoger bij de dossiers onder de inkomensgrens (4.418 euro) in vergelijking met de dossiers boven de inkomensgrens (4.125 euro). Dit is op het eerste zicht verrassend gezien de dossiers boven de inkomensgrens dossiers zijn waarin
de aanvragers een hoger inkomen hebben. De hoogte van de voorschotten is namelijk gelinkt aan het te betalen alimentatiegeld
dat in het algemeen hoger ligt bij gezinnen met hogere inkomens. Daarom is het ook belangrijk om rekening te houden met het
aantal maanden dat een voorschot werd uitbetaald in een dossier en het aantal gerechtigden per dossier. Opnieuw wordt hierbij
verondersteld dat elke rechthebbende op een voorschot in een dossier gedurende dezelfde termijn het voorschot ontvangt en dat
dit even hoog is. Doordat het aantal gemiddeld aantal maanden dat een voorschot werd uitbetaald lager ligt bij de voorschotdossiers boven de inkomensgrens (18,4 maanden ten opzichte van 19,9 maanden bij de dossiers onder de inkomensgrens) verandert
het beeld. Zo ligt het gemiddeld voorschot per dossier per maand bij de extra groep boven de oude inkomensgrens (225 euro)
hoger dan bij de dossiers onder de oude inkomensgrens (222 euro). Wanneer dan ook rekening gehouden wordt met het aantal
gerechtigden per dossier wordt het verschil tussen de dossiers boven en onder de inkomensgrens nog duidelijker. Terwijl bij de
dossiers die erbij zijn gekomen door de wetswijziging gemiddeld 141 euro per rechthebbende wordt uitbetaald aan voorschotten,
is dit slechts 124 euro per rechthebbende bij de dossiers die sowieso al recht hadden op een voorschot (onder de inkomensgrens).

Tabel 3.13 Uitgekeerd bedrag aan voorschotten in de lopende voorschotdossiers vanaf 2015, juli 2018
Lopende
Lopende
Totaal lopende
voorschotdossiers voorschotdossiers
voorschotdossiers
vanaf 2015
vanaf 2015
vanaf 2015
onder de oude
boven de oude
inkomensgrens
inkomensgrens
(n=5.259)
(n=4.505)
(n=754)
Totaal bedrag (euro)
Gemiddeld bedrag per dossier (euro)
Gemiddeld aantal maanden voorschot uitbetaald in dossier
Gemiddeld voorschot per dossier per maand
Raming gemiddeld voorschot per gerechtigde per maand*

19.902.440
4.418

3.110.004
4.125

23.012.444
4.376

19,9
222
124

18,4
225
141

19,7
223
126

* Veronderstelling dat het voorschot voor elk rechthebbende in een dossier steeds even lang is uitbetaald.
Bron: Eigen berekening op basis van DAVO-databank

3.4.1 DE AANVRAGER BINNEN DE LOPENDE VOORSCHOTDOSSIERS VANAF 2015
Opnieuw wordt na een algemeen overzicht van de lopende voorschotdossiers vanaf 2015 meer in detail gekeken naar het profiel
van de aanvragers. Zo is het interessant om na te gaan of er een verschil is tussen de aanvragers die sowieso recht hadden op
voorschotten onafhankelijk van de wetswijziging (theoretisch onder de oude inkomensgrens) en de aanvragers die zijn kunnen
toetreden tot de voorschotdossiers als gevolg van de wetswijziging (theoretisch boven de oude inkomensgrens). Tabel 3.14 bevat een aantal basisgegevens van de aanvragers van een lopend voorschotdossiers vanaf 2015 met een onderscheid tussen de
aanvragers die zich theoretisch onder en boven de inkomensgrens van 2014 bevinden.
Naar analogie met alle lopende DAVO-dossiers (cf. tabel 3.7) is in 93 % van de lopende voorschotdossiers vanaf 2015 de aanvrager een vrouw. De dossiers die zich theoretisch boven de inkomensgrens bevinden hebben een relatief hoger aandeel mannen
(12 %) ten opzichte van de dossiers onder de inkomensgrens (6 %).
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De gemiddelde leeftijd van de aanvragers in de lopende voorschotdossiers vanaf 2015 is 39 jaar en 5 maanden. De aanvragers
binnen de voorschotdossiers boven de inkomensgrens zijn gemiddeld 1 jaar en 1 maand ouder dan de aanvragers die sowieso
recht hadden op de voorschotregeling. Dit verschil in leeftijd blijkt ook uit de opdeling van de aanvragers in verschillende leeftijdscategorieën. Terwijl 10,4 % van de aanvragers onder de inkomensgrens zich in de leeftijdscategorie 50-59 jaar bevindt, is dit voor
de dossiers die extra zijn kunnen toetreden door de verhoging van het inkomensplafond 13 %.

Tabel 3.14 Basisgegevens van de aanvrager in de lopende voorschotdossiers vanaf 2015 (in %), juli 2018
Lopende
voorschotdossiers
vanaf 2015 onder de
oude inkomensgrens
(n=4.505)

Lopende
voorschotdossiers
vanaf 2015 boven de
oude inkomensgrens
(n=754)

Totaal lopende
voorschotdossiers
vanaf 2015
(n=5.259)

Geslacht van de aanvrager
Man
Vrouw
Gemiddelde leeftijd aanvrager

6,1
93,1

11,8
88,2

6,9
93,1

39 j. en 3 m.

40 j. en 4 m.

39 j. en 5 m.

10,5
42,8
35,4
10,4
0,7
0,1

9,0
39,0
37,5
13,0
1,5
0,0

10,3
42,3
35,7
10,8
0,8
0,1

41,2
58,5
0,3

50,4
49,3
0,3

42,6
57,1
0,3

10,2
6,9
12,9
6,7
6,3
18,9
2,2
15,6
5,3
11,9
2,8

13,5
13,5
12,3
5,0
7,3
14,3
3,1
13,7
4,9
9,5
2,8

10,7
7,9
12,8
6,5
6,4
18,2
2,4
15,3
5,3
11,6
2,8

43,0
18,9
37,8

51,6
14,3
34,0

44,3
18,2
37,4

Verdeling leeftijd aanvragers
Jonger dan 30 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50-59 jaar
60-69 jaar
70 jaar en ouder
Taal van de aanvrager
Nederlands
Frans
Duits
Provincie van de aanvrager
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Antwerpen
Limburg
Vlaams-Brabant
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals-Brabant
Henegouwen
Namen
Luik
Luxemburg
Gewest*
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest

Bron: Eigen berekening op basis van DAVO-databank

Wanneer gekeken wordt naar de verdeling op basis van de taal van de aanvrager valt het op dat de aanvragers met een hoger
inkomen die zijn kunnen toetreden door de verhoging van het inkomensplafond (boven de inkomensgrens van 2014) voor het
merendeel Nederlands spreken (50,4 %) terwijl dit bij de aanvragers (41,2 %) met een inkomen onder de inkomensgrens van 2014
allerminst het geval is. Dit weerspiegelt ook de woonplaats van de aanvragers. Zo leven 51,6 % van de extra groep aanvragers
(boven de inkomensgrens) in Vlaanderen. Dit is slechts voor 43 % van de aanvragers onder de inkomensgrens het geval. Van de
groep aanvragers die sowieso recht had op een voorschot (onafhankelijk van de wetswijziging) woont 19 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 38 % in het Waals Gewest naar analogie met de totale groep van lopende voorschotdossiers (respectievelijk
19 % en 37 %). De groep die is kunnen toetreden tot de voorschotdossiers door de wetswijziging vertoont een meer afwijkend
karakter doordat slechts 14 % van de aanvragers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 34 % in het Waals Gewest resideren.
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Een overzicht van de geïndexeerde gemiddelde inkomens (met en zonder extreme waarden) en mediaaninkomens in tabel 3.15
toont aan dat de lopende voorschotdossiers vanaf 2015 die zich theoretisch boven de inkomensgrens bevinden logischerwijs
een hogere gemiddeld inkomen en mediaaninkomen hebben. Opnieuw zien we de impact die bepaalde extreme waarden kunnen
hebben. Zo is het gemiddeld inkomen (met extreme waarden) van de aanvragers in de dossiers boven de theoretische inkomensgrens 2.357 euro terwijl het inkomensplafond voor een gezin met drie rechthebbende kinderen slechts 2.004 euro is (1.800 euro
+ 3 x 68 euro). Dit is dus niet realistisch aangezien inkomens hoger dan het inkomensplafond in principe geen deel kunnen uitmaken van de voorschotdossiers. Het mediaan inkomen en gemiddeld inkomen zonder outliers werpt echter een heel ander licht
op de zaak met waarden die wel onder het inkomensplafond vallen. Maar we herhalen dat het de inkomens zijn die de aanvrager
heeft opgegeven in het aanvraagformulier die hier zijn gerapporteerd.

Tabel 3.15 Gemiddelde en mediaan inkomens van de lopende voorschotdossiers vanaf 2015
(geïndexeerd inkomen 2018), juli 2018
Lopende
voorschotdossiers
vanaf 2015 onder de
oude inkomensgrens
(n=4.505)
Gemiddeld inkomen (euro)
Mediaan inkomen (euro)
Gemiddeld inkomen zonder outliers (euro)

Lopende
voorschotdossiers
vanaf 2015 boven de
oude inkomensgrens
(n=754)

Totaal lopende
voorschotdossiers
vanaf 2015
(n=5.259)

1.156
1.191

2.357
1.732

1.328
1.214

1.201

1.742

1.280

Bron: Eigen berekening op basis van DAVO-databank

Figuur 3.9 geeft het geraamd inkomensprofiel van de aanvragers in lopende voorschotdossiers vanaf 2015 die zich onder en boven de theoretische grens weer in absolute aantallen. De overgang van de dossiers die sowieso al recht hadden op een voorschot
(onafhankelijk van de wetswijziging) naar de dossiers die er extra zijn bijgekomen door de verhoging van het inkomensplafond
situeert zich duidelijk in de inkomenscategorie 1.500-1.799 euro.

Figuur 3.9 Geraamd inkomensprofiel aanvragers in lopende voorschotdossiers vanaf 2015
(geïndexeerd inkomen 2018, absolute aantallen), juli 2018

Bron: Eigen berekening op basis van DAVO-databank
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3.4.2 DE ALIMENTATIEPLICHTIGE IN DE LOPENDE VOORSCHOTDOSSIERS VANAF 2015
Naast het profiel van de aanvragers van de lopende voorschotdossiers vanaf 2015 werden ook de profielgegevens van de onderhoudsplichtigen onder de loep genomen (tabel 3.16). Opnieuw is het logisch dat het genderprofiel van de onderhoudsplichtigen
de omgekeerde verdeling vertoont in vergelijking met dit van de aanvragers. Zo treden 92,1 % van de mannen op als onderhoudsplichtige binnen de lopende voorschotdossiers vanaf 2015. Bij de dossiers die extra zijn kunnen toetreden door de verhoging van het inkomensplafond (boven de grens) zijn er relatief meer vrouwelijke onderhoudsplichtigen (12 %).
De gemiddelde leeftijd van de onderhoudsplichtigen (42 jaar en 2 maanden) ligt naar analogie met alle DAVO-dossiers een aantal
jaren hoger dan bij de aanvragers (39 jaar en 5 maanden). Er is daarbij geen groot verschil tussen de gemiddeldes van de lopende
voorschotdossiers vanaf 2015 onder en boven de inkomensgrens. De leeftijdsverdeling van beide groepen is dan ook zeer gelijklopend met een meerderheid (ongeveer 40 %) van de onderhoudsplichtigen in de categorie 40-49 jaar.
Ook de taalverdeling van de onderhoudsplichtigen vertoont een gelijkaardig karakter dan dat bij de aanvragers. Zo zijn de Nederlandstaligen sterker vertegenwoordigd bij de extra groep dossiers die zich theoretisch boven de inkomensgrens bevindt (47,9 %)
ten opzichte van de dossiers theoretisch onder de inkomensgrens (39,5 %). Het verschil is hier echter iets minder uitgesproken
dan bij de aanvragers waar de meerderheid Nederlandstalig was. Geografisch impliceert dit bijgevolg dat er relatief meer onderhoudsplichtigen van de dossiers boven de inkomensgrens (48,2 %) in Vlaanderen wonen in vergelijking met de alimentatieplichtigen van de dossiers met lagere inkomens (onder de inkomensgrens) (39,5 %).

Tabel 3.16 Basisgegevens van de onderhoudsplichtige (in %), juli 2018
Lopende voorschotdossiers vanaf 2015
onder de inkomensgrens
(n=4.505)

Lopende voorschotdossiers vanaf 2015
boven de inkomensgrens
(n=754)

Totaal lopende voorschotdossiers vanaf 2015
(n=5.259)

Geslacht van de plichtige
Man
Vrouw
Gemiddelde leeftijd plichtige

92,8
7,2
42 j.

88,1
11,9
42 j. en 8 m.

92,1
7,8
42 j. en 2 m.

Verdeling leeftijd plichtige
Jonger dan 30 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50-59 jaar
60-69 jaar
70 jaar en ouder

6,6
34,2
40,3
16,4
2,2
0,2

5,1
32,4
40,6
20,2
1,5
0,1

6,4
33,9
40,3
17,0
2,2
0,2

39,5
60,0
0,5

47,9
51,9
0,3

40,7
58,8
0,5

8,7
7,2
13,6
5,4
4,6
23,3
1,6
15,1
4,9
12,5
2,9

13,5
13,2
12,1
4,2
5,2
19,7
1,7
13,6
4,6
10,1
2,0

9,4
8,1
13,4
5,3
4,7
22,8
1,6
14,9
4,9
12,2
2,7

39,5
23,3
37,0

48,2
19,7
32,0

40,9
22,8
36,3

Taal van de plichtige
Nederlands
Frans
Duits
Provincie van de plichtige*
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Antwerpen
Limburg
Vlaams-Brabant
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals-Brabant
Henegouwen
Namen
Luik
Luxemburg
Gewest*
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest

* Van 258 onderhoudsplichtigen is de provincie niet gekend.
Bron: Eigen berekening op basis van DAVO-databank
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3.4.3 RECHTHEBBENDE KINDEREN IN DE LOPENDE VOORSCHOTDOSSIERS VANAF 2015
Met betrekking tot de verdeling van het aantal rechthebbende kinderen zien we in figuur 3.10 een soortgelijke verhouding als bij
de vergelijking tussen de dossiers vóór 2015 en de dossiers vanaf 2015. De dossiers van de (extra) groep die zich theoretisch
boven de inkomensgrens van 2014 bevindt, bestaat namelijk relatief meer uit gezinnen met slechts één rechthebbend kind ten
opzichte van de groep die zich onder de inkomensgrens bevindt (en dus zonder de wetswijziging ook recht had op voorschotten).
Het verschil is hier zelfs meer uitgesproken: Terwijl de dossiers met een inkomen theoretisch boven de inkomensgrens voor
51,1 % uit gezinnen met één rechthebbend kind bestaan, is dit slechts voor 47,3 % van de dossiers met een inkomen theoretisch
onder de inkomensgrens het geval. Eenzelfde conclusie kan getrokken worden op basis van het gemiddeld aantal rechthebbende kinderen. Terwijl de lopende voorschotdossiers vanaf 2015 die zich theoretisch onder de inkomensgrens gemiddeld 1,79
rechthebbende kinderen hebben, is dit bij de dossiers theoretisch boven de inkomensgrens slechts 1,60. Concreet betekent dit
dat de dossiers die door de wetswijziging zijn kunnen toetreden tot de voorschotdossiers uit relatief meer gezinnen met slechts
één rechthebbend kind bestaan dan de dossiers die sowieso al recht hadden op een voorschotregeling. Terwijl bij de vergelijking
tussen de dossiers vóór 2015 en vanaf 2015 de tijdsdimensie een mogelijke verklaring was, valt dat hier weg doordat beide
subgroepen dossiers over de periode 2015-2018 omvatten.

Figuur 3.10 Verdeling aantal rechthebbende kinderen van de lopende voorschotdossiers na 2015
op basis van theoretische inkomensgrens, juli 2018

Bron: Eigen berekening op basis van DAVO-databank

3.5 GESTOPTE VOORSCHOTDOSSIERS
De gestopte voorschotdossiers zijn de lopende dossiers waarin in een periode vóór juli 2018 nog voorschotten werden uitbetaald. In juli 2018 werden er enkel (achterstallige) onderhoudsgelden ingevorderd. Deze dossiers zijn dus ooit voorschotdossiers
geweest. Daarom bevatten zij, naast de lopende voorschotdossiers, ook heel wat relevante informatie over het profiel van gezinnen die gebruik maakten van de voorschottenregeling. Dit geldt in het bijzonder voor de recentere dossiers met een kortere
looptijd aangezien in die dossiers nog recent voorschotten werden uitbetaald. Bijgevolg is het interessant om na te gaan in welke
mate het profiel van de gestopte voorschotdossiers vergelijkbaar is met dat van de lopende voorschotdossiers (cf. sectie 3.3). We
zullen hierbij voornamelijk focussen op de analyses van de belangrijkste variabelen zoals het inkomen en het aantal rechthebbende kinderen van de meest recente dossiers (vanaf 2012). Opnieuw zal nagegaan worden welke impact de wetswijziging van
12 mei 2014 had op de dossiers vóór en vanaf 2015.
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3.5.1 DE AANVRAGER BINNEN DE GESTOPTE VOORSCHOTDOSSIERS NAAR INKOMEN EN
AANTAL KINDEREN
Met betrekking tot het inkomen van de aanvragers werd in sectie 2.2 reeds vastgesteld dat het gemiddeld inkomen van alle
gestopte voorschotdossiers zeer dicht bij dat van de lopende voorschotdossiers lag. Dit geldt ook voor de gemiddelde inkomens
van de gestopte en lopende voorschotdossiers vanaf 2012. Zo bedraagt het gemiddeld geïndexeerd inkomen zonder outliers
bij de gestopte voorschotdossiers 1.266 euro ten opzichte van 1.255 euro bij de lopende voorschotdossiers. Ook bij de gestopte voorschotdossiers kan de impact van de wetswijziging vastgesteld worden. Zo hebben de gestopte voorschotdossiers vóór
de wetswijziging (periode 2012-2014) een lager gemiddeld geïndexeerd inkomen (1.206 euro) dan de gestopte voorschotdossiers na de wetswijziging (periode 2015-2018) (1.334 euro). Figuur 3.11 geeft het geraamd inkomensprofiel van de gestopte en
lopende voorschotdossiers weer voor de periode 2012-2018 met een onderscheid tussen de dossiers vóór en vanaf 2015. Hierbij geven de eerste twee staven per inkomenscategorie de verdeling van de gestopte voorschotdossiers weer voor de dossiers
vóór en vanaf 2015. De twee laatste staven geven ter vergelijking hetzelfde weer voor de lopende voorschotdossiers.

Figuur 3.11 Geraamd inkomensprofiel gestopte en lopende voorschotdossiers voor periode 2012-2018
(geïndexeerd inkomen 2018)

Bron: Eigen berekening op basis van DAVO-databank

Zoals blijkt uit de grafiek volgen de gestopte voorschotdossiers eenzelfde stramien als de lopende voorschotdossiers. Terwijl de
dossiers van de jaren vóór de wetswijziging (periode 2012-2014) oververtegenwoordigd zijn bij de lagere inkomenscategorieën
(tot 1.499 euro per maand), situeren de recentere gestopte (en lopende) voorschotdossiers (periode 2015-2018) zich relatief
meer in de hogere inkomenscategorieën. Net zoals bij de lopende voorschotdossiers is er dus ook een duidelijke impact van de
verhoging van het inkomensplafond bij de gestopte voorschotdossiers: de gestopte voorschotdossiers vanaf 2015 bevatten namelijk relatief meer aanvragers met een hoger inkomen doordat er ook aanvragers met hogere inkomens zijn kunnen toetreden
tot de voorschotregeling die zonder de wetswijziging een te hoog inkomen zouden hebben.
Figuur 3.12 geeft de verdeling van het aantal rechthebbende kinderen voor de gestopte en lopende voorschotdossiers voor de
periode 2012-2018 weer. Opnieuw werd er een onderverdeling gemaakt op basis van het jaar 2015 waardoor de eerste twee
staven de gestopte voorschotdossiers voor en na de wetswijziging weergeven en de twee laatste staven de lopende voorschotdossiers voor en na de wetswijziging. Ook hier is de situatie vergelijkbaar tussen beide types dossiers. De gestopte voorschotdossiers na de wetswijziging bestaan namelijk relatief meer uit gezinnen met slechts één rechthebbend kind naar analogie met
de lopende voorschotdossiers. Omgekeerd bestaan de gestopte (en lopende) voorschotdossiers vóór de wetswijziging (20122014) uit relatief meer grotere gezinnen (drie rechthebbende kinderen of meer) vergeleken met de dossiers na de wetswijziging
(2015-2018).

80

Studierapport DAVO

Figuur 3.12 Verdeling aantal rechthebbende kinderen gestopte en lopende voorschotdossiers
voor periode 2012-2018, juli 2018

Bron: Eigen berekening op basis van DAVO-databank

Uit bovenstaande analyses van de recente gestopte voorschotdossiers blijkt dat hun profiel in grote mate overeenstemt met dat
van de lopende voorschotdossiers. Zowel de verdeling van het inkomen als van het aantal rechthebbende kinderen volgt bij beide
types dossiers eenzelfde tendens.

3.5.2 GESTOPTE VOORSCHOTDOSSIERS VANAF 2015
Om nog een gedetailleerder zicht te krijgen op de impact van de wetswijziging van 2014 kan naar analogie met de lopende voorschotdossiers (cf. sectie 3.4) uitsluitend gefocust worden op de gestopte voorschotdossiers vanaf 2015. Dit impliceert dat al deze
dossiers binnen deze subcategorie onder de bepalingen van de wetswijziging vallen. Binnen die recente gestopte voorschotdossiers kan er opnieuw een verder onderscheid gemaakt worden tussen dossiers boven en onder de theoretische inkomensgrens
(figuur 3.13).

Figuur 3.13 Gestopte voorschotdossiers (vanaf 2015) theoretisch boven en onder de 2014
inkomensgrens, Juli 2018

Bron: Eigen berekening op basis van DAVO-databank
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Uit de figuur blijkt dat van de 1.476 recent gestopte voorschotdossiers er 1.109 onder de theoretische inkomensgrens vielen
(75 %). Dit impliceert dus dat in drie op de vier dossiers de verhoging van de inkomensgrens niet nodig was om recht te hebben op
de voorschottenregeling. In 367 dossiers (25 %) heeft de wetswijziging er wel voor gezorgd dat ze zijn kunnen toetreden tot de
voorschottenregeling. Zij zijn dus extra kunnen toetreden als gevolg van de verhoging van het inkomensplafond.
Als overzicht worden in figuur 3.14 de lopende en gestopte voorschotdossiers vanaf 2015 weergegeven. Daaruit blijkt dat in
totaal 754 lopende én 367 gestopte voorschotdossiers gebruik hebben kunnen maken van de voorschottenregeling door de
wetswijziging van 2014. In totaal zijn er dus door de ophoging van het inkomensplafond naar 1.800 euro (plus toeslagen) vanaf
2015 1.121 huishoudens extra toegetreden tot de DAVO-voorschottenregeling (groen gearceerde categorieën). Op een totaal
van 6.735 lopende en gestopte dossiers betekent dit dat de groep die sinds 2015 extra is kunnen toetreden als gevolg van de
wetswijzing 17 % van de dossiers omvat.

Figuur 3.14 Lopende en gestopte voorschotdossiers (vanaf 2015) theoretisch boven en onder
de 2014 inkomensgrens, juli 2018

Bron: Eigen berekening op basis van DAVO-databank
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4 KOPPELING VAN DE
DAVO-DATABANK AAN
DE FISCALE AANGIFTE
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In het vorige hoofdstuk werd de DAVO-databank uitvoerig geanalyseerd. Ondanks de rijke bron aan informatie was de lijst variabelen die werden opgenomen in dit databestand niet onbeperkt en lag de focus voornamelijk op de alimentatiegerechtigden.
Om een nog meer gedetailleerd portret van zowel de aanvrager als de alimentatieplichtige te kunnen maken zijn de lopende
DAVO-dossiers gekoppeld aan de fiscale aangifte. Hierdoor is het mogelijk om de burgerlijke stand, het aantal kinderen ten laste,
het inkomen, de eventueel ontvangen of uitgekeerde alimentatie van de betrokkenen binnen een DAVO-dossier nog beter in
beeld te brengen. Het fiscaal profiel van de lopende dossiers is tenslotte met dit van de ‘goede’ dossiers geconfronteerd.
Naar analogie met het hoofdstuk over de DAVO-databank zal naast een algemene analyse van alle lopende DAVO-dossiers
(lopende voorschotdossiers, gestopte voorschotdossiers en invorderingsdossiers) voornamelijk dieper ingegaan worden op de
subgroep van lopende voorschotdossiers. Dit zijn de dossiers waarin in juli 2018 nog steeds een voorschot op het onderhoudsgeld voor rechthebbende kinderen wordt uitbetaald en dus in het bijzonder van belang is in het kader van dit onderzoek.

4.1 DEFINIËRING VAN DE GEHANTEERDE DATABANK
Via de fiscale aangifte kunnen wij op basis van een aantal aangifteposten een meer gedetailleerd beeld geven van de aanvragers,
de alimentatiegerechtigden en de alimentatieplichtigen in de DAVO-dossiers. Er is een selectie gemaakt van aangifteposten door
de onderzoekers welke vervolgens door de Studiedienst - Directie Analyses en Microsimulaties werden getrokken uit de fiscale
aangifte en vervolgens door DAVO werden gekoppeld aan de DAVO-databank. De gegevens die beschikbaar werden gesteld zijn
op basis van de aanslagformulieren, dus na inkohiering.
Op zich spreken we in de fiscale aangifte van onderhoudsbetalers en -ontvangers en niet van onderhoudsplichtigen en -gerechtigden. Het wil immers niet zeggen dat een onderhoudsgerechtigde in de fiscale aangifte ook terug te vinden is als onderhoudsontvanger. Bij de DAVO-onderhoudsgerechtigden is dit normaliter het geval. Ook onderhoudsplichtigen blijken niet steeds
onderhoudsbetaler in de fiscale aangifte. Dat zal per definitie bijna het geval zijn bij de situaties van wanbetaling die bij DAVO
terecht komen.
De fiscale aangifte voor het aanslagjaar 2017 (inkomstenjaar 2016) wordt gehanteerd. Dit staat tegenover 21.294 DAVO-dossiers geopend tussen de start van de diensten van DAVO en juli 2018, en nog open op het einde van die periode.
De kans is reëel dat niet voor elke DAVO-aanvrager, onderhoudsgerechtigde en onderhoudsplichtige de fiscale gegevens bekend
zijn. Zo is er een vrijstelling voor belastingplichtigen zonder beroepswerkzaamheid wanneer hun belastbare inkomsten lager
liggen dan de belastingvrije som (voor een alleenstaande) of de samengestelde belastingvrije sommen (echtgenoten/wettelijk
samenwonenden). Bovendien zal op de fiscale aangifte van de onderhoudsgerechtigde kinderen weinig tot nooit een zicht verkregen worden. Daarnaast zijn de onderhoudsuitkeringen voor kinderen belastbaar op naam van de kinderen zelf. Zij moeten
bijgevolg niet vermeld worden in de aangifte van de ouder(s) maar in aangiften op naam van de kinderen zelf. Ook zijn niet alle
vervangingsinkomens belastbaar. De belangrijkste vrijstelling is er voor het leefloon.

4.2 BASISPROFIEL VAN AANVRAGERS EN DEBITEUREN
Vooreerst is het van belang op te merken dat niet voor alle lopende dossiers de fiscale aangifte van de aanvrager en de debiteur
gekend is. Voor slechts 146 aanvragers of 0,7 % van alle aanvragers is er geen fiscale aangifte gekend (tabel 4.1). In het vorige
onderzoek was het aandeel missings onder de aanvragers nog 16,2 %. Uit de opsplitsing per type DAVO-dossier blijkt dat de
meeste missings onder de aanvragers zich in de gestopte voorschotdossiers bevinden (1,3 %). Ook voor 4.842 debiteuren of
22,7 % van alle debiteuren ontbreekt de fiscale aangifte, wat een vergelijkbaar percentage is met het vorige onderzoek (22,0 %).
Naar analogie met het vorige onderzoek (2012) zijn er relatief meer missings bij de debiteuren in vergelijking met de aanvragers.
Een deel van de verklaring kon gevonden worden in de realiteit dat de debiteur (onderhoudsplichtige) vaker in het buitenland
woont. Er zullen dus minder aangiften gekend zijn bij de debiteuren dan bij de aanvragers omdat deze laatste groep in België
moet verblijven om een aanvraag te kunnen indienen bij DAVO, terwijl dat niet het geval is voor de debiteuren. Hiervan is een
deel niet meer verblijvend in België, en hebben zij hier ook geen aangifte meer. Dit impliceert dat zelfs de koppeling aan de fiscale
aangiften nog een ‘beknot’ beeld oplevert.
Ook in vergelijking met de totale groep belastingplichtigen ligt het aantal missings beduidend hoger. Dit is (deels) te verklaren
doordat de DAVO-gerechtigden en -plichtigen een ‘risicogroep’ vormen omwille van een mogelijke vrijstelling (onder belastingvrije som, leefloon ontvangend). In sectie 4.3 gaan we dieper in op deze ontbrekende aanvragers en debiteuren.
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Tabel 4.1 Aantal gekende fiscale aangiftes en missings voor alle lopende dossiers naar type dossier
Lopende
voorschotdossiers
Aanvrager

Gestopte
voorschotdossiers

Debiteur

Aanvrager

Debiteur

Nietvoorschotdossiers
Aanvrager

Totaal dossiers

Debiteur

Aanvrager

Debiteur

Fiscale aangifte gekend
Missings

11.027
35

8.350
2.712

7.525
97

5.953
1.669

2.595
14

2.148
461

21.148
146

16.452
4.842

Totaal

11.062

11.062

7.622

7.622

2.609

2.609

21.294

21.294

% Missings

0,3

24,5

0,7

22,7

1,3

21,9

0,5

17,7

Bron: Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën – Cel Beheerscontrole & DAVO

Uit de burgerlijke staat van de aanvragers en debiteuren in alle lopende DAVO-dossiers blijkt logischerwijs dat het merendeel van
de aanvragers (46,6 %) en debiteuren (46,4 %) uit de echt gescheiden zijn (tabel 4.2). Het tweede meest voorkomende statuut bij
zowel de aanvrager (27,2 %) als de debiteur (29,7 %) is dat van ongehuwd. Dit mag enkel aangekruist worden indien men nog nooit
gehuwd of wettelijk samenwonend is geweest. Blijkbaar was meer dan één op vier aanvragers en debiteuren in het verleden feitelijk samenwonend of alleenstaande ondanks de mogelijke aanwezigheid van een kind. Andere frequent voorkomende statuten
bij de aanvragers en de debiteuren zijn gehuwd en feitelijk gescheiden.

Tabel 4.2 Burgerlijke staat aanvragers en debiteurs van alle lopende dossiers
Aanvragers
Ongehuwd*
Gehuwd
Wettelijk samenwonend
Weduwe/weduwnaar
Uit de echt gescheiden
Van tafel en bed gescheiden
Feitelijk gescheiden
Totaal

Debiteuren

Aantal

% t.o.v. totaal

Aantal

% t.o.v. totaal

5.777
2.840
920
142
9.889
3
1.569

27,2
13,4
4,3
0,7
46,6
0,0
7,4

4.887
1.951
300
83
7.630
1
1.596

29,7
11,9
1,8
0,5
46,4
0,0
9,7

21.140

100,0

16.448

100,0

* Mag enkel aangeduid worden als men nooit gehuwd of wettelijk samenwonend is geweest.
Bron: Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën - Cel Beheerscontrole & DAVO

Tabel 4.3 geeft de burgerlijke staat van de aanvragers en debiteuren van de lopende voorschotdossiers waarbij dus in juli 2018
nog steeds een voorschot werd uitbetaald. We zien voor de aanvragers en debiteuren in de lopende voorschotdossiers een gelijkaardige verdeling over de verschillende statuten als bij de totale groep van lopende DAVO-dossiers. Zo zijn de meeste aanvragers
(43,7 %) en debiteuren (42,2 %) uit de echt gescheiden, gevolgd door ongehuwde aanvragers (31,2 %) en debiteuren (34 %).

Tabel 4.3 Burgerlijke staat aanvragers en debiteuren van de lopende voorschotdossiers
Aanvragers
Ongehuwd*
Gehuwd
Wettelijk samenwonend
Weduwe/weduwnaar
Uit de echt gescheiden
Van tafel en bed gescheiden
Feitelijk gescheiden
Totaal

Debiteuren

Aantal

% t.o.v. totaal

Aantal

% t.o.v. totaal

3.445
1.240
431
60
4.820
2
1.029

31,2
11,2
3,9
0,5
43,7
0,0
9,3

2.837
855
131
42
3.520
1
964

34,0
10,2
1,6
0,5
42,2
0,0
11,5

100,0

8.350

100,0

11.027

Bron: Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën - Cel Beheerscontrole & DAVO
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Tabel 4.4 geeft het aantal kinderen ten laste van de aanvrager weer volgens de fiscale aangifte voor alle open dossiers en de subgroep van lopende voorschotdossiers. Op het eerste zicht lijkt het misschien opmerkelijk dat in 4,9 % van de lopende voorschotdossiers de aanvrager geen kinderen ten laste had op 1 januari 2017. Het is evenwel mogelijk dat de aanvrager tegelijk ook de
uitkeringsgerechtigde was. Opnieuw zien we een gelijkaardige verdeling van het aantal kinderen ten laste bij de lopende dossiers
en de lopende voorschotdossiers. In het merendeel van de gevallen heeft de aanvrager 1 of 2 kinderen ten laste. Dit is namelijk
het geval voor 60 % van de aanvragers bij de lopende dossiers en 64 % van de aanvragers bij de lopende voorschotdossiers. Terwijl
bij de totale groep van lopende dossiers de gezinnen met 1 kind het sterkst vertegenwoordigd zijn (30,7 %), zijn de gezinnen met
2 kinderen bij de lopende voorschotdossiers in de meerderheid (33,9 %).

Tabel 4.4 Aantal kinderen ten laste van de aanvrager volgens de fiscale aangifte
Totaal lopende dossiers
0 kinderen
1 kind
2 kinderen
3 kinderen
4 kinderen
5 kinderen
6 kinderen
7 kinderen
8 kinderen
9 kinderen
Totaal

Lopende voorschotdossiers

Aantal

%

Aantal

%

3.212
6.497
6.102
3.401
1.285
444
141
46
14
4

15,2
30,7
28,9
16,1
6,1
2,1
0,7
0,2
0,1
0,0

537
3.296
3.737
2.169
850
300
95
28
13
2

4,9
29,9
33,9
19,7
7,7
2,7
0,9
0,3
0,1
0,0

21.146

100,0

11.027

100,0

Bron: Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën - Cel Beheerscontrole & DAVO

4.3 PROFIEL ‘MISSINGS’ IN DE FISCALE AANGIFTE
Voor de aanvragers en debiteuren waarvoor geen fiscale aangifte van 2016 (aanslagjaar 2017) gekend is, kan een profiel opgemaakt worden op basis van de DAVO-databank. Vervolgens kan dit profiel vergeleken worden met het ‘basisprofiel’ van alle
aanvragers (tabel 3.4) en debiteuren (tabel 3.6). Op zich merken we weinig grote verschillen met het basisprofiel. 92,5 % van de
ontbrekende aanvragers zijn vrouwen terwijl 93,1 % van de aanvragers vrouwen zijn. De gemiddelde leeftijd van de ontbrekende
aanvrager (44 jaar en 3 maanden) is nagenoeg gelijk aan dat bij de totale groep (44 jaar en 2 maanden). De ontbrekende debiteuren bestaan voor 93,8 % uit mannen terwijl dit bij alle DAVO-dossiers 92,7 % is. De gemiddelde leeftijd van de ontbrekende debiteuren (45 jaar en 9 maanden) ligt ook zeer dicht bij die van de totale groep debiteuren (46 jaar en 5 maanden). Met betrekking
tot de regionale spreiding kan vastgesteld worden dat naar analogie met de totale groep van debiteuren de meeste ontbrekende
debiteuren in Vlaanderen wonen. Bij de aanvragers zien we een tegengestelde situatie. Bij de totale groep van aanvragers woont
het merendeel van de aanvragers namelijk in Vlaanderen terwijl de meeste ontbrekende aanvragers zich in Wallonië bevinden.
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Tabel 4.5 Profiel van de aanvragers en debiteuren waarvoor geen fiscale aangifte beschikbaar is
Aanvragers (n=146)
Aantal

Debiteuren (n=4.842)

%

Aantal

%

24,0
66,4
9,6

2.712
1.669
461

56,0
34,5
9,5

Type dossier
Lopend voorschotdossier
Gestopt voorschotdossier
Geen voorschotdossier

35
97
14

Geslacht
Man
Vrouw

11
135

Gemiddelde leeftijd

44 j. en 3 m.

7,5
92,5
/

4.542
299
45 j. en 9 m.

93,8
6,2
/

Verdeling leeftijd
Jonger dan 30 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50-59 jaar
60-69 jaar
70 jaar en ouder

9
36
55
34
12
0

6,2
24,7
37,7
23,3
8,2
0

124
1.164
2.021
1.294
222
17

2,6
24,0
41,7
26,7
4,6
0,4

44
99
3

30,1
67,8
2,1

1.911
2.837
93

39,5
58,6
1,9

10
5
15
9
4
42
3
19
11
11
13

7,0
3,5
10,6
6,3
2,8
29,6
2,1
13,4
7,7
7,7
9,2

488
335
697
415
276
808
169
724
229
554
143

10,1
6,9
14,4
8,6
5,7
16,7
3,5
15,0
4,7
11,5
3,0

43
42
57

30,3
29,6
40,1

2.211
808
1.819

45,7
16,7
37,7

Taal
Nederlands
Frans
Duits
Provincie*
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Antwerpen
Limburg
Vlaams-Brabant
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals-Brabant
Henegouwen
Namen
Luik
Luxemburg
Gewest*
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest

* 4 ontbrekende waarden voor de aanvragers en 6 ontbrekende waarden voor de debiteuren.
Bron: Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën - Cel Beheerscontrole & DAVO

4.4 INKOMENSANALYSE AANVRAGERS EN DEBITEUREN
Binnen de fiscale aangifte zijn er op zich vijf inkomensvormen te definiëren waaruit beroepsinkomsten genereerd kunnen worden. Het gaat hierbij om inkomens van loontrekkenden, uitkeringsgerechtigden, bezoldigde bedrijfsleiders, winsten en baten.
Bezoldigde bedrijfsleiders omvatten onder andere natuurlijke personen die bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar zijn in een
vennootschap. Maar ook natuurlijke personen die in een vennootschap geen arbeidsovereenkomst hebben maar wel een leidende functie/werkzaamheid hebben vallen hieronder.
Winsten zijn afkomstig van industriëlen, handelaars, ambachtslieden, winkeliers, landbouwers, tuinders … die hun bedrijf niet in
de vorm van een vennootschap uitoefenen. Ten slotte zijn er de baten van vrije beroepen (advocaten, architecten, artsen, apothekers …), ambten en posten (notarissen, gerechtsdeurwaarders, volksvertegenwoordigers …) of andere winstgevende bezigheden.
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Het mag duidelijk zijn dat een persoon gedurende één inkomensjaar verschillende vormen van inkomen kan ontvangen. Tabel
4.6 geeft het type inkomen van de aanvragers en debiteuren in de lopende voorschotdossiers weer. Uit de tabel blijkt dat het
merendeel van de aanvragers (55,3 %) en debiteuren (48,6 %) een loon of wedde ontvangen. Voorts valt op dat de aanvragers in
vergelijking met de debiteuren relatief vaker een werkloosheidsuitkering (39,9 % ten opzichte van 36,5 %) of wettelijke ziekte- en
invaliditeitsuitkering (34,4 % ten opzichte van 17,9 %) ontvangen. Andere inkomenstypes die regelmatig voorkomen bij de aanvragers en debiteuren zijn de aanvullende ziekte- en invaliditeitsuitkering en andere vervangingsinkomens.

Tabel 4.6 Inkomenstype alle aanvragers en debiteuren in de lopende voorschotdossiers
(meerdere inkomens mogelijk)
Aanvragers

Type van inkomen
Wedde en lonen
Werkloosheidsuitkering
Wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkering
Aanvullende ziekte- en invaliditeitsuitkering
Uitkering beroepsziekte of arbeidsongeval
Ander vervangingsinkomen
Uitkering brugpensioen
Bezoldiging bedrijfsleider
Winsten
Baten
Totaal gekende aanvragers/ debiteuren

Debiteuren

Aantal

%

Aantal

%

6.100
4.405
3.795
.152
66
1.063
7
107
156
54

55,3
39,9
34,4
10,4
0,6
9,6
0,1
1,0
1,4
0,5

4.055
3.048
1.498
584
85
671
1
331
241
43

48,6
36,5
17,9
7,0
1,0
8,0
0,0
4,0
2,9
0,5

11.027

/

8.350

/

Bron: Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën - Cel Beheerscontrole & DAVO

Het gemiddeld bedrag opgegeven in de fiscale aangifte verschilt beduidend naargelang het type inkomen (figuur 4.1). Het gaat
hier wel om jaarlijkse brutobedragen waarbij nog geen rekening is gehouden met onder andere aftrekbare beroepskosten, bedrijfsvoorheffing ... De vergelijking in de hoogte van het inkomen is zowel voor de DAVO-aanvragers als de DAVO-debiteuren
gemaakt. Voor de meeste inkomenstypes zien we een gelijklopend bedrag voor de aanvragers en de debiteuren. Opvallend is wel
dat de gemiddelde wedden en lonen van de debiteuren significant lager liggen dan die van de aanvragers. Voorts zien we bij de
bezoldigingen voor bedrijfsleiders, winsten en baten ook grotere verschillen tussen beide groepen.
Als we deze inkomens optellen dan komen we uit op een gemiddeld bedrag van 17.203 euro voor de alimentatiegerechtigden en
10.973 euro voor de alimentatieplichtigen. Zo een groot gemiddeld verschil komt voornamelijk doordat een groot aantal debiteuren geen inkomsten hebben. Het gaat om 5.471 debiteuren of om 1 op 3 van de fiscale aangiften die we geanalyseerd hebben
voor de DAVO-debiteuren. ‘Slechts’ 2.255 DAVO-aanvragers hadden geen inkomsten op basis van de fiscale aangifte wat neerkomt op 14 % van de DAVO-aanvragers.
De inkomenssituatie van de onderhoudsplichtigen is op basis van de fiscale aangiftes minstens even precair als deze van de
onderhoudsgerechtigden. Dit verklaart ook wel waarom wij hier de groep van ‘wanbetalers’ beschrijven. Op basis van de totale
populatie van onderhoudsplichtigen en -gerechtigden bleek immers dat de situatie van de onderhoudsplichtigen gunstiger was,
misschien omdat het in meerderheid mannen zijn, wiens inkomens hoger lag, maar ook omdat het meer koppels betrof, wat
doorgaans een gunstiger gezinsinkomen oplevert.
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Figuur 4.1 Gemiddeld bedrag per type inkomen bij aanwezigheid in de aangifte van
aanvragers en debiteuren in de open DAVO-dossiers

Bron: Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën - Cel Beheerscontrole & DAVO

4.5 ANALYSE VAN DE GOEDE DEBITEUREN
De fiscale aangifte is niet enkel gehanteerd om de koppeling te maken met de open DAVO-dossiers. Eveneens zijn de geselecteerde variabelen ook gehanteerd om een profiel op te stellen van de DAVO-dossiers die zijn afgesloten en waarbij de achterstallen volledig zijn afgelost. De goede debiteuren zijn m.a.w. onderhoudsplichtigen die alle achterstallige schulden, zes opeenvolgende maanden het lopend onderhoudsgeld en, indien van toepassing, de daarop verschuldigde kosten aan DAVO betaald hebben.
Naast een analyse van het profiel van de goede debiteuren zal er in deze sectie ook aandacht besteed worden aan de vergelijking
met de debiteuren in de open dossiers (waar dus nog steeds achterstallen worden ingevorderd).

4.5.1 BASISPROFIEL VAN DE GOEDE DEBITEUREN
De groep van de goede debiteuren bestaat uit 2.428 dossiers. Wetende dat sinds de oprichting op 1 juni 2004 DAVO reeds meer
dan 60.000 dossiers geopend heeft (situatie in juli 2018) is dit aantal beperkt.1 Onder het totale aantal goede debiteuren bevinden zich 2.230 mannen (92 %) en 198 vrouwen (8 %). Dit ligt volledig in lijn met de onderhoudsplichtigen in de open dossiers waar
92,7 % van het mannelijke geslacht is.
Wat betreft de taal van de goede debiteuren is 52,7 % onder hen Nederlandstalig, 46,8 % Franstalig en 0,5 % Duitstalig. Bij de open
dossiers waren de Franstaligen nog in de meerderheid (58,2 %). De gemiddelde leeftijd van de goede debiteuren bedraagt 47 jaar
en 9 maanden terwijl dit bij de onderhoudsplichtigen in de open dossiers iets lager ligt (45 jaar en 5 maanden).
Tabel 4.7 geeft een overzicht van de verdeling van de goede debiteuren volgens hun burgerlijke staat. Daaruit blijkt dat de overgrote meerderheid van de goede debiteuren feitelijk gescheiden zijn (41,1 %), gevolgd door gehuwden (23,5 %) en ongehuwden
(18,3 %). Een vergelijking met de onderhoudsplichtigen in de open dossiers (cf. tabel 4.2) toont aan dat de onderhoudsplichtigen
die nog steeds achterstallen moeten betalen ook voornamelijk feitelijk gescheiden waren (46,4 %). Terwijl bij de goede debiteuren
het statuut gehuwd (23,5 %) meer voorkomt dan ongehuwd (18,3 %) is dit bij de open dossiers omgekeerd (respectievelijk 11,9 %
en 29,7 %).

1 Ter vergelijking: bij de opstelling van ons vorig rapport waren er tot 31 december 2010 24.978 dossiers geopend en nog maar 614 dossiers ‘goede debiteuren’ (Pacolet &
De Wispelaere, 2012, p. 243).
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Tabel 4.7 Burgerlijke staat van de goede debiteuren volgens de fiscale aangiftes

Ongehuwd
Gehuwd
Wettelijk samenwonend
Weduwe/weduwnaar
Uit de echt gescheiden
Feitelijk gescheiden
Onbekend
Totaal

Aantal

% van het totaal

445
571
113
11
999
119
170

18,3
23,5
4,7
0,5
41,1
4,9
7,0

2.428

100,0

Bron: Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën - Cel Beheerscontrole & DAVO

4.5.2 INKOMENSANALYSE VAN DE GOEDE DEBITEUREN
Naar analogie met de aanvragers en de debiteuren in de lopende (voorschot)dossiers kan er ook voor de goede debiteuren nagegaan worden welke inkomenstypes zij ontvangen (tabel 4.8). Opnieuw gaat het over inkomens die gedurende één jaar verkregen
zijn en zijn er dus combinaties van verschillende types per persoon mogelijk. Uit de tabel blijkt dat de goede debiteuren overwegend een wedde of loon ontvangen (59,2 %), gevolgd door een werkloosheidsuitkering (32,9 %) en een wettelijke of aanvullende
ziekte- en invaliditeitsuitkering (respectievelijk 27,8 % en 12,9 %). Vergeleken met de debiteuren in de lopende voorschotdossiers
(cf. tabel 4.6) zijn de goede debiteuren relatief vaker aan het werk (59,2 % ten opzichte van 48,6 %) en krijgen ze minder vaak een
werkloosheidsuitkering (32,9 % ten opzichte van 36,5 %). Wel zijn er relatief meer goede debiteuren die een (wettelijke of aanvullende) ziekte- of invaliditeitsuitkering krijgen (40,7 % ten opzichte van 24,9 %).

Tabel 4.8 Inkomenstype van de goede debiteuren (meerdere inkomens mogelijk)
Type van inkomen

Aantal

%

Wedde en lonen
Werkloosheidsuitkering
Wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkering
Aanvullende ziekte- en invaliditeitsuitkering
Uitkering beroepsziekte of arbeidsongeval
Ander vervangingsinkomen
Uitkering brugpensioen
Bezoldiging bedrijfsleider
Winsten
Baten

1.437
800
675
313
45
201
7
112
120
15

59,2
32,9
27,8
12,9
1,9
8,3
0,3
4,6
4,9
0,6

Totaal

2.428

/

Bron: Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën - Cel Beheerscontrole & DAVO

Figuur 4.2 geeft het gemiddeld bedrag per type inkomen weer voor deze goede debiteuren en maakt de vergelijking met de debiteuren in de open DAVO-dossiers. Daaruit blijkt dat in het algemeen de gemiddelde inkomens bij de verschillende types bij de
goede debiteuren hoger liggen dan bij de debiteuren in de open DAVO-dossiers. Zo hebben zij een hoger gemiddeld bedrag voor
wedden en lonen, de ziekte en invaliditeitsuitkering, de uitkering voor het brugpensioen, bezoldiging bedrijfsleider, winsten en baten. Daarbij is vooral het verschil bij het gemiddeld jaarbedrag voor wedden en lonen opmerkelijk. Zo hebben de goede debiteuren
een gemiddeld jaarbedrag van 22.431 euro ten opzichte van ‘slechts’ 13.322 euro bij de debiteuren in de open DAVO-dossiers.
Enkel bij de werkloosheidsuitkeringen ligt het gemiddelde jaarbedrag bij de gewone debiteuren (7.282 euro) hoger dan bij de
goede debiteuren (5.697 euro).
Uit het bovenstaande kan dus geconcludeerd worden dat de goede debiteuren over het algemeen een hoger gemiddeld inkomen
hebben bij de verschillende inkomenscategorieën. Dit kan dan ook meteen een belangrijke verklaring zijn voor het feit dat zij intussen de achterstallige onderhoudsgelden hebben kunnen betalen in tegenstelling tot de debiteuren in de open DAVO-dossiers.
Door een hoger inkomen kunnen zij namelijk makkelijker aan hun financiële verplichtingen voldoen.
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Figuur 4.2 Gemiddeld bedrag per type inkomen bij aanwezigheid in de aangifte van
goede debiteuren en debiteuren in open DAVO-dossiers

Bron: Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën - Cel Beheerscontrole & DAVO
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5 NAAR EEN WIJZIGING
VAN DE
VOORSCHOTTENREGELING?
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In dit laatste hoofdstuk gaan we in op de vraag wat de impact is als er aanpassingen worden aangebracht aan de voorschottenregeling. De voorschottenregeling kan op drie dimensies aangepast worden: 1) de doelgroep, 2) het inkomensplafond en (3)
de voorschotbedragen, waarbij combinaties natuurlijk mogelijk zijn. De impact kan gemeten worden op basis van verschillende
parameters. We zullen ons hoofdzakelijk focussen op de dekkingsgraad en de budgettaire kost maar ook de impact op het armoederisico alsook het risico dat zich een inactiviteitsval voordoet (omvat de situatie waarin een persoon geen/weinig financiële
meeropbrengst kent bij de overgang van inactiviteit naar werk) zal summier besproken worden. De huidige DAVO-inkomensgrenzen voor eenoudergezinnen met 1 of 2 kinderen liggen reeds boven de armoedegrenzen van toepassing op eenoudergezinnen
met 1 of 2 kinderen. Voor eenoudergezinnen met drie of meer kinderen ligt de DAVO-inkomensgrens (2.004 euro, met name
1.800 euro + 3 x 68 euro) wel onder de armoedegrens (2.164 euro). Deze situatie zou dus best geremedieerd worden. Voor wat
betreft het risico van een inactiviteitsval brengen we even in herinnering dat momenteel 55 % van de aanvragers tewerkgesteld
is (op basis van de fiscale aangifte).
Vooraleer in dit hoofdstuk alternatieve scenario’s te bespreken zal eerst de huidige situatie besproken worden. Hierbij zullen we
in eerste instantie focussen op de eerste opdracht van DAVO, met name het invorderen van onderhoudsgeld en achterstallen.
Alle alimentatiegerechtigde huishoudens geconfronteerd met een wanbetaling kunnen op deze diensten beroep doen wanneer
ze aan een aantal voorwaarden voldoen. De dekkingsgraad is m.a.w. bijna 100 % maar de take up zal wel lager liggen. Vervolgens
zal de dekkingsgraad, take up en budgettaire kost van de huidige voorschottenregeling berekend worden en zal ook de impact van
de wetswijziging van 2014 nagegaan worden. Tenslotte zullen dus een aantal mogelijke aanpassingen aan de huidige voorschottenregeling gedefinieerd worden. Gezien de recente wetswijziging om vanaf 2020 de maximale inkomensgrens te verhogen naar
2.200 euro (+ ophoging per kind ten laste) en dit bedrag ook jaarlijks te indexeren zal de impact van deze beslissing eerst geraamd
worden vooraleer andere scenario’s te bespreken.

5.1 MATE DAT ALIMENTATIEGERECHTIGDE HUISHOUDENS BEROEP DOEN OP DE
DIENSTEN VAN DAVO
Naar schatting 192.555 Belgische huishoudens hadden op basis van SILC 2017 recht op een alimentatie waarbij ongeveer 19 %
van deze huishoudens geconfronteerd wordt met een wanbetaling. In theorie kunnen dus naar schatting 36.200 huishoudens
aan DAVO vragen om het onderhoudsgeld en de achterstallen in te vorderen. Maar niet elk gezin dat geconfronteerd wordt met
een wanbetaling zal dit ook effectief doen. In juli 2018 had DAVO 21.294 lopende dossiers in haar databank. Dit zijn dus zowel de
lopende en gestopte voorschotdossiers als de loutere invorderingsdossiers.1 Op basis van SILC kan voor deze categorie echter
geen betrouwbare schatting gemaakt worden van de take up. In de eerste plaats doordat de totale groep van DAVO ook heel
wat ‘historische’ dossiers telt terwijl SILC de groep van alimentatiegerechtigden (geconfronteerd met een wanbetaling) op een
bepaald moment telt.

5.2 FOCUS OP DE HUIDIGE VOORSCHOTTENREGELING
5.2.1 DEKKINGSGRAAD EN TAKE UP
Door het instellen van inkomensgrenzen kan niet elk gezin met kinderen geconfronteerd met een wanbetaling genieten van het
DAVO-voorschot. In hoofdstuk 2 (SILC) werd op basis van de inkomensverdeling van de alimentatiegerechtigde huishoudens met
kinderen die geconfronteerd worden met een wanbetaling nagegaan hoeveel van deze gezinnen onder de DAVO-inkomensgrenzen vielen en dus in principe recht hebben op een voorschot (tabel 5.1). Daaruit bleek dat 22.247 van de 33.110 gezinnen in
aanmerking komen voor de voorschottenregeling, wat overeenkomt met een dekkingsgraad van 67,2 %. Concreet betekent dit
dat 41.434 kinderen binnen deze gezinnen (of 66,2 %) in aanmerking komen voor een voorschot.

Tabel 5.1 Alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen met wanbetaling naar aantal kinderen
en geïndexeerd inkomen (SILC 2015 en 2017)
1 kind

2 kinderen

3 of meer
kinderen

Totaal aantal
gezinnen

Totaal aantal
kinderen

Minder dan 1.868 euro per maand
1.868-1.936 euro per maand
1.937-2.004 euro per maand
2.005 euro per maand of meer

10.300
0
0
4.234

4.707
0
0
2.925

6.035
568
637
3.704

21.042
568
637
10.864

37.818
1.705
1.911
21.198

Totaal

14.534

7.632

10.944

33.110

6. 632

Onder de grens
% onder de grens t.o.v. totaal

10.300
70,9

4.707
61,7

7.240
66,2

22.247
67,2

41.434
66,2

Bron: Eigen berekeningen op basis van SILC 2015 en 2017

1 Gestopte voorschotdossiers zijn dossiers waarvan nog achterstallen ingevorderd worden, maar geen nieuwe voorschotten meer worden betaald. Er is ook aan groot aantal
volledig afgesloten dossiers (cf. een bespreking in Pacolet & De Wispelaere, 2012, p. 172-173).
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In hoofdstuk 3 (DAVO) werd onderzocht hoeveel gezinnen en kinderen er effectief gebruik maken van de voorschottenregeling.
Dat zijn enkel de gezinnen die zich in de lopende voorschotdossiers bevinden aangezien zij nog steeds voorschotten ontvangen.
De huishoudens in de gestopte voorschotdossiers en invorderingsdossiers ontvangen namelijk geen voorschotten (meer). In
tabel 5.2 worden de gezinnen en de hieraan verbonden kinderen die op basis van de DAVO-databank voorschotten ontvangen
weergegeven op basis van het aantal kinderen binnen een gezin. Naar analogie met de SILC-analyse worden de categorieën beperkt tot ‘3 of meer kinderen’. Uit de tabel blijkt dat 11.062 gezinnen gebruik maken van de voorschottenregeling voor in totaal
20.254 kinderen.

Tabel 5.2 Aantal gezinnen en kinderen in de lopende voorschotdossiers van DAVO
1 kind
Gezinnen met kinderen
Kinderen in deze gezinnen

5.016
5.016

2 kinderen

3 of meer
kinderen

3.827
7.654

2.219
7.584

Totaal
11.062
20.254

Bron: Eigen berekeningen op basis van DAVO-databank

Om een beeld te krijgen van de take up onder de alimentatiegerechtigde huishoudens die geconfronteerd worden met een wanbetaling volstaat het nu om de gezinnen die effectief gebruik maken van de voorschottenregeling (op basis van DAVO) af te zetten
tegen de totale groep die potentieel recht heeft op voorschotten (op basis van SILC). Tabel 5.3 geeft deze verhouding weer. Voor
de DAVO-groep was het mogelijk om het exacte aantal kinderen in de categorie ‘3 of meer kinderen’ te berekenen terwijl het
aantal kinderen in de SILC-groep een loutere vermenigvuldiging van de gezinnen met drie is. In realiteit herbergt deze groep dus
meer kinderen dan het minimumaantal van 21.720. Het verschil is evenwel beperkt, waardoor we opteren voor eenzelfde vereenvoudiging tot ‘3 of meer kinderen’. De totale take up door de in aanmerking komende gezinnen met kinderen geconfronteerd
met een wanbetaling bedraagt 49,7 %. Dit staat voor 48,9 % van de betrokken kinderen in deze gezinnen. De take up verschilt
verder sterk naargelang het aantal kinderen ten laste. Terwijl de take up bij gezinnen met 1 kind 48,7 % bedraagt, is dit maar liefst
81,4 % voor gezinnen met 2 kinderen en slechts 30,6 % bij gezinnen met drie of meer kinderen.
Zoals eerder reeds aangegeven dienen deze take up cijfers met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden, zeker gezien
de grote verschillen met het vorige onderzoek. Destijds werd op basis van SILC 2006 en 2009 een algemene take up van 61 %
gevonden (ten opzichte van slechts 49,7 % op basis van de huidige cijfers). Een deel van de verklaring kan liggen in het feit dat bij
de analyses van SILC in het huidige onderzoek gekeken werd naar de vrouwelijke inkomens die gemiddeld lager liggen dan het gemiddelde van het huishoudinkomen (gebruikt tijdens het vorige onderzoek). Hierdoor bevinden zich relatief meer gezinnen onder
de DAVO-inkomensgrens wat de potentiële doelgroep op DAVO-voorschotten heeft vergroot. Een andere mogelijke verklaring
kan gevonden worden in de ophoging van het inkomensplafond waarbij de huishoudens met de hogere inkomens die zijn kunnen
toetreden als gevolg van de wetswijziging misschien minder snel gebruik zullen maken van de voorschottenregeling van DAVO.
Deze hypothese wordt onderzocht in de volgende sectie (cf. sectie 5.2).
De opsplitsing van de gezinnen naar aantal kinderen leert ons verder dat er in het huidige onderzoek veel meer gezinnen met drie
of meer kinderen geconfronteerd worden met een wanbetaling in vergelijking met het vorige onderzoek. Hierdoor zijn er ook veel
meer observaties onder de DAVO-inkomensgrens in vergelijking met het vorige onderzoek. Bijgevolg is de potentiële doelgroep
voor een DAVO-voorschot enorm vergroot (1.567 gezinnen destijds ten opzichte van 7.240 gezinnen nu). Doordat de effectieve
gebruikers van de voorschotten (in de DAVO-databank) niet evenredig gestegen zijn, ligt de take up bij gezinnen met drie of meer
kinderen veel lager (80 % destijds ten opzichte van slechts 30,6 % nu). Dit heeft dan ook een enorme impact op de algemene take
up cijfers. Opnieuw dient benadrukt te worden dat de opsplitsing van de gezinnen naar aantal kinderen zorgt dat het beperkt
aantal observaties onder de wanbetalingen nog verder opgedeeld wordt in deelgroepen. Uitspraken hierover dienen dus met
extra waakzaamheid gedaan te worden. Daarom is het aan te raden om voornamelijk te focussen op de take up van de totale
groep gezinnen met kinderen waarbij dus ongeveer één op de twee gezinnen die in aanmerking komen voor een DAVO-voorschot
effectief gebruik maken van deze regeling.
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Gezinnen met kinderen
Kinderen in deze gezinnen

10.300
10.300

SILC
gemiddeld

5.016
5.016

DAVO

1 kind

4.707
9.414

SILC
gemiddeld
3.827
7.654

DAVO
81,3
81,3

Take up
(in %)
7.240
21.720

SILC
gemiddeld
2.219
7.584

DAVO
30,6
34,9

Take up
(in %)

3 of meer kinderen

Bron Eigen berekeningen op basis van SILC 2015 en 2017 en de DAVO-databank

48,7
48,7

Take up
(in %)

2 kinderen

22.247
41.434

SILC
gemiddeld

11.062
20.254

DAVO

Totaal

49,7
48,9

Take up
(in %)

Tabel 5.3 Geraamde take up door alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen geconfronteerd met een wanbetaling onder de DAVO-inkomensgrens naar aantal kinderen
(SILC 2015 en 2017 & DAVO)

5.2.2 HET JAARLIJKS VOORSCHOTTENBUDGET
Door het maandelijks gemiddeld uitgekeerd voorschot per kind te vermenigvuldigen met het aantal voorschotgerechtigden en
dit vervolgens te bereken op jaarbasis, kan het jaarbudget inzake uitgekeerde voorschotten van DAVO geraamd worden. Gezien
hier wordt uitgegaan van de huidige inkomensgrenzen kunnen we gebruik maken van het DAVO-databestand om het jaarlijks
voorschottenbudget te berekenen. Wanneer in volgende secties bepaalde scenario’s besproken zullen worden zal dit jaarbudget
geschat worden door uit te gaan van de totale groep kinderen die geconfronteerd wordt met een wanbetaling (op basis van de
SILC-gegevens).
Tabel 5.4 geeft het geraamd jaarbudget dat DAVO spendeert aan voorschotten weer naar aantal kinderen voor alle voorschotdossiers die nog lopende waren in juli 2018. Uit de tabel blijkt dat DAVO jaarlijks voor ongeveer 30 miljoen aan voorschotten uitbetaald (op basis van de situatie in juli 2018).1 Het voorschotbudget betreft een bruto kost. De netto kost zal wellicht gemiddeld
ongeveer een derde lager liggen dan de bruto kost doordat een deel van de uitgekeerde voorschotten teruggevorderd zal kunnen
worden (ongeveer tussen de 30 en 40 %).

Tabel 5.4 Geraamd DAVO-jaarbudget aan voorschotten op basis van huidige inkomensgrenzen
(geïndexeerde inkomens, situatie in juli 2018)
1 kind

2 kinderen

3 of meer
kinderen

Totaal

Minder dan 250 euro per maand
250-499 euro per maand
500-999 euro per maand
1.000-1.499 euro per maand
1.500-1.799 euro per maand
1.800-2.004 euro per maand

286.896
125.280
850.704
6.084.696
1.206.576
201.432

319.152
197.784
1.099.872
8.249.856
1.730.160
376.272

352.584
92.736
852.624
6.860.160
1.119.960
260.496

958.632
415.800
2.803.200
21.194.712
4.056.696
838.200

Totaal

8.755.584

11.973.096

9.538.560

30.267.240

Bron: Eigen berekeningen op basis van de DAVO-databank & SILC 2015 en 2017

5.3 DE IMPACT VAN DE VERHOGING VAN HET INKOMENSPLAFOND ALS GEVOLG VAN DE
WETSWIJZIGING VAN 2014
Als gevolg van de wetswijziging van 2014 is de inkomensgrens om te kunnen gebruik maken van de voorschotregeling opgetrokken. Vóór de wijziging lag de geïndexeerde inkomensgrens op een basisbedrag 1.386 euro met een toeslag van 66 euro per
rechthebbend kind. Vanaf 2015 was de inkomensgrens verhoogd tot 1.800 euro met een toeslag van 68 euro per kind (inmiddels
70 euro). Dit impliceert dat voor aanvragen vanaf 2015 voorschotdossiers met een hoger inkomen onder het inkomensplafond
kunnen vallen terwijl deze dossiers vóór de wetswijziging er nog boven zouden zitten. Door de verhoging van de inkomensgrens
zijn er vanaf 2015 bijgevolg dossiers kunnen toetreden tot de voorschottenregeling die hier voordien geen gebruik van konden
maken wegens een te hoog inkomen. Deze groep heeft dus een inkomen dat hoger is dan de vorige (geïndexeerde) inkomensgrens maar lager dan de huidige inkomensgrens. Deze groep kan dus beschouwd worden als een extra groep die kan toetreden
tot de lopende voorschotdossiers door de wetswijziging. Een andere subgroep binnen de nieuwe dossiers vanaf 2015 had de
verhoging van de inkomensgrens niet nodig om recht te hebben op de voorschottenregeling. Deze groep heeft namelijk een inkomen onder de vorige (maar geïndexeerde) inkomensgrens waardoor deze zonder wetswijziging ook al recht had op voorschotten.
Het is dan ook interessant om te verifiëren welke impact het verhogen van het inkomensplafond heeft op de dekkingsgraad en de
take up van de gezinnen die geconfronteerd worden met een wanbetaling van het alimentatiegeld. Voor de volledigheid worden
de oude inkomensgrenzen per aanvraagjaar opnieuw weergegeven (tabel 5.5). Hierbij werden de inkomensgrenzen doorgetrokken tot 2018 om de vergelijkbaarheid met de inkomensgrens na de wetswijziging (vanaf 2015) te verhogen. Dit zouden m.a.w. de
huidige inkomensgrenzen zijn moest de wetswijziging niet zijn doorgevoerd.

Tabel 5.5 Effectieve (2005-2014) en geraamde (2015-2018) inkomensgrenzen, 2005-2018, in euro
Basisbedrag
Verhoging per kind

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.152
54

1.175
56

1.197
57

1.224
58

1.271
61

1.268
60

1.300
62

1.344
64

1.360
65

1.386
66

1.400
67

1.430
68

1.456
69

1.479
70

Bron: Eigen berekeningen op basis van de DAVO-databank

1 Het gaat hier wel om een overschatting omdat in werkelijkheid ongeveer 29.855.000 miljoen euro aan voorschotten werd uitbetaald in 2018 (zie tabel 3.2).
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Op basis van bovenstaande tabel kan vastgesteld worden dat zonder de verhoging van het inkomensplafond als gevolg van de
wetswijziging de inkomensgrens eerder rond 1.500 euro zou schommelen in plaats van 1.900 euro (1.800 euro + toeslag per
kind). Dit impliceert dus dat de huishoudens waarbij de alimentatiegerechtigde een inkomen onder 1.500 euro heeft zonder
wetswijziging ook recht zou hebben gehad op de voorschottenregeling voor de kinderen. De huishoudens met een inkomen
van de alimentatiegerechtigde tussen 1.500 en 1.900 euro zijn kunnen toetreden tot de voorschottenregeling als gevolg van de
wetswijziging.

5.3.1 DE IMPACT OP HET AANDEEL WANBETALINGEN
Voor de huishoudens die zich onder de vorige inkomensgrenzen bevinden enerzijds en de extra groep die is kunnen toetreden
als gevolg van de verhoging van het inkomensplafond anderzijds is het in eerste instantie mogelijk om na te gaan in welke mate
zij geconfronteerd worden met een wanbetaling. In hoofdstuk 2 werd vastgesteld dat het aandeel gezinnen die geconfronteerd
werden met een wanbetaling onder de totale groep van alimentatiegerechtigden op basis van SILC 2015 en 2017 ongeveer 20 %
bedraagt (cf. sectie 2.3.1). In wat volgt zal een opsplitsing gemaakt worden tussen die groep met kinderen die zich onder de vorige
inkomensgrenzen bevond (1.500 euro) en de extra groep met kinderen die is kunnen toetreden als gevolg van de verhoging van
het inkomensplafond (1.800 euro). Tabel 5.6 geeft het aandeel wanbetalingen onder de alimentatiegerechtigde gezinnen met
kinderen weer op basis van de vorige en de huidige inkomensgrenzen. Daaruit blijkt dat het aandeel gezinnen geconfronteerd
met een wanbetaling onder de alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen daalt naarmate het inkomen van de betrokken
groepen stijgen. Zo evolueert het aandeel wanbetalingen van 21,6 % bij de groep met de laagste inkomens (tot 1.500 euro) over
19,7 % bij de inkomens tussen 1.500 en 1.800 euro tot 17,0 % bij de inkomens boven de huidige grenzen. Ondanks de dalende
tendens ligt het aandeel wanbetalingen onder de huishoudens die zich onder de oude inkomensgrenzen bevinden (21,6 %) toch
relatief dicht bij dat van de gezinnen die extra zijn kunnen toetreden als gevolg van de verhoging van het inkomensplafond tot
1.800 euro (19,7 %).

Tabel 5.6 % wanbetalingen onder alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen op basis van
vorige en huidige inkomensgrenzen (SILC 2015 en 2017)
Aantal wanbetalingen
bij de alimentatiegerechtigden

Aantal alimentatiegerechtigden

% wanbetalingen

Onder de vorige grens (1.500 euro)
Tussen de vorige en de huidige grens
Subtotaal onder de huidige grens (1.800 euro)
Boven de huidige grens

15.333
6.914
22.247
10.864

70.987
35.110
106.097
63.838

21,6
19,7
21,0
17,0

Totaal

33.111

169.935

19,5

Bron: Eigen berekeningen op basis van SILC 2015 en 2017

5.3.2 DE IMPACT OP DE DEKKINGSGRAAD EN DE TAKE UP
De verhoging van het inkomensplafond tot 1.800 euro (en toeslagen per extra kind) heeft logischerwijze een positieve impact
gehad op het aandeel alimentatiegerechtigde gezinnen dat recht had op een voorschottenregeling in het geval van een wanbetaling. Door de wetswijziging vallen er namelijk meer gezinnen onder het (verhoogde) inkomensplafond waardoor zij in aanmerking
komen voor de DAVO-voorschotten. Tabel 5.7 geeft de verdeling van de alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen die
geconfronteerd worden met een wanbetaling weer op basis van de vorige en huidige inkomensgrenzen. Hieruit blijkt dat de ophoging van het inkomensplafond als gevolg van de wetswijziging gezorgd heeft voor een stijging van de totale dekkingsgraad van
46,3 % (op basis van de vorige geïndexeerde inkomensgrens) tot 67,2 % (op basis van de huidige inkomensgrens) voor het totale
aantal huishoudens. Voor het aantal kinderen is de dekkingsgraad gestegen van 48,5 % tot 66,2 %, of ongeveer 2 op de 3 kinderen.
De ophoging van de inkomensgrens heeft dus gezorgd voor een grote uitbreiding van de groep huishoudens die in aanmerking
komen voor een DAVO-voorschot. In totaal komen namelijk een extra 6.914 huishoudens (en 11.055 kinderen binnen deze gezinnen) in aanmerking voor een voorschot door de ophoging van het inkomensplafond tot 1.800. Een vergelijking met het vorige
onderzoek (gebaseerd op de oude inkomensgrenzen) toont aan dat de dekkingsgraad op basis van de oude inkomensgrenzen
(46,3 %) gebaseerd op SILC 2015 en 2017 relatief dicht bij de dekkingsgraad op basis van SILC 2009 (52 %) ligt. Dit is ook enigszins
logisch aangezien in beide gevallen uitgegaan wordt van dezelfde (oude) inkomensgrenzen.
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Tabel 5.7 Alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen met wanbetaling naar aantal kinderen en
geïndexeerd inkomen op basis van vorige en huidige inkomensgrenzen (SILC 2015 en 2017)
1 kind

2 kinderen

3 of meer
kinderen

Totaal aantal
gezinnen

Totaal aantal
kinderen

Onder de vorige grens (1.500 euro)
Tussen de vorige en de huidige grens
Onder de huidige grens (1.800 euro)
Boven de huidige grens

6.012
4.288
10.300
4.234

3.596
1.111
4.707
2.925

5.725
1.515
7.240
3.704

15.333
6.914
22.247
10.864

30.379
11.055
41.434
21.198

Totaal

14.534

7.632

10.944

33.110

62.632

41,4
70,9

47,1
61,7

52,3
66,2

46,3
67,2

48,5
66,2

% onder de vorige grens t.o.v. totaal
% onder de huidige grens t.o.v. totaal

Bron: Eigen berekeningen op basis van SILC 2015 en 2017

In een volgende fase kunnen we het verschil in take up tussen de groep die onder de vorige inkomensgrenzen valt enerzijds en de
groep die tussen de vorige en de huidige inkomensgrens valt en er dus extra is bijgekomen als gevolg van de wetswijziging anderzijds
van naderbij bestuderen. Gezien het beperkte aantal observaties wordt enkel de take up van alle alimentatiegerechtigde gezinnen
met kinderen geconfronteerd met een wanbetaling weergegeven in tabel 5.8. Meteen valt op dat er een groot verschil is tussen
de take up cijfers van de huishoudens waarbij de alimentatiegerechtigde een inkomen heeft onder de vorige inkomensgrens en de
huishoudens waarbij het inkomen zich tussen de oude en de huidige inkomensgrens bevindt. De groep die reeds vóór de wetswijziging recht had op de voorschottenregeling heeft namelijk een take up van 60 % terwijl het take up cijfer van de groep die is kunnen
toetreden als gevolg van de wetswijziging slechts 27 % bedraagt. Dit betekent dus dat de daling van het algemene take up cijfer (50
%) ten opzichte van het vorige onderzoek (61 %) volledig te wijten is aan het lage take up cijfer van de subgroep van de hogere inkomens die zijn kunnen toetreden als gevolg van de verhoging van het inkomensplafond (27 %). Als we enkel kijken naar de huishoudens die zich onder de vorige inkomensgrenzen bevonden kan geconstateerd worden dat de take up min of meer gelijk is gebleven
ten opzichte van het vorige onderzoek (60 % op basis van SILC 2015 en 2017 ten opzichte van 61 % op basis van SILC 2006 en 2009).

Tabel 5.8 Geraamde take up door gezinnen geconfronteerd met een wanbetaling naar oude en
huidige inkomensgrenzen (SILC 2015 en 2017 & DAVO)
Onder de vorige grens
(1.500)

Gezinnen met kinderen
Kinderen in deze gezinnen

Tussen de vorige (1.500)
en de huidige grens (1.800)

Totale groep

SILC
gemiddeld

DAVO

Take up
(in %)

SILC
gemiddeld

DAVO

Take up
(in %)

SILC
gemiddeld

DAVO

Take up
(in %)

15.333
30.379

9.223
16.933

60,2
55,7

6.914
11.055

1.839
3.321

26,6
30,0

22.247
41.434

11.062
20.254

49,7
48,9

Bron: Eigen berekeningen op basis van SILC 2015 en 2017 & de DAVO-databank

5.3.3 DE IMPACT OP HET JAARLIJKS VOORSCHOTTENBUDGET
De verhoging van het inkomensplafond tot 1.800 euro plus toeslagen per kind heeft logischerwijs ook een impact op het jaarlijkse
voorschottenbudget van DAVO. Voor de kinderen in de 1.839 huishoudens met inkomens tussen ongeveer 1.500 euro en 1.800
euro die zijn kunnen toetreden als gevolg van de verhoging van het inkomensplafond (cf. tabel 5.8) worden namelijk nu ook voorschotten uitgekeerd terwijl dit voor de wetswijziging niet het geval was. Tabel 5.9 geeft het geraamde jaarlijkse voorschottenbudget naar aantal kinderen weer op basis van de vorige en de huidige inkomensgrenzen. Daaruit blijkt dat de verhoging van het
inkomensplafond tot 1.800 euro gezorgd heeft voor een stijging van ongeveer 5 miljoen euro van het jaarlijks voorschotbudget,
wat overeenkomt met een toename van het budget op basis van de vorige inkomensgrenzen van ongeveer 19 %. In het vorige
onderzoek werd deze toename geschat op ongeveer 8 miljoen euro. Dat de stijging van het jaarlijks voorschotbudget in de realiteit significant lager ligt, heeft voornamelijk te maken met het feit dat destijds een schatting moest worden gemaakt op basis
van de SILC-aantallen waarbij werd uitgegaan van een effectieve take up van 61 % bij het aandeel gezinnen en 69 % bij het aantal
kinderen (hetzelfde als de totale take up). In voorgaande sectie hebben we echter kunnen vaststellen dat de take up bij deze hogere inkomenscategorieën met slechts 26,6 % bij het aantal gezinnen en 30 % bij het aantal kinderen een pak lager ligt waardoor
het aantal bijkomende huishoudens als gevolg van de wetswijziging relatief beperkt is gebleven. In ons vorig rapport raamden
wij de extra middelen nodig voor de verhoging van de grens op ongeveer 8 miljoen euro of 40 %, maar de take up bij de nieuwe
groep was ook verondersteld om meer dan dubbel zo groot te zijn.1 De werkelijkheid nadien leert ons dat zij aanzienlijk lager is.

1 Pacolet, J. & De Wispelaere, F. (2012), Budgettaire impact van de toekenning van de voorschotten door de Dienst voor alimentatievorderingen, Leuven, HIVA–KU Leuven, p. 279).
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Tabel 5.9 Geraamd DAVO-jaarbudget aan voorschotten op basis van de vorige en huidige inkomensgrenzen
(geïndexeerde inkomens, situatie in juli 2018)
1 kind

2 kinderen

3 of meer
kinderen

Totaal

Onder de vorige grens (1.500 euro)
Tussen de vorige en de huidige grens

7.347.576
1.408.008

9.866.664
2.106.432

8.158.104
1.380.456

25.372.344
4.894.896

Totaal

8.755.584

11.973.096

9.538.560

30.267.240

19,2

21,3

16,9

19,3

% toename door ophoging grens

Bron: Eigen berekeningen op basis van de DAVO-databank

5.4 MOGELIJKE WIJZIGINGEN AAN DE HUIDIGE VOORSCHOTTENREGELING
Er zijn verschillende aanpassingen aan de huidige voorschottenregeling denkbaar. Naast veranderingen aan de specifieke voorwaarden inzake het inkomensplafond en de doelgroep zal ook gekeken worden naar mogelijke wijzigingen van het maximale
voorschotbedrag per kind. Telkens zal, waar mogelijk, nagegaan worden wat de impact van de wijzigingen is op de samenstelling
van de groep rechthebbenden en de budgettaire kost die hiermee gepaard gaat. Maar ook de mate dat tegemoet wordt gekomen
om het armoederisico te beperken, wordt bekeken, alsook of de kans op een inactiviteitsval bestaat.
Om de scenario’s te bepalen kan onder meer gekeken worden naar het beleid van andere Europese landen op het vlak van
tussenkomst bij wanbetaling van het onderhoudsgeld. Tot 2010 werd door de OESO een overzicht voor een groot aantal Europese lidstaten gepubliceerd.1 Maar dit overzicht is natuurlijk gedateerd. Er is momenteel wel een nuttige Europese webpagina
waar een soortgelijk overzicht beschikbaar is.2 Toch is de kans reëel dat we hier appelen en peren met elkaar gaan vergelijken.
Desalniettemin kunnen een aantal algemene bevindingen geformuleerd worden. Zo zien we dat de meeste landen een vast
voorschotbedrag gaan uitbetalen, wat niet het geval is in België. Vanuit de gedachte dat elk kind geconfronteerd met een wanbetaling op eenzelfde manier moet worden behandeld is dit niet zo onlogisch. Tegelijk zien we dat het bepalen van alimentatie vaak
nattevingerwerk is waardoor sterke verschillen ontstaan.3 We zullen in dit hoofdstuk een scenario definiëren waarbij DAVO een
forfaitair bedrag gaat uitbetalen. Volgens de Gezinsbond kost een kind anno 2019 maandelijks minimum 500 euro.4 Op basis van
het bedrag dat gemiddeld per kind aan alimentatie moet worden betaald, gerapporteerd in SILC, gaan we uit van een maandelijks
bedrag van 150 euro. Daarnaast zullen we ook nagaan wat de budgettaire impact is wanneer de maximumgrens wordt opgehoogd naar 200 euro of wanneer de maximumgrens volledig weggelaten wordt. Tenslotte stellen we vast dat een groot aantal
landen een voorschot zullen uitbetalen aan de totale groep van onderhoudsgerechtigden. In België is de tussenkomst van DAVO
inzake de uitbetaling van een voorschot beperkt tot alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen en binnen deze groep tot de
kinderen in deze huishoudens. Mogelijke scenario’s zijn dan ook om alle alimentatiegerechtigde huishoudens recht te geven tot
een DAVO-voorschot (al of niet beperkt tot een maximuminkomen) en ook de alimentatie van de ex-partner mee in rekening te
nemen.
Tabel 5.10 geeft een overzicht van alternatieve scenario’s voor de huidige voorschottenregeling die verderop besproken zullen
worden. Ze kunnen dus in grote lijnen ondergebracht worden in wijzigingen aan (1) het inkomensplafond, (2) de doelgroep en (3)
de voorschotbedragen, of combinaties zijn mogelijk. We hebben 10 scenario’s weerhouden maar niet elk scenario is in dezelfde
mate uitgewerkt. Hierbij werd telkens nagegaan wat de impact was op de dekkingsgraad, het jaarlijks voorschottenbudget, het
risico op een inactiviteitsval en het armoederisico. De geraamde voorschotbudgetten slaan op een bruto kost. Voor de berekening
van de netto kost dient van de bruto kost het gerecupereerde bedrag aan uitbetaalde voorschotten afgetrokken te worden. Het
was echter niet mogelijk om een gedetailleerde schatting te maken van de evolutie van het invorderingspercentage naargelang
het voorgestelde scenario. De voorbije jaren (2014 -2018) kon naar schatting iets meer dan 40 % van de uitgekeerde voorschotten door DAVO gerecupereerd worden. Over de periode 2005-2017 werd ongeveer 30 % van de uitgekeerde voorschotten gerecupereerd door DAVO. Op basis van de studie van 2012 stelden we ook vast dat de voorschotdossiers waarbij de debiteuren een
‘hoog’ inkomen hebben, beter afgesloten worden. Tegelijk is ook het invorderingspercentage sinds de wetswijziging van 2014 (en
dus sinds de ophoging van de inkomensgrens) toegenomen. De kans is dus reëel dat het invorderingspercentage bij de groep die
aan de doelgroep wordt toegevoegd door een ophoging van de inkomensgrens hoger zal liggen dan 30-40 %.

1 https://www.oecd.org/els/family/41920285.pdf
2 https://e-justice.europa.eu/content_maintenance_claims-47-be-en.do?member=1#toc_12
3 https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/06-toegankelijkheid_werkbaarheid-transparantie-belgische-methoden-berekening-onderhoudsbijdragen.pdf
4 https://www.gezinsbond.be/Publicaties/Andere/Documents/Leeftijd.pdf
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Tabel 5.10 Scenario’s wijzigingen van voorschottenregeling
1) Wijziging van de inkomensgrenzen
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 3
Scenario 4
Scenario 4a
Scenario 4b
Scenario 5

Indexering van de inkomensgrenzen
Ophoging van het basisbedrag van 1.800 euro naar 2.200 euro
Ophoging van het basisbedrag van 1.800 euro naar 2.500 euro
Opheffing van de inkomensgrenzen
Voor de totale doelgroep
Voor de eenoudergezinnen
Ophoging van de toeslag per kind

2) Wijziging van de voorschotbedragen
Scenario 6
Scenario 7
Scenario 8

Verhoging van het maximum voorschotbedrag van 175 euro naar 200 euro
Opheffing van het maximumbedrag aan voorschotten
Forfaitair voorschotbedrag van 150 euro

3) Wijziging van de doelgroep
Scenario 9

Uitbreiding van het stelsel tot de ex-partner

4) Combinaties
Scenario 10

Degressief voorschot op basis van het inkomen
Bron: Eigen berekeningen op basis van de DAVO-databank & SILC 2015 en 2017

5.4.1 WIJZIGING VAN DE INKOMENSGRENZEN
Zelfs na de wetswijziging van mei 2014 blijft de vraag wat het inkomensplafond moet zijn zich opwerpen in het publieke en
politieke debat. Verschillende aanpassingen zijn hierbij denkbaar. De meest verregaande optie is de opheffing van het inkomensplafond. Onder de voormalige maar ook nog onder de huidige inkomensplafonds valt immers een groep van gezinnen uit de boot
om te kunnen genieten van de voorschotregeling van de DAVO. Tegelijk dragen inkomensplafonds mogelijks bij tot een inactiviteitsval wat natuurlijk vermeden moet worden. Personen die inactief zijn en van DAVO een voorschot ontvangen zullen niet
geneigd zijn om aan het werk te gaan wanneer men een loon ontvangt dat hoger ligt dan de maximum DAVO-inkomensgrens
maar dat lager ligt dan de som van hun huidige uitkering en het voorschot. Door een opheffing van het inkomensplafond wordt
dit (in grote mate) vermeden. Minder drastische aanpassingen van het inkomensplafond zijn een ophoging van het basisbedrag
of een loutere indexering van het huidige basisbedrag. Naast een wijziging van het basisbedrag kan ook de toeslag per kind opgehoogd worden. Dergelijke aanpassingen van het basisbedrag en de toeslagen van het inkomensplafond zullen in deze sectie
van naderbij bestudeerd worden.
5.4.1.1 SCENARIO 1: INDEXERING VAN HET BASISBEDRAG
In sectie 5.2 werd besproken dat de wetswijziging van 2014 zorgde voor een belangrijke ophoging van het inkomensplafond
waardoor bijna extra 7.000 huishoudens (en meer dan 11.000 kinderen) in aanmerking komen voor de voorschottenregeling van
DAVO. Een belangrijke nuance bij de ophoging van het inkomensplafond is echter dat het basisbedrag van 1.800 euro en de toeslag per kind van 68 euro (inmiddels 70 euro) niet geïndexeerd worden terwijl dit bij de vorige inkomensgrenzen wel gebeurde. Dit
impliceert dat zonder wijzigingen de vorige inkomensgrenzen door de indexering in de toekomst vanaf een bepaald moment zelfs
hoger zouden liggen dan de huidige vaststaande grens van 1.800 euro plus toeslagen. De verhoging van het inkomensplafond
wordt door het gebrek aan indexering dus als het ware meer en meer uitgehold naarmate men opschuift in de tijd. Daarom is het
logisch om als eerste mogelijke aanpassing van de huidige voorschottenregeling te kijken naar een indexering van de bestaande
inkomensgrens van 1.800 euro en de toeslag van 68 euro per kind. Tabel 5.11 geeft de inkomensgrenzen weer in het geval van
een indexering vanaf 2015. Tot en met 2018 is het indexcijfer gebaseerd op de reële index terwijl voor de jaren nadien uitgegaan
is van een gemiddelde evolutie van het indexcijfer van de periode 2015-2018.

Tabel 5.11 Geraamde inkomensgrenzen op basis van reëel indexcijfer (2015-2018) en gemiddeld indexcijfer
(2019-2025), 2015-2025, in euro
Basisbedrag
Verhoging per kind

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.800
68

1.852
70

1.870
71

1.908
72

1.945
73

1.984
75

2.023
76

2.062
78

2.103
79

2.144
81

2.186
83

Bron: Eigen berekeningen op basis van DAVO-inkomensgrens en indexcijfer
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In de eerste jaren van het toepassen van de index is het verschil tussen het inkomensplafond mét en zonder indexering nog relatief klein. Door dit kleine verschil en de beperkte observaties voor de huishoudens geconfronteerd met een wanbetaling is het
niet mogelijk om de impact van de indexering op de dekkingsgraad en het voorschotbudget te berekenen voor de huidige periode
(2018). Desalniettemin blijkt uit de tabel duidelijk dat het indexeren van het basisbedrag en de toeslagen per kind zeker op de
(middel)lange termijn wel een belangrijke impact kan hebben op de inkomensgrenzen. Terwijl een huishouden met 3 kinderen in
de huidige situatie in 2025 een inkomen zou moeten hebben onder 2.004 euro (1.800 euro + 3 x 68 euro) zou het inkomensplafond in het geval van geïndexeerde inkomensgrenzen al 2.435 euro bedragen (2.186 euro + 3 x 83 euro). Bij de bespreking van
het volgende scenario waarbij het inkomensplafond wordt verhoogd tot 2.500 euro zal duidelijk worden dat de impact van een
dergelijk verschil groot kan zijn op de dekkingsgraad en er dus voor zal zorgen dat er een relatief grote extra groep in aanmerking
komt voor de voorschottenregeling (cf. volgende sectie). Niet indexeren zou op langere termijn tot gevolg hebben dat de groep die
in aanmerking komt, steeds kleiner wordt.
5.4.1.2 SCENARIO 2: OPHOGING BASISBEDRAG VAN 1.800 EURO NAAR 2.200 EURO
Naar analogie met de wetswijziging van 2014 waarbij het basisbedrag van het inkomensplafond werd verhoogd naar 1.800 euro
werd doorheen de jaren meermaals geopperd om een nieuwe gelijkaardige verhoging van het basisbedrag door te voeren. In een
wetsvoorstel van 19 maart 2019 werd de ophoging van het inkomensplafond tot 2.200 vanaf 1 januari 2020 gevraagd.1 Het
wetsvoorstel hield een amendement van twee vroegere wetsvoorstellen (Wetsvoorstel nr. 2601 en Wetsvoorstel nr. 2705) en
een voorstel van resolutie (voorstel van resolutie nr. 1210) in. Dit wetsvoorstel werd goedgekeurd in de Commissie Financiën en
vervolgens tijdens een plenaire vergadering van 4 april 2019 in De Kamer. Uit de documenten blijkt dat er eerst sprake was van
een verhoging tot 2.500 euro maar dat er uiteindelijk toch beslist is om de maximale inkomensgrens op 2.200 euro te bepalen.
In tabel 5.12 wordt de impact van de verhoging van het basisbedrag van 1.800 euro tot 2.200 euro op de dekkingsgraad weergegeven. Terwijl bij het originele basisbedrag van 1.800 euro 67 % van de gezinnen met kinderen die geconfronteerd worden met
een wanbetaling in aanmerking komen voor de voorschottenregeling van DAVO, vallen bij een ophoging tot 2.200 euro 78,5 %
gezinnen onder de inkomensgrenzen. Dit betekent dat naar schatting ongeveer 3.700 huishoudens en 6.500 kinderen vanaf
1 januari 2020 bijkomend in aanmerking komen voor een DAVO-voorschot. Het gaat hier voornamelijk om huishoudens met één
kind. De opsplitsing van de dekkingsgraad naargelang het aantal kinderen binnen een gezin toont aan dat de dekkingsgraad daalt
naarmate er meer kinderen aanwezig zijn in een gezin. Zo daalt de dekkingsgraad van 83,6 % bij gezinnen met 1 kind naar 75,2 %
bij gezinnen met 2 kinderen tot 74 % bij gezinnen met 3 of meer kinderen.

Tabel 5.12 Alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen met wanbetaling, aantal mogelijke gerechtigden bij
verhoging van het basisbedrag naar 2.200 euro, naar aantal kinderen ten laste (SILC 2015 en 2017)
1 kind

2 kinderen

3 of meer
kinderen

Totaal aantal
gezinnen

Totaal aantal
kinderen

Onder de huidige grens (1.800 euro)
Tussen de huidige grens en 2.200 euro
Subtotaal onder 2.200 euro
Boven 2.200 euro

10.300
1.846
12.146
2.388

4.707
1.032
5.739
1.894

7.240
859
8.099
2.846

22.247
3.737
25.984
7.127

41.434
6.487
47.921
14.714

Totaal

14.534

7.633

10.945

33.111

62.635

70,9
83,6

61,7
75,2

66,2
74,0

67,2
78,5

66,2
76,5

% onder de huidige grens t.o.v. totaal
% onder de 2.200 euro-grens t.o.v. totaal

Bron: Eigen berekeningen op basis van SILC 2015 en 2017

1 Kamer van Volksvertegenwoordigers (13.04.2019), Wet tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD
Financiën, teneinde het bedrag op te trekken dat als inkomensbovengrens dient om aanspraak te maken op een voorschot op het onderhoudsgeld, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1 p.
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Doordat er meer gezinnen in aanmerking komen voor de voorschottenregeling zullen er normaliter ook meer gezinnen effectief
gebruik maken van de regeling waardoor er meer voorschotten zullen worden uitbetaald. In wat volgt zullen we de impact van de
verhoging van het basisbedrag tot 2.200 euro op het benodigd jaarlijks voorschotbudget ramen. Voor het maandelijks gemiddeld
voorschot per kind voor de huishoudens met een inkomenscategorie tussen het huidige inkomensplafond en 2.500 euro gaan we
hierbij uit van dezelfde voorschotten als die van de gezinnen met de hoogste inkomenscategorie onder de huidige inkomensgrenzen.1 Aangezien de gezinnen met een inkomen tussen de huidige grens (1.800 euro) en 2.500 euro tot dusver nog niet kunnen
toetreden tot de voorschottenregeling van DAVO zijn er voor hen logischerwijze geen gegevens beschikbaar in de voorschotdossiers van de DAVO-databank. Bijgevolg moet er voor deze groep een inschatting gemaakt worden van het aantal gezinnen dat
effectief gebruik zou maken van de voorschottenregeling en moeten we ons baseren op de totale groep van potentiële rechthebbenden op voorschotten (SILC). Voor de berekening van het extra jaarbudget aan voorschotten dat nodig is door de uitbreiding
van de doelgroep gaan we hierbij uit van twee verschillende scenario’s voor wat betreft de take up. In het eerste scenario is de
take up ratio van de huishoudens met een inkomen boven de huidige inkomensgrenzen (1.800 euro) en 2.500 euro gelijk aan de
eerder gevonden take up ratio van 26,6 % van de huishoudens met een inkomen tussen 1.500 euro en 1.800 euro (plus toeslagen)
die zijn kunnen toetreden als gevolg van de wetswijziging van 2014 (cf. tabel 5.8). Aangezien de groep die er nu bijkomt een nóg
hoger inkomen heeft kunnen we namelijk ervan uit gaan dat ook deze groep een lagere take up heeft in vergelijking met de totale
doelgroep. In een tweede scenario baseren we ons voor de take up op de ratio van de totale groep onder de huidige grenzen van
1.800 euro plus toeslagen (49,7 %). Het eerste scenario lijkt ons echter meer plausibel.
Tabel 5.13 geeft het geraamd jaarlijks budget dat DAVO nodig heeft voor de uitbetaling van de voorschotten weer op basis van
de huidige inkomensgrenzen en in het geval van de ophoging van het basisbedrag tot 2.200 euro. Doordat er meer gezinnen
gebruik kunnen maken van de voorschottenregeling stijgt het jaarlijks voorschotbudget in het geval van take up van 26,6 % met
bijna 3 miljoen euro wat overeenkomt met een stijging van het budget met 9,6 %. Bij een take up van 49,7 % zou het benodigde
voorschotbudget met meer dan 5 miljoen euro stijgen (ofwel 18 %).

Tabel 5.13 Geraamd DAVO-jaarbudget aan voorschotten op basis van de huidige en nieuwe inkomensgrens
van 2.200 euro (geïndexeerde inkomens, situatie in juli 2018)

Onder de huidige grens (1.800 euro)
Tussen de huidige en de nieuwe grens
(2.200 euro) bij take up van 26,6 %
Totaal bij take up van 26,6 %
% toename door ophoging grens bij take
up van 26,6 %
Tussen de huidige en de nieuwe grens
(2.200 euro) bij take up van 49,7 %
Totaal bij take up van 49,7 %
% toename door ophoging grens bij take
up van 49,7 %

1 kind

2 kinderen

3 of meer
kinderen

Totaal

8.755.584

11.973.096

9.538.560

30.267.240

907.435

1.882.831

1.102.555

2.892.520

9.663.019

12.855.927

10.641.115

33.159.760

10,4

7,4

11,6

9,6

1.695.470

1.649.499

2.059.477

5.404.446

10.451.054

13.622.595

11.598.037

35.671.686

19,4

13,8

21,6

17,9

Bron: Eigen berekeningen op basis van SILC 2015 & 2017 en de DAVO-databank

De kans op een inactiviteitsval wordt steeds kleiner naarmate hogere inkomensgrenzen worden gedefinieerd. In dit scenario
wordt het risico op een inactiviteitsval dus weer wat kleiner.
Door de ophoging van het basisbedrag naar 2.200 euro ligt de DAVO-inkomensgrens nu ook boven de armoedegrens voor
eenoudergezinnen met 3 kinderen. Dit is natuurlijk een belangrijke correctie.
5.4.1.3 SCENARIO 3: OPHOGING INKOMENSGRENS VAN 1.800 EURO NAAR 2.500 EURO
Naast de ophoging van het inkomensplafond tot 2.200 euro werden er in het verleden gelijkaardige verhogingen voorgesteld. In
een wetsvoorstel van Catherine Fonck & Benoît Lutgen (cdH) van 7 juli 2017 werd gepleit voor een graduele verhoging van de
bovengrens tot 2.500 euro.2 In wat volgt zal onderzocht worden wat de impact is van deze verhoging van het basisbedrag op de
dekkingsgraad en het nodige jaarlijkse voorschottenbudget.

1 Het gemiddeld maandelijks voorschot voor de inkomenscategorie 1 .70 euro – 2.004 euro bedraagt 154 euro voor 1 kind, 134 euro voor 2 kinderen en 134 euro voor 3 of meer
kinderen
2 Fonck, C. & Lutgen, B. (7.07.2017), Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën,
teneinde het bedrag op te trekken dat als inkomensbovengrens dient om aanspraak te maken op een voorschot, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 6 p.
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Tabel 5.14 geeft het aandeel alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen die geconfronteerd worden met een wanbetaling
weer naar aantal kinderen op basis van de huidige en nieuwe inkomensgrenzen. Door de ophoging van het inkomensplafond van
1.800 euro tot 2.500 euro komen op basis van SILC 2015 en 2017 6.120 extra gezinnen (en 10.814 kinderen binnen deze gezinnen) in aanmerking voor de voorschottenregeling van DAVO. Hierdoor stijgt de dekkingsgraad van de huishoudens van 67,2 %
(huidige scenario) tot 85,7 % (nieuwe scenario). De ophoging van het inkomensplafond tot 2.500 euro zorgt met andere woorden
ervoor dat een extra 20 %-punt huishoudens die geconfronteerd worden met een wanbetaling recht hebben op de voorschottenregeling terwijl deze in het basisscenario (1.800 euro) geen recht hierop zouden hebben.

Tabel 5.14 Alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen met wanbetaling, aantal mogelijke gerechtigden bij
verhoging van het basisbedrag naar 2.500 euro, naar aantal kinderen ten laste (SILC 2015 en 2017)
1 kind

2 kinderen

3 of meer
kinderen

Totaal aantal
gezinnen

Totaal aantal
kinderen

Onder de huidige grens (1.800 euro)
Tussen de huidige grens en 2.500 euro
Subtotaal onder 2.500 euro
Boven 2.500 euro

10.300
2.897
13.197
1.337

4.707
1.751
6.458
1.174

7.240
1.472
8.712
2.233

22.247
6.120
28.367
4.744

41.434
10.814
52.248
10.384

Totaal

14.534

7.632

10.945

33.110

62.632

70,9
90,8

61,7
84,6

66,2
79,6

67,2
85,7

66,2
83,4

% onder de huidige grens t.o.v. totaal
% onder de 2.500 euro-grens t.o.v. totaal

Bron: Eigen berekeningen op basis van SILC 2015 en 2017

Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de ophoging van het basisbedrag van het inkomensplafond tot
2.500 euro zorgt voor een aanzienlijke toename van het aantal gezinnen die in aanmerking komen voor de voorschottenregeling.
Bijgevolg zal dit ook zijn implicaties hebben voor het budget aan voorschotten dat voorzien moet worden. Tabel 5.15 geeft het
geraamd DAVO-jaarbudget aan voorschotten weer op basis van de huidige en nieuwe inkomensgrenzen. Opnieuw wordt hierbij
uitgegaan van een scenario met een take up van 26,6 % en een scenario waarbij de take up 49,7 % is. Uit de tabel blijkt dat de
verschuiving van de inkomensgrens naar 2.500 euro bij een take up van 26,6 % een verhoging van het jaarbudget met ruim 4,8
miljoen euro zou betekenen, wat overeenkomt met een stijging van 15,9 % van het huidige voorschotbudget. Rekening houdende
met een take up van 49,7 % zou het jaarbudget met ongeveer 9 miljoen euro of 29,7 % stijgen. Het budget aan voorschotten dat
DAVO jaarlijks zou moeten voorzien zou in dat geval dus stijgen van ongeveer 30 miljoen euro naar een kleine 40 miljoen euro.
Gezien dat de inkomensgrens vanaf 2020 op 2.200 euro zal liggen, kan ook de bijkomende budgettaire kost geraamd worden
indien het basisbedrag verder zou opgehoogd worden naar 2.500 euro. Men kan hierbij uitgaan van een bijkomende kost tussen
1,9 miljoen en 3,6 miljoen euro (cf. vergelijking tabel 5.13 en 5.15).

Tabel 5.15 Geraamd DAVO-jaarbudget aan voorschotten op basis van de huidige en nieuwe inkomensgrens
van 2.500 euro (geïndexeerde inkomens, situatie in juli 2018)
1 kind

2 kinderen

3 of meer
kinderen

Totaal

Onder de huidige grens (1.800 euro)

8.755.584

11.973.096

9.538.560

30.267.240

Tussen de huidige en de nieuwe grens
(2.200 euro) bij take up van 26,6 %

1.424.023

1.498.203

1.888.205

4.810.431

10.179.607

13.471.299

11.426.765

35.077.671

16,3

12,5

19,8

15,9

Totaal bij take up van 26,6 %
% toename door ophoging grens bij take
up van 26,6 %
Tussen de huidige en de nieuwe grens
(2.200 euro) bij take up van 49,7 %

2.660.675

2.799.274

3.527.962

8.987.911

Totaal bij take up van 49,7 %

2.660.675

14.772.370

13.066.522

39.255.115

30,4

23,4

37,0

29,7

% toename door ophoging grens bij take
up van 49,7 %

Bron: Eigen berekeningen op basis van SILC 2015 & 2017 en de DAVO-databank
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In dit scenario stijgt het inkomensplafond aanzienlijk (met 700 euro van 1.800 euro naar 2.500 euro). De kans is dan ook relatief
klein dat een uitkeringsgerechtigde direct meer dan 2.500 euro (plus toeslagen) zal verdienen indien hij/zij terug aan het werk zou
gaan. Er is in een dergelijk geval m.a.w. ook geen reden om niet opnieuw aan het werk te gaan omdat men nog steeds onder de
inkomensgrens zou vallen. De kans op een inactiviteitsval is dan ook vrij beperkt in een dergelijk scenario. Slechts in een beperkt
aantal gevallen zou (opnieuw) aan het werk gaan ervoor zorgen dat men niet langer recht kan hebben op de voorschottenregeling.
Wat betreft het armoederisico werd bij het vorige scenario (ophoging tot 2.200 euro) reeds gesteld dat dat de DAVO-inkomensgrens steeds boven de armoedegrens ligt voor eenoudergezinnen, ongeacht het aantal kinderen. Een verhoging tot 2.500 euro
betekent dus dat de inkomensgrenzen nog veel ruimer boven de armoedegrenzen komen te liggen wat zeer positief is. De
DAVO-regeling krijgt op die manier steeds minder het karakter van een bijstandsregeling.
5.4.1.4 SCENARIO 4: OPHEFFING VAN DE INKOMENSGRENS
Naast verschillende voorstellen om het basisbedrag van 1.800 euro op te hogen werden er ook meer radicale aanpassingen
gelanceerd. In een wetsvoorstel van 12 oktober 2017 van Winckel et al. werd gevraagd om het inkomensplafond volledig te
schrappen.1 Dit betekent met andere woorden dat elk gezin met kinderen dat geconfronteerd werd met een wanbetaling van het
alimentatiegeld sowieso het recht opent op de voorschottenregeling van DAVO, ongeacht het inkomen dat ze verdienen. In deze
sectie zal nagegaan worden wat de impact is van een volledige opheffing van de inkomensgrenzen voor alle gezinnen (sectie
a). Daarnaast zal ook een scenario uitgewerkt worden waarbij de opheffing van de inkomensgrens alleen geldt voor de precaire
groep van eenoudergezinnen (sectie b).
A) OPHEFFING VAN DE INKOMENSGRENS VOOR DE TOTALE DOELGROEP
Doordat er geen inkomensgrens meer is in een dergelijk scenario voldoet elk gezin aan de inkomensvoorwaarden en is de dekkingsgraad bijgevolg 100 % (tabel 5.16). Niemand valt af doordat ze een te hoog inkomen zouden hebben. De 10.864 gezinnen
(en daarbinnen 21.198 kinderen) die bij de huidige regelgeving een te hoog inkomen zouden hebben en dus geen recht hebben op
de voorschottenregeling komen in dit scenario wel in aanmerking voor een DAVO-voorschot.
Dit is dan ook een goed scenario om risico’s van een inactiviteitsval te kunnen uitsluiten. Personen blijven in aanmerking komen
voor het DAVO-voorschot losstaand van het feit hoe hun inkomen evolueert. Men kan dus niet langer negatieve financiële consequenties ervaren door tewerkgesteld te worden.

Tabel 5.16 Alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen met wanbetaling, aantal mogelijke gerechtigden bij
opheffing van de inkomensgrenzen, naar aantal kinderen ten laste (SILC 2015 en 2017)
1 kind

2 kinderen

3 of meer
kinderen

Totaal aantal
gezinnen

Totaal aantal
kinderen

Onder de huidige grens (1.800 euro)
Tussen de huidige grens en totaal

10.300
4.234

4.707
2.925

7.240
3.704

22.247
10.864

41.434
21.198

Totaal

14.534

7.632

10.945

33.110

62.632

70,9
100,0

61,7
100,0

66,2
100,0

67,2
100,0

66,2
100,0

% onder de huidige grens t.o.v. totaal
% bij opheffing inkomensgrens

Bron: Eigen berekeningen op basis van SILC 2015 en 2017

Doordat de groep gezinnen die in aanmerking komt voor de voorschottenregeling aanzienlijk vergroot is door het opheffen van
de inkomensgrenzen zal dit ook een significante impact hebben op het jaarbudget aan voorschotten dat door DAVO voorzien
moet worden (tabel 5.17). Naar analogie met de voorgaande scenario’s wordt er opnieuw uitgegaan van twee mogelijke take uppercentages (26,6 % en 49,7 %). Bij een take up van 26,6 % zorgt het opheffen van de inkomensgrenzen voor een stijging van het
nodige jaarlijks voorschotbudget met meer dan 9 miljoen, overeenkomende met een budgettoename van 31 %. In het geval van
een take up van 49,7 % neemt het budget nog feller toe. In plaats van een budget van ruim 30 miljoen euro in de huidige situatie
zal er in een dergelijk scenario een budget van bijna 48 miljoen euro moeten voorzien worden (oftewel een toename van 58 % van
het huidige budget). Het gaat natuurlijk om het verschil met de huidige oude regeling. In vergelijking met de nieuwe regeling die
vanaf 2020 ingang vindt, is het verschil natuurlijk kleiner, maar toch nog aanzienlijk (cf. vergelijking tabellen 5.13 en 5.17).

1 Winckel, F., Massin, E., Laaouej, A., Lalieux, K & Özen, Ö. (12.10.2017), Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, teneinde die Dienst echt algemene bevoegdheid te geven, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 6 p.
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Tabel 5.17 Geraamd DAVO-jaarbudget aan voorschotten bij opheffing van de inkomensgrenzen
(geïndexeerde inkomens, situatie in juli 2018)

Onder de huidige grens (1.800 euro)

1 kind

2 kinderen

3 of meer
kinderen

Totaal

8.755.584

11.973.096

9.538.560

30.267.240

Extra door opheffing grens bij take up van
26,6 %
Totaal bij take up van 26,6 %
% toename door opheffing grens bij take
up van 26,6 %

2.081.299

2.502.209

4.752.914

9.336.421

10.836.883

14.475.305

14.291.474

39.603.661

23,8

20,9

49,8

30,8

Extra door opheffing grens bij take up van
49,7 %
Totaal bij take up van 49,7 %
% toename door opheffing grens bij take
up van 49,7 %

3.888.743

4.675.180

8.880.444

17.444.366

12.644.327

16.648.276

18.419.004

47.711.606

44,4

39,0

93,1

57,6

Bron: Eigen berekeningen op basis van SILC 2015 & 2017 en de DAVO-databank

B) OPHEFFING VAN DE INKOMENSGRENS VOOR EENOUDERGEZINNEN
Gezien een volledige opheffing van de inkomensgrenzen een enorme (budgettaire) impact heeft kan er ook voor geopteerd worden om deze opheffing voor te behouden voor het meest precaire gezinstype, zijnde de eenoudergezinnen. Terwijl de alimentatiegerechtigde in een koppel nog kan terugvallen op het inkomen van de partner, is dit bij een eenoudergezin niet het geval.
Daarom kan ervoor gepleit worden om de opheffing van de inkomensgrenzen alleen toe te passen voor dit gezinstype.
Doordat de alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen die geconfronteerd worden met een wanbetaling voor het overgrote
merendeel uit eenoudergezinnen bestaan heeft de opheffing van de inkomensgrenzen voor deze groep toch nog een significante
impact op de dekkingsgraad (tabel 5.18). In dit scenario voldoen namelijk alle eenoudergezinnen, ongeacht het inkomen, aan de
inkomensvoorwaarde om in aanmerking te komen voor de voorschottenregeling. Meer dan 15.000 kinderen komen op die manier extra in aanmerking waardoor de totale dekkingsgraad (inclusief koppels) stijgt van 67,2 % (basisscenario) tot meer dan 91 %.

Tabel 5.18 Alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen met wanbetaling, aantal mogelijke gerechtigden bij
opheffing van de inkomensgrenzen voor eenoudergezinnen, naar aantal kinderen ten laste (SILC 2015 en 2017)
1 kind

2 kinderen

3 of meer
kinderen

Totaal aantal
gezinnen

Totaal aantal
kinderen

Onder de huidige grens (1.800 euro)

10.300

4.707

7.240

22.247

41.434

Onder de huidige grens bij opheffing
voor eenoudergezinnen

14.006

6.258

9.974

30.328

56.444

Totaal

14.534

7.632

10.945

33.110

62.632

% onder de huidige grens t.o.v. totaal

70,9

61,7

66,2

67,2

66,2

% onder de huidige grens bij opheffing
voor eenoudergezinnen

96,4

82,0

91,1

91,3

90,1

Bron: Eigen berekeningen op basis van SILC 2015 en 2017

Het feit dat alle eenoudergezinnen, ongeacht hun inkomen, in deze regeling gebruik kunnen maken van de voorschottenregeling
impliceert een hoger benodigd jaarlijks voorschottenbudget (tabel 5.19). Zo zorgt in het geval een take up van 26,6 % de opheffing
van de inkomensgrenzen voor de eenoudergezinnen voor een stijging van het voorschottenbudget met bijna 7 miljoen euro, wat
overeenkomt met een stijging van 22 % van het huidige budget. Bij een take up van 49,7 % is de stijging van het voorschotbudget
nog meer uitgesproken. Zo stijgt het benodigd jaarlijks voorschottenbudget met meer dan 12 miljoen euro tot bijna 43 miljoen
euro (+41 %). Een vergelijking met het scenario met een opheffing van de inkomensgrenzen voor de totale doelgroep toont aan
dat het benodigde extra budget bij een opheffing van de inkomensgrenzen voor eenoudergezinnen minder groot is. Toch blijft de
toename van het voorschotbudget aanzienlijk doordat de eenoudergezinnen veruit de meest omvangrijke groep binnen de totale
doelgroep zijn.
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Tabel 5.19 Geraamd DAVO-jaarbudget aan voorschotten bij opheffing van de inkomensgrenzen voor
eenoudergezinnen (geïndexeerde inkomens, situatie in juli 2018)

Onder de huidige grens (1.800 euro)
Extra door opheffing grens bij take up van
26,6 %
Totaal bij take up van 26,6 %

1 kind

2 kinderen

3 of meer
kinderen

Totaal

8.755.584

11.973.096

9.538.560

30.267.240

1.821.751

1.326.812

3.508.225

6.656.788

10.577.335

13.299.908

13.046.785

36.924.028

20,8

11,1

36,8

22,0

% toename door opheffing grens bij take
up van 26,6 %
Extra door opheffing grens bij take up van
49,7 %
Totaal bij take up van 49,7 %

3.403.798

2.479.044

6.554.842

12.437.683

12.159.382

14.452.140

16.093.402

42.704.923

38,9

20,7

68,7

41,1

% toename door opheffing grens bij take
up van 49,7 %

Bron: Eigen berekeningen op basis van SILC 2015 & 2017 en de DAVO-databank

Bij een opheffing van de inkomensgrenzen wordt de kans op een inactiviteitsval onbestaande. (Opnieuw) aan het werk gaan kan
namelijk niet meer zorgen dat men boven een bepaalde inkomensgrens komt te liggen doordat er geen inkomensgrens meer is.
Een dergelijk scenario zorgt dus voor een verdwijning van de inactiviteitsval (voor (a) alle gezinnen of (b) de eenoudergezinnen).
Het effect op het armoederisico van een volledige opheffing van de inkomensgrenzen is ook positief. Elk gezin, ongeacht hun
inkomen, heeft recht op de voorschottenregeling en hier horen de armere gezinnen dus ook zeker bij. Men kan zich wel de vraag
stellen of het niet beter is om de gebruikte middelen meer te concentreren voor de gezinnen met lagere inkomens aangezien in
dit scenario ook een groot deel van het extra budget dat nodig is gaat naar de gezinnen met hogere inkomens (die de voorschotten in het algemeen minder nodig hebben).
5.4.1.5 SCENARIO 5: OPHOGING VAN DE TOESLAG PER KIND
De huidige ophoging per kind ten laste bedraagt 70 euro. In het voorgaande rapport werd reeds geopperd dat de ophoging per
kind (destijds 62 euro in 2011) niet voldoende was. Een vergelijking met de armoedegrens toont aan waarom. De armoedegrens
(60 % van het mediaan beschikbaar inkomen op individueel niveau) voor een alleenstaande bedraagt 1.139 euro per maand (SILC
2017 - inkomens 2016). De zogenaamde equivalentieschaal wordt vervolgens gebruikt om de armoedegrens voor een alleenstaande te herrekenen naar andere types huishoudens. Zo wordt:
- een gewicht van 1 wordt toegekend aan de referentiepersoon in het huishouden;
- een gewicht aan 0,5 aan elke andere persoon ouder dan 14 jaar en
- een gewicht van 0,3 aan elk kind.
Op basis van deze equivalentieschaal kunnen de armoedegrenzen voor eenoudergezinnen en koppels met kinderen berekend
worden. Tabel 5.20 geeft deze armoedegrenzen weer naar het aantal kinderen ten laste. Ter vergelijking worden de DAVOgrenzen mee opgenomen in de tabel. Gezien het gaat om de armoedegrenzen op basis van SILC 2017-inkomens gaan we hier
nog uit van een toeslag van 68 euro per kind (in plaats van de huidige 70 euro). Om de DAVO-inkomensgrenzen met de armoedegrenzen te vergelijken wordt in deze sectie voornamelijk rekening gehouden met de armoedegrenzen van de eenoudergezinnen.
Gezien koppels met kinderen in het merendeel van de gevallen kunnen rekenen op een extra inkomen van de partner is het in veel
gevallen minder zorgwekkend dat de DAVO-inkomensgrens onder de armoedegrens valt. Maar is natuurlijk ook positief als deze
situatie geremedieerd zou kunnen worden. Eenoudergezinnen daarentegen kunnen meestal slechts rekenen op één inkomen
waardoor idealiter de inkomensgrenzen waar DAVO zich op baseert minstens gelijk zouden moeten vallen met de armoedegrenzen.

Tabel 5.20 Armoedegrenzen voor eenoudergezinnen en koppels met kinderen (SILC 2017) en DAVO-grenzen
Aantal kinderen ten laste
Geen
1 kind
2 kinderen
3 of meer kinderen

Eenoudergezinnen

Koppels met kinderen

DAVO-grenzen

1.139 euro
1.481 euro
1.822 euro
2.164 euro

1.709 euro
2.050 euro
2.392 euro
2.734 euro

/
1.868 euro
1.936 euro
2.004 euro

Bron: Eigen berekeningen op basis van SILC 2017 & 2017 en de DAVO-databank
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Uit de tabel blijkt dat de DAVO-inkomensgrens voor eenoudergezinnen met 1 kind behoorlijk genereus is en fors boven de
armoedegrens ligt (1.868 euro ten opzichte van 1.481 euro). Doordat de armoedegrens met 342 euro per kind stijgt bij eenoudergezinnen en de toeslag per kind bij DAVO met slechts 68 euro (nu 70 euro) verandert de situatie echter snel bij gezinnen
met meer dan 1 kind. Bij eenoudergezinnen met twee kinderen ligt de armoedegrens (1.822 euro) nog steeds onder de DAVOinkomensgrens (1.936 euro), maar bij eenoudergezinnen met drie of meer kinderen ligt de DAVO-inkomensgrens (2.004 euro)
nog ruimschoots onder de armoedegrens (2.164 euro). Bijgevolg kan er gepleit worden voor een ophoging van de toeslag per kind
opdat de DAVO-inkomensgrens ook bij de grotere gezinnen onder de armoedegrens valt. Bovendien blijkt uit de eerdere analyses
van de huidige situatie met toeslagen van 68 euro per kind dat de impact van deze toeslagen zeer beperkt is. De ophoging per
kind met 68 euro zorgt er in de huidige regeling namelijk voor dat slechts 1.205 gezinnen van de 11.947 gezinnen met meer dan
1 kind onder de DAVO-inkomensgrenzen extra recht op de voorschottenregeling heeft. Indien de toeslag per kind meer zou bedragen zou dat ervoor zorgen dat meer gezinnen zouden kunnen toetreden tot de voorschottenregeling.
In dit scenario gaan we uit van een ophoging per kind met 300 euro waarbij we de ophoging voor gezinnen met 1 kind onveranderd laten gezien voor hen het inkomensplafond momenteel al ruimschoots boven de armoedegrens ligt. Concreet betekent dit
dat de nieuwe inkomensgrenzen de volgende zouden zijn:
- 1.870 euro voor gezinnen met 1 kind;
- 2.170 euro voor gezinnen met 2 kinderen;
- 2.470 euro voor gezinnen met 3 of meer kinderen.
Tabel 5.21 geeft de verdeling van de alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen die geconfronteerd worden met een
wanbetaling weer op basis van deze nieuwe inkomensgrenzen. Meteen valt op dat de verhoging van de toeslagen per kind
ervoor gezorgd heeft dat meer gezinnen in aanmerking komen voor de voorschottenregeling van DAVO. Terwijl bij een toeslag
van 68 euro per maand slechts 1.205 gezinnen extra konden toetreden door de toeslagen, is dit in het scenario van een toeslag
van 300 euro per extra kind gestegen tot 3.647 gezinnen. Dit heeft dan ook een positieve impact op de dekkingsgraad bij de gezinnen die meer dan 1 kind hebben. Terwijl de dekkingsgraad bij gezinnen met 2 kinderen in een onveranderde situatie 61,7 % is
deze door de verhoging van de toeslagen per kind gestegen tot 75,2 %. Bij gezinnen met 3 of meer kinderen is de dekkingsgraad
gestegen van 66,2 % tot 79,0 %. De totale dekkingsgraad van alle alimentatiegerechtigde gezinnen die geconfronteerd worden
met een wanbetaling ligt nu op 74,6 %.

Tabel 5.21 Alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen met wanbetaling naar aantal kinderen
en geïndexeerd inkomen op basis van verhoogde toeslagen per kind (SILC 2015 en 2017)
1 kind

2 kinderen

3 of meer
kinderen

Totaal aantal
gezinnen

Totaal aantal
kinderen

Minder dan 1.870 euro per maand
1.871-2.170 euro per maand
2.171-2.470 euro per maand
2.471 euro per maand of meer

10.300
1.470
1.199
1.565

4.707
1.032
720
1.174

6.035
2.065
550
2.296

21.042
4.567
2.469
5.035

37.818
9.729
4.289
10.801

Totaal

14.534

7.633

10.946

33.113

62.637

Onder de grens
% onder de grens t.o.v. totaal
% onder de grens in huidige situatie

10.300
70,9
70,9

5.739
75,2
61,7

8.650
79,0
66,2

24.688
74,6
67,2

47.726
76,2
66,2

Bron: Eigen berekeningen op basis van SILC 2015 & 2017

Doordat door de ophoging van de toeslag per kind meer gezinnen potentieel recht hebben op de voorschottenregeling van DAVO
zal dit ook een impact hebben op het jaarlijks voorschottenbudget (tabel 5.22). Net zoals bij de andere scenario’s wordt er voor de
gemiddelde maandelijkse voorschotten uitgegaan van de gemiddelde voorschotten die de gezinnen met de hoogste inkomens
(onder de inkomensgrenzen) binnen de DAVO-databank kregen. Doordat de gezinnen met een inkomen boven de huidige inkomensgrenzen niet in de DAVO-databank vervat zitten moet er hierbij opnieuw uitgegaan worden van de SILC-gegevens en wordt
een scenario in het geval van de take up van de gezinnen in de hogere inkomenscategorie (26,6 %) en een scenario in het geval van
de take up van de totale groep (49,7 %) berekend. Aangezien bij gezinnen met 1 kind de toeslag onveranderd is gebleven verandert
er niets aan het nodige voorschotbudget voor deze groep. Bij de gezinnen met meer dan 1 kind is er wel een duidelijk verschil
merkbaar. Bij een take up van 26,6 % kan vastgesteld worden dat de ophoging van 300 euro per kind zorgt voor een toename van
het nodige jaarlijkse voorschottenbudget met 7,4 % bij de gezinnen met 2 kinderen en 18,9 % bij gezinnen met 3 of meer kinderen. In totaliteit stijgt het voorschottenbudget dat jaarlijks door DAVO uitbetaald wordt met 9 %. In het scenario waarbij de take
up 49,7 % zou bedragen neemt het jaarbudget aan voorschotten met 13,8 % toe voor gezinnen met 2 kinderen en met 35,4 % bij
gezinnen met 3 of meer kinderen. Voor de totale groep stijgt het jaarlijks voorschottenbudget met meer dan 5 miljoen euro wat
overeenkomt met een toename van ongeveer 17 %.
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Tabel 5.22 Geraamd DAVO-jaarbudget aan voorschotten op basis van de huidige en verhoogde toeslagen
per kind (geïndexeerde inkomens, situatie in juli 2018)

Onder de huidige grens (70 euro)

1 kind

2 kinderen

3 of meer
kinderen

Totaal

8.755.584

11.973.096

9.538.560

30.267.240

Tussen de huidige en nieuwe grens bij take
up van 26,6 %
Totaal budget bij take up van 26,6 %
% toename door verhoogde toeslagen bij
take up van 26,6 %

0

882.831

1.809.289

2.692.120

8.755.584

12.855.927

11.347.849

32.959.360

0,0

7,4

18,9

8,9

Tussen de huidige en nieuwe grens bij take
up van 49,7 %
Totaal budget bij take up van 49,7 %
% toename door verhoogde toeslagen bij
take up van 49,7 %

0

1.649.499

3.380.514

5.030.014

8.755.584

13.622.595

12.919.074

35.297.254

0,0

13,8

35,4

16,6

Bron: Eigen berekeningen op basis van SILC 2015 & 2017 en de DAVO-databank

Het effect van een ophoging van de toeslagen met 300 euro vanaf 2 kinderen op de inactiviteitsval is vergelijkbaar met scenario
2 (ophoging van het inkomensplafond tot 2.200 euro) voor gezinnen met twee kinderen en met scenario 3 (ophoging van het
inkomensplafond tot 2.500 euro) voor gezinnen met drie kinderen. De nieuwe inkomensgrenzen liggen met 2.170 voor gezinnen
met twee kinderen namelijk zeer dicht bij 2.200 euro (zonder toeslagen) en met 2.470 euro zeer dicht bij 2.500 euro (zonder toeslagen). Door de forse ophoging van de toeslagen kan verwacht worden dat het risico op een inactiviteitsval daalt naarmate de
huishoudens meer kinderen hebben. Bij gezinnen met 1 kind verandert er namelijk niets aan het inkomensplafond en is het risico
op een inactiviteitsval ongewijzigd. Bij gezinnen met drie of meer kinderen stijgt het inkomensplafond wel significant waardoor
de kans op een inactiviteitsval drastisch verkleind wordt.
Wat betreft het armoederisico zijn de toeslagen per kind in dit scenario bepaald op basis van de armoedegrenzen. Voor elk gezin,
ongeacht het aantal kinderen, ligt de DAVO-inkomensgrens dan ook ruim boven de armoedegrens (voor eenoudergezinnen).

5.4.2 WIJZIGING VAN DE VOORSCHOTBEDRAGEN
Naast een aanpassing van het inkomensplafond kan er ook geopteerd worden om wijzigingen door te voeren aan de voorschotten die worden uitbetaald. Momenteel zijn de voorschotten die per kind worden uitbetaald gelijk aan het alimentatiebedrag tot
een maximumbedrag van 175 euro. Een alternatief zou zijn om dit maximumbedrag op te hogen tot 200 euro (scenario 6) of om
zelfs niet langer een maximumgrens vast te leggen (scenario 7).
5.4.2.1 SCENARIO 6: OPHOGING VAN HET MAXIMUMBEDRAG AAN VOORSCHOTTEN TOT 200 EURO
Het maximumbedrag dat maandelijks als voorschot wordt uitgekeerd bedraagt momenteel 175 euro per kind. Merk op dat in het
oorspronkelijk wetsontwerp over de oprichting van DAVO (Herzet et al., 2002) een maximumbedrag van 200 euro was voorzien.1
In deze sectie zal bijgevolg een raming gemaakt worden van de budgettaire consequenties bij een verhoging van het maximale
voorschot tot 200 euro per kind.
Gezien het inkomensplafond ongewijzigd blijft in dit scenario komen er niet meer gezinnen in aanmerking voor de DAVO-voorschottenregeling. De dekkingsgraad blijft met andere woorden ongewijzigd. De verhoging van het maximale voorschotbedrag
heeft daarenboven ook geen impact op de take up. Er zullen dus evenveel gezinnen effectief gebruik maken van de voorschotregeling in vergelijking met het basisscenario.
Ondanks het feit dat de take up ongewijzigd blijft, heeft de verhoging van het maximale voorschotbedrag een (beperkte) impact
op het benodigde jaarlijkse voorschotbudget. Terwijl in het basisscenario het maximumvoorschot beperkt was tot 175 euro per
kind zullen in dit scenario meer (kinderen binnen de) gezinnen een hoger voorschotbedrag kunnen ontvangen. Wanneer het onderhoudsgeld tussen 175 euro en 200 euro ligt, krijgen de gezinnen dit volledige bedrag terwijl dit in het basisscenario afgetopt
wordt tot 175 euro. Tabel 5.23 geeft een raming van het geraamd jaarbudget aan voorschotten weer bij een maximaal voorschot
van 200 euro. Daaruit blijkt dat het jaarlijks benodigd voorschotbudget in dit scenario voor alle gezinnen ongeveer 31 miljoen
euro bedraagt.

1 Kamer van Volksvertegenwoordigers (21.03.2003), Wet tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, Brussel, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 6 p.
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Tabel 5.23 Geraamd DAVO-jaarbudget aan voorschotten bij maximaal voorschot van 200 euro
(geïndexeerde inkomens, situatie in juli 2018)
1 kind

2 kinderen

3 of meer
kinderen

Totaal

Minder dan 250 euro per maand
250-499 euro per maand
500-999 euro per maand
1.000-1.499 euro per maand
1.500-1.799 euro per maand
1.800-2.004 euro per maand

293.088
125.280
862.200
6.293.076
1.241.784
192.276

397.632
204.216
1.140.912
8.816.640
1.768.608
395.928

325.692
90.252
845.748
6.917.328
1.147.500
260.496

1.016.412
419.748
2.848.860
22.027.044
4.130.892
848.700

Totaal

8.980.704

12.723.936

9.587.016

31.291.656

Bron: Eigen berekeningen op basis van de DAVO-databank & SILC 2015 en 2017

Om de impact van de ophoging van het maximaal voorschot tot 200 euro te kunnen inschatten wordt in tabel 5.24 het scenario
met de ophoging van het voorschotbedrag tot 200 euro vergeleken met het basisscenario. Daaruit blijkt dat het benodigd jaarlijks
voorschotbedrag met ongeveer 1 miljoen euro stijgt, wat overeenkomt met een stijging van 3,4 %. Van de groep gerechtigden die
momenteel een voorschot van DAVO ontvangen, heeft 89 % een maandelijkse alimentatie van 175 euro of lager per kind. Slechts
1,7 % van de betrokkenen heeft een maandelijkse alimentatie tussen de 176 en 200 euro per kind. De overige 9,2 % krijgen een
maandelijks alimentatiebedrag van meer dan 200 euro per kind. Bijgevolg is de impact van de verhoging van het maximale voorschotbedrag op het jaarlijks voorschottenbudgetrelatief beperkt.

Tabel 5.24 Verschil geraamd DAVO-jaarbudget aan voorschotten bij maximaal voorschot aan 175 euro en
200 euro (geïndexeerde inkomens, situatie in juli 2018)
1 kind

2 kinderen

3 of meer
kinderen

Totaal

Bij huidig maximaal voorschot (175 euro)

8.755.584

11.973.096

9.538.560

30.267.240

Bij verhoogd maximaal voorschot (200 euro)
% toename door ophoging maximaal voorschot

8.980.704
2,6

12.723.936
6,3

9.587.016
0,5

31.291.656
3,4

Bron: Eigen berekeningen op basis van de DAVO-databank & SILC 2015 en 2017

Het effect op de inactiviteitsval blijft ongewijzigd in vergelijking met het basisscenario omdat het inkomensplafond hetzelfde
blijft.
De impact op het armoederisico zal relatief beperkt zijn. Zo ligt bij slechts 1,7 % van de betrokken huishoudens het alimentatiegeld
per kind tussen 175 euro en 200 euro. Voor deze beperkte subgroep zal een verandering optreden in die zin dat zij nu recht hebben op een hoger voorschot per kind. Daarenboven is de subgroep met een alimentatiegeld per kind boven 200 euro, die nu ook
recht hebben op 200 euro voorschot in plaats van 175 euro, zeer klein. Hoewel dit voor sommige gezinnen wel wat bijkomende
financiële ondersteuning zal bieden is de toename sowieso beperkt tot een maximum van 25 euro per kind.
5.4.2.2 SCENARIO 7: OPHEFFING VAN HET MAXIMUMBEDRAG AAN VOORSCHOTTEN
Op dit moment ontvangt 11 % van de aanvragers van een DAVO-voorschot een alimentatie boven de 175 euro, waarvan 9,2 %
boven de 200 euro. Een mogelijk scenario is om niet langer een maximumgrens te bepalen voor het uitkeren van voorschotten.
In dat geval wordt het uitgekeerde voorschotbedrag per kind niet langer beperkt tot een maximum van 175 euro indien het
onderhoudsgeld hoger ligt, maar krijgen de alimentatiegerechtigde gezinnen voor elk kind een voorschot dat gelijk is aan het
onderhoudsgeld. In een dergelijk scenario kunnen dus ook voorschotten hoger dan 175 euro worden uitgekeerd.
Ook hier heeft het opheffen van het maximumbedrag aan uitgekeerde voorschotten geen invloed op de dekkingsgraad en de take
up. De inkomensgrenzen blijven namelijk ongewijzigd waardoor er evenveel gezinnen zullen kunnen toetreden tot de voorschottenregeling in vergelijking met het basisscenario.
Doordat de uitgekeerde voorschotten niet langer beperkt worden tot een maximum zal de impact het grootst zijn op het jaarlijks
te voorzien voorschotbudget. In tabel 5.25 worden de jaarlijkse voorschotbedragen per inkomenscategorie weergegeven. Bij een
totale opheffing van het maximumbedrag aan uitgekeerde voorschotten (175 euro) zou het jaarlijks voorschotbudget dat DAVO
moet voorzien ongeveer 32 miljoen euro bedragen.
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Tabel 5.25 Geraamd DAVO-jaarbudget aan voorschotten bij opheffing van het maximumbedrag aan voorschotten
(geïndexeerde inkomens, situatie in juli 2018)
1 kind

2 kinderen

3 of meer
kinderen

Totaal

Minder dan 250 euro per maand
250-499 euro per maand
500-999 euro per maand
1.000-1.499 euro per maand
1.500-1.799 euro per maand
1.800-2.004 euro per maand

328.176
133.056
896.688
6.543.132
1.264.032
205.356

379.320
207.432
1.157.328
9.068.544
1.845.504
401.544

376.488
103.500
852.624
6.860.160
1.156.680
256.608

1.083.984
443.988
2.906.640
22.471.836
4.266.216
863.508

Totaal

9.370.440

13.059.672

9.606.060

32.036.172

Bron: Eigen berekeningen op basis van de DAVO-databank & SILC 2015 en 2017

Een vergelijking met het basisscenario (tabel 5.26) toont aan dat het opheffen van de maximumgrens aan voorschotten gezorgd
heeft voor een relatief beperkte stijging van het voorschotbudget met een kleine 2 miljoen euro (5,8 %) tot 32 miljoen euro. Voorts
valt op dat er bij de gezinnen met drie of meer kinderen weinig verandert. Dit komt doordat de voorschotten per kind in grote
gezinnen lager liggen dan in kleine gezinnen waardoor minder gezinnen een voordeel hebben aan de opheffing van de maximumgrens. Voor het overgrote merendeel van de gezinnen met drie of meer kinderen ligt het voorschot per kind namelijk sowieso
lager dan 175 euro.1

Tabel 5.26 Verschil geraamd DAVO-jaarbudget aan voorschotten bij basisscenario en opheffing maximumgrens
aan voorschotten (geïndexeerde inkomens, situatie in juli 2018)
1 kind

2 kinderen

3 of meer
kinderen

Totaal

Bij huidig maximaal voorschot (175 euro)

8.755.584

11.973.096

9.538.560

30.267.240

Bij opheffing maximaal voorschot
% toename door opheffing maximaal voorschot

9.370.440
7,0

13.059.672
9,1

9.606.060
0,7

32.036.172
5,8

Bron: Eigen berekeningen op basis van de DAVO-databank & SILC 2015 en 2017

Uit het bovenstaande blijkt dat de opheffing van het maximumbedrag aan uitbetaalde voorschotten een interessante piste is. De
budgettaire meerkost is immers beperkt terwijl het belangrijke individuele financiële implicaties voor de aanvrager kan hebben. Er
zou wel een soort van appreciatierecht kunnen gehanteerd worden waarbij DAVO bij een te hoog alimentatiebedrag zou kunnen
beslissen om een lager voorschot uit te betalen.
Het risico op een inactiviteitsval blijft onveranderd vergeleken met het basisscenario aangezien er niets verandert aan de inkomensgrenzen.
Ook blijkt dat voornamelijk aan aantal kleinere gezinnen (met één of twee kinderen) een hoger voorschot per kind zullen ontvangen door de opheffing van het maximumbedrag aan voorschotten. Voor hen kan het dus wel een positieve impact hebben op het
armoederisico. Voor het overgrote merendeel zal er echter weinig veranderen aangezien hun voorschot per kind nu al onder de
maximumgrens van 175 euro ligt.

1 De cijfers in dit en vorig scenario liggen in lijn met de impact die wij berekenden in ons vorig rapport.
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5.4.2.3 SCENARIO 8: FORFAITAIR VOORSCHOTBEDRAG VAN 150 EURO
Momenteel is het DAVO-voorschot gelijk aan het onderhoudsgeld dat werd vastgesteld in een uitvoerbare gerechtelijke beslissing of in een notariële akte. Maar onderzoek leert dat onderhoudsgelden sterk variëren en zeker niet steeds op een objectieve
manier zijn berekend (bv. op basis van de methode Renard). Kosten per kind zullen inderdaad verschillen, ook afhankelijk van hun
leeftijd. Toch kiest Vlaanderen ervoor om vanaf 2019 elk kind eenzelfde basisbedrag aan kinderbijslag te geven. Het adagium
‘elk kind is gelijk’ dat hier wordt toegepast zou ook kunnen gehanteerd worden voor de uitbetaling van een DAVO-voorschot.
Situaties waarbij een te laag (of een te hoog) onderhoudsgeld werd vastgelegd worden hierdoor aangepakt. Het kan tegelijk ook
een signaal zijn naar gezinnen die nog het onderhoudsgeld moeten vaststellen. Daarom is het forfaitaire voorschotbedrag per
kind best ook gelijk een billijk alimentatiebedrag. Bij dit scenario kunnen wel een aantal vragen opgeworpen worden. Zo zal het
forfaitaire bedrag afwijken van het bedrag dat werd vastgesteld in de uitvoerbare gerechtelijke beslissing of in de notariële akte.
Hierbij kunnen juridische vragen gesteld worden en maakt het de situatie mogelijks ook complexer voor de betrokken partijen.
Tegelijk heeft dit scenario belangrijke financiële gevolgen voor de schuldenaar (zal al of niet baat hebben bij een forfaitair bedrag)
alsook voor DAVO (mogelijks daalt de kans op invordering indien het om een hoger bedrag gaat dat moet ingevorderd worden bij
een groep van schuldenaars met beperkte financiële inkomsten).
Tabel 5.27 geeft het geraamd DAVO-jaarbudget aan voorschotten weer indien voor elk gerechtigd kind een vast voorschotbedrag
van 150 euro wordt uitgekeerd. Daaruit blijkt dat het benodigd jaarbudget aan voorschotten in een dergelijk scenario ongeveer
34,5 miljoen euro zou bedragen.

Tabel 5.27 Geraamd DAVO-jaarbudget aan voorschotten bij forfaitair voorschot van 150 euro
(geïndexeerde inkomens, situatie in juli 2018)
1 kind

2 kinderen

3 of meer
kinderen

Totaal

Minder dan 250 euro per maand
250-499 euro per maand
500-999 euro per maand
1.000-1.499 euro per maand
1.500-1.799 euro per maand
1.800-2.004 euro per maand

309.600
129.600
862.200
6.251.400
1.231.200
196.200

392.400
241.200
1.231.200
9.446.400
1.922.400
421.200

448.200
124.200
1.031.400
8.575.200
1.377.000
291.600

1.150.200
495.000
3.124.800
24.273.000
4.530.600
909.000

Totaal

8.980.200

13.654.800

11.847.600

34.482.600

Bron: Eigen berekeningen op basis van de DAVO-databank & SILC 2015 en 2017

Tabel 5.28 geeft de impact van een forfaitair voorschot van 150 euro per kind weer door het te vergelijken met het basisscenario
waarbij de voorschotten gelijk zijn aan de alimentatiebedragen tot een maximum van 175 euro. Aangezien de gemiddelde
voorschotbedragen bij de lagere inkomenscategorieën in het basisscenario bij gezinnen met twee en meer kinderen rond de 120
euro per kind ligt, zorgt een forfaitarisering van het voorschotbedrag tot 150 euro bij veel gezinnen voor een significante verhoging
van het uitgekeerde voorschot, in het bijzonder bij gezinnen met meerdere kinderen. De combinatie van de huidige relatief
lage voorschotbedragen bij gezinnen met meerdere kinderen, met het feit dat in deze gezinnen net de meeste voorschotten
worden uitbetaald (een bedrag voor elk kind), zorgt ervoor dat een forfaitarisering van het voorschotbedrag tot 150 euro een
aanzienlijke impact heeft op het jaarlijkse benodigde voorschotbudget. Zo stijgt het voorschotbudget van ongeveer 30 miljoen
euro (basisscenario) naar bijna 35 miljoen euro bij een forfaitair voorschot van 150 euro. Dit komt overeen met een stijging van
het budget met bijna 14 %.
In dit scenario stelt zich wel de vraag welk bedrag zal ingevorderd worden bij de onderhoudsplichtige, het voorschotbedrag van
150 euro of het werkelijke alimentatiebedrag.

Tabel 5.28 Verschil geraamd DAVO-jaarbudget aan voorschotten bij basisscenario en forfaitair voorschot van
150 euro (geïndexeerde inkomens, situatie in juli 2018)
1 kind

2 kinderen

3 of meer
kinderen

Totaal

Bij huidig maximaal voorschot (175 euro)

8.755.584

11.973.096

9.538.560

30.267.240

Bij forfaitair voorschot van 150 euro
% toename door forfaitair voorschot (150 euro)

8.980.200
2,6

13.654.800
14,0

11.847.600
24,2

34.482.600
13,9

Bron: Eigen berekeningen op basis van de DAVO-databank & SILC 2015 en 2017
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Net zoals in de vorige scenario’s waarbij enkel het voorschotbedrag werd aangepast blijft de impact op de inactiviteitsval ongewijzigd doordat er niets verandert aan de DAVO inkomensgrens.
Uit het bovenstaande is gebleken dat de impact op het voorschotbudget stijgt naarmate de huishoudens meer kinderen hebben.
Dit impliceert dus dat de impact van het forfaitaire voorschotbedrag het grootst is bij de grotere gezinnen. Daar het gemiddeld
voorschotbedrag per kind daalt naarmate er meer kinderen in een gezin aanwezig zijn, heeft deze regeling vooral een positieve
impact op het armoederisico van deze grotere gezinnen.

5.4.3 WIJZIGING VAN DE DOELGROEP
5.4.3.1 SCENARIO 9: UITBREIDING VAN HET VOORSCHOTTENSTELSEL TOT DE EX-PARTNER
Onder de huidige regelgeving wordt enkel een voorschot toegekend op de onderhoudsuitkering voor het kind. Het maakt dat men
wel beroep kan doen op DAVO voor de invordering van het onderhoudsgeld waar de niet-onderhoudsplichtige partner recht op
heeft en de achterstallen ervan, maar dus geen voorschotten van DAVO kan ontvangen. Het verruimen van de doelgroep tot ook
de voormalige partner is op basis van de wet van 21 februari 2003 mogelijk. Oorspronkelijk was deze ruime doelgroep (ex-partner
en kind) in de wetgeving gedefinieerd maar later (omwille van budgettaire redenen) aangepast.1 Maar men kan ook bv. verder
selectief zijn bij de bepaling omtrent het profiel van de voormalige partner. Een mogelijke optie is bijvoorbeeld om de uitbreiding
te beperken tot voormalige partners in een eenoudergezin.
Hoewel dit scenario niet in detail kan worden uitgewerkt wegens het gebrek aan gegevens voor deze ex-partner laat de
DAVO-databank toe om na te gaan hoeveel aanvragers van voorschotten voor kinderen ook een onderhoudsgerechtigde is. In
het overgrote merendeel van de gevallen is deze aanvrager de ex-partner. Een inzicht in het aandeel aanvragers die tegelijkertijd
onderhoudsgerechtigd zijn geeft dan ook een belangrijke indicatie van de mogelijke effecten van de uitbreiding van de voorschottenregeling tot de ex-partner.
Uit het DAVO-databestand blijkt dat in de dossiers waar (in juli 2018) nog steeds een voorschot wordt uitbetaald dat in slechts
499 van de 11.062 dossiers de aanvrager van de voorschotten (voor de kinderen) ook de onderhoudsgerechtigde is. Als we ervan
uit gaan dat de ex-partner altijd de aanvrager is, betekent dit dus dat in slechts 4,5 % van de dossiers de voorschottenregeling
zou worden uitgebreid in dit scenario. De impact op het jaarlijks benodigd voorschotbudget zou dan ook relatief beperkt blijven.

5.4.4 MOGELIJKE COMBINATIES
Tot dusver werd bij het bespreken van mogelijke alternatieve scenario’s voor de voorschottenregeling uitgegaan van wijzigingen
aan hetzij het inkomensplafond, hetzij de doelgroep of de voorschotbedragen. Daarnaast is het echter ook realistisch om aanpassingen door te voeren aan meerdere indicatoren tegelijkertijd. In wat volgt wordt een scenario besproken waarbij zowel het
inkomensplafond als het voorschotbedrag gewijzigd worden.
5.4.4.1 SCENARIO 10: DEGRESSIEF VOORSCHOT OP BASIS VAN HET INKOMEN
Het instellen van een maximum inkomensgrens betekent dat ook potentiële aanvragers van een DAVO-voorschot met een netto-inkomen dat slechts enkele euro’s boven deze grens ligt niet aan de voorwaarden voldoen. Om het stelsel ‘rechtvaardiger’ te
maken, om eventuele inactiviteitsvallen te vermijden, maar ook om de budgettaire impact onder controle te houden, zou men
kunnen opteren om het voorschottenstelsel degressief te maken afhankelijk van het inkomen dat men ontvangt (een zogenaamde tapering). Tegelijk zal de dekkingsgraad van de alimentatiegerechtigde gezinnen die geconfronteerd worden met een wanbetaling hier bijna 100 % zijn. Ook hier zullen dus nog inkomensgrenzen worden gedefinieerd, maar het is niet langer ‘alles of niets’.
Hoe de degressiviteit er juist moet uitzien, met name welk percentage van het onderhoudsgeld wordt betaald als voorschot bij
welk inkomen, is natuurlijk voor discussie vatbaar. In ons scenario daalt het voorschot vanaf het moment dat men een inkomen
hoger dan 2.200 euro heeft (tabel 5.29). Met sprongen van 400 euro daalt het voorschot dan telkens met 20 %. De minimum
tussenkomst van DAVO zal 20 % van het onderhoudsgeld zijn wanneer de aanvrager een inkomen heeft van 3.400 euro en meer.
Merk op dat dit scenario voor de inkomens tot 2.200 euro overeenstemt met scenario 2 waarbij het inkomensplafond verhoogd
werd tot 2.200 euro aangezien tot dat inkomen het onderhoudsgeld (met een maximum tot 175 euro) volledig wordt uitbetaald
(sectie 5.4.1.2).

1 Burgeon C. & Mayeur Y. (2008), Voorstel van resolutie betreffende de verbetering van de werking van de Dienst voor alimentatie¬vorderingen, Brussel, Kamer van volksvertegenwoordigers, 6 p.
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Tabel 5.29 Uitgekeerde voorschotten als % van het onderhoudsgeld op basis van de inkomensgrenzen
% van het onderhoudsgeld (max 175 euro per kind)
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %

Inkomensgrens (basisbedrag)
2.200 euro of lager
Tussen 2.201 en 2.600 euro
Tussen 2.601 en 3.000 euro
Tussen 3.001 en 3.400 euro
3.400 euro en meer

Naar analogie met voorgaande scenario’s wordt voor de berekening van de voorschotbedragen bij inkomens boven de huidige
inkomensgrens (1.800 euro plus toeslagen) uitgegaan van dezelfde voorschotten als die van de gezinnen met de hoogste inkomenscategorie onder de huidige inkomensgrenzen waarvoor de voorschotbedragen geweten zijn.1 Indien bijvoorbeeld een
alimentatiegerechtigde in een gezin met 2 kinderen een inkomen heeft van 2.700 euro heeft en een alimentatie per kind van 140
euro ontvangt, wordt slechts 60 % van het voorschot uitgekeerd. In plaats van 140 euro krijgt de betrokkene onder deze regeling
dus 84 euro per kind (60 % van 140 euro).
Omdat de lopende voorschotdossiers in de DAVO-databank enkel bestaan uit dossiers waarbij de alimentatiegerechtigde een
inkomen heeft tot 1.800 euro plus toeslagen moet er voor de inkomenscategorieën hierboven opnieuw een assumptie gemaakt
worden met betrekking tot de take up. Opnieuw gaan we hierbij uit van twee mogelijke scenario’s met een take up van 26,6 %
enerzijds en een take up van 49,7 % anderzijds.
Tabel 5.30 geeft het geraamd jaarlijks voorschottenbudget weer dat DAVO moet voorzien indien de take up 26,6 % bedraagt.2
Daaruit blijkt dat het jaarbudget aan voorschotten meer dan 37 miljoen euro bedraagt. Zoals kan worden vastgesteld, moet het
overgrote merendeel aan voorschotten worden uitbetaald in de lagere inkomenscategorieën. Meer dan 33 miljoen euro aan voorschotten moet namelijk worden voorzien aan de alimentatiegerechtigde huishoudens met een inkomen tot 2.200 euro. Naast
het feit dat deze groep veruit het grootst is, wordt hun aandeel in het voorschottenbudget nog extra versterkt doordat de voorschotten in die categorie nog volledig worden uitbetaald (tot een maximum van 175 euro). Bij de hogere inkomenscategorieën
wordt slechts nog maar een bepaald percentage van het onderhoudsgeld uitbetaald. Naar schatting betekent dit een budgettaire
meerkost van 4 miljoen euro t.o.v. de voorschottenregeling die in voege zal treden vanaf 2020.

Tabel 5.30 Geraamd DAVO-jaarbudget aan voorschotten bij degressief voorschot op basis van het inkomen bij
een take up van 26,6 % (geïndexeerde inkomens, situatie in juli 2018)

Minder dan 2.200 euro per maand
2.200-2.600 euro per maand
2.600-3.000 euro per maand
3.000-3.399 euro per maand
3.400 euro per maand of meer
Totaal

1 kind

2 kinderen

3 of meer
kinderen

Totaal

9.663.019
625.045
139.637
64.616
0

12.855.927
573.794
538.044
0
0

10.641.115
1.577.933
206.842
310.262
112.858

33.160.061
2.776.772
884.522
374.878
112.858

10.492.317

13.967.764

12.849.010

37.309.091

Bron: Eigen berekeningen op basis van de DAVO-databank & SILC 2015 en 2017

In tabel 5.31 wordt uitgegaan van een take up van 49,7 % voor de raming van het DAVO-jaarbudget dat nodig is voor de uitbetaling van de voorschotten. In totaal moet in dit scenario meer dan 43 miljoen euro voorzien worden. Ook hier geldt dat het aandeel
van de alimentatiegerechtigde gezinnen met hogere inkomenscategorieën relatief beperkt is door hun beperkte aantal enerzijds
en de beperkte voorschotbedragen (slechts een fractie van het onderhoudsgeld) anderzijds.

1 Het gemiddeld maandelijks voorschot voor de inkomenscategorie 1.870 euro-2.004 euro bedraagt 154 euro voor 1 kind, 134 euro voor 2 kinderen en 134 euro voor 3 of meer
kinderen.
2 De 0-waarden in de tabel zijn een gevolg van het beperkt aantal observaties voor de hogere inkomenscategorieën in SILC 2015 en 2017. Een opsplitsing van de gegevens naar
aantal kinderen binnen een gezin zorgt er verder voor dat het beperkt aantal gegevens nog verder wordt opgesplitst over verschillende categorieën
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Tabel 5.31 Geraamd DAVO-jaarbudget aan voorschotten bij degressief voorschot op basis van het inkomen bij
een take up van 49,7 % (geïndexeerde inkomens, situatie in juli 2018)
1 kind

2 kinderen

3 of meer
kinderen

Totaal

Minder dan 2.200 euro per maand
2.200-2.600 euro per maand
2.600-3.000 euro per maand
3.000-3.399 euro per maand
3.400 euro per maand of meer

10.451.054
1.167.847
260.901
120.729
0

13.622.595
1.072.089
1.005.292
0
0

11.598.037
2.948.244
386.467
579.701
210.866

35.671.686
5.188.179
1.652.660
700.430
210.866

Totaal

12.000.531

15.699.975

15.723.315

43.423.821

Bron: Eigen berekeningen op basis van de DAVO-databank & SILC 2015 en 2017

In tabel 5.32 worden bovenstaande scenario’s van de degressieve voorschotregeling vergeleken met het basisscenario voor het
geraamd jaarbudget. We kunnen vaststellen dat het totaal jaarlijks voorschottenbudget met ongeveer 7 miljoen euro stijgt bij een
take up van 26,6 %, wat neerkomt op een stijging met ongeveer 23 %. Bij een take up van 49,7 % stijgt het benodigd voorschotbudget met meer dan 43 % tot meer dan 43 miljoen euro. Hoewel het in beide gevallen gaat om een forse stijging van het voorschotbudget moet rekening gehouden worden met het feit dat dit scenario er wel voor zorgt dat élk alimentatiegerechtigd gezin,
ongeacht het inkomen, gebruik kan maken van de voorschottenregeling. Een eerder besproken scenario waar de dekkingsgraad
ook quasi 100 % is, is het scenario met een volledige opheffing van de inkomensgrenzen (scenario 4, cf. sectie 5.4.1.4). Daar was
de impact op het jaarlijks voorschotbudget nog meer uitgesproken.

Tabel 5.32 Verschil geraamd DAVO-jaarbudget aan voorschotten bij degressief voorschot naargelang inkomen
en basisscenario (geïndexeerde inkomens, situatie in juli 2018)
2 kinderen

3 of meer
kinderen

8.755.584

11.973.096

9.538.560

30.267.240

10.492.317

13.967.764

12.849.010

37.309.091

1 kind
Huidige regeling (basis-scenario)
Totaal budget bij take up van 26,6 %
% toename door verhoogde toeslagen bij take
up van 26,6 %
Totaal budget bij take up van 49,7 %
% toename door verhoogde toeslagen bij take
up van 49,7 %

19,8
12.000.531
37,1

16,7
15.699.975

34,7
15.723.315

31,1

64,8

Totaal

23,3
43.423.821
43,5

Bron: Eigen berekeningen op basis van de DAVO-databank & SILC 2015 en 2017

Doordat in dit scenario elk gezin, ongeacht hun inkomen, recht heeft op een (deel van het) voorschot wordt de kans op een inactiviteitsval veel kleiner. Het is namelijk niet langer een alles-of-niets-verhaal. Wel zou het kunnen zijn dat bepaalde gezinnen
door (opnieuw) aan het werk te gaan in een hogere inkomensklasse terechtkomen en daardoor een lager percentage van het
onderhoudsgeld als voorschot zullen ontvangen. We kunnen in dit scenario dus niet stellen dat het risico op een inactiviteitsval
volledig teniet wordt gedaan.
Rekening houdende met de relatief grote impact op het voorschotbudget (zeker bij grotere gezinnen) zal dit scenario een positieve impact hebben op het armoederisico. Hoewel de uitgekeerde voorschotten gradueel afnemen naarmate het inkomen van de
alimentatiegerechtigde stijgt kan men zich wel de vraag stellen of een meer exclusieve focus op gezinnen met een grotere kans
op betalingsproblemen (zoals eenoudergezinnen) niet te verkiezen valt.
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5.5 OVERZICHTSTABEL
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van al de besproken scenario’s. Concreet wordt weergegeven hoe de scenario’s zich verhouden tot het basisscenario voor wat betreft de dekkingsgraad, het benodigd jaarlijks voorschottenbudget (de bruto
kost), het risico op een inactiviteitsval en het armoederisico. Zeker voor het risico op een inactiviteitsval en het armoederisico gaat
het telkens om inschattingen.

Tabel 5.33 Overzichtstabel basisscenario en uitgewerkte scenario’s

Basisscenario
Scenario 1: Indexering
basisbedrag
Scenario 2: Ophoging
basisbedrag tot
2.200 euro
Scenario 3: Ophoging
basisbedrag tot
2.500 euro
Scenario 4: Opheffing
inkomensgrenzen
(alle gezinnen)

Dekkingsgraad

Voorschotbudget
(bruto kost)
(in euro)

Risico op
inactiviteitsval

Armoederisico bij de
alimentatiegerechtigde

67 %

30 miljoen

Daling t.o.v. vóór
2014

Nog aanwezig bij
grote gezinnen

Beperkte impact op
korte termijn

Beperkte impact op
korte termijn

Beperkte impact op
korte termijn

Beperkte impact op
korte termijn

Verdere daling

Daling doordat
inkomensgrens voor
meer gezinnen boven
armoedegrens ligt

Verdere daling

Verdere daling doordat
inkomensgrens voor
meer gezinnen boven
armoedegrens ligt

Niet langer een risico

Verdere daling doordat inkomensgrens
wegvalt, ook voor de
grote gezinnen

79 %

86 %

100 %

33 à 36 miljoen

35 à 39 miljoen

40 à 48 miljoen

Scenario 5: Ophoging
toeslag per kind

75 %

33 à 35 miljoen

Daling

Daling doordat inkomensgrens ook voor
grote gezinnen boven
armoedegrens valt

Scenario 6: Ophoging
maximumvoorschot
tot 200 euro

67 %

31 miljoen

Geen impact

Lichte daling

Scenario 7: Opheffing
maximumvoorschot

67 %

32 miljoen

Geen impact

Lichte daling, vooral bij
kleine gezinnen

Scenario 8: Forfaitair
voorschot van 150
euro

67 %

34 miljoen

Geen impact

Daling, vooral bij grote
gezinnen

Scenario 9: Uitbreiding
tot de ex-partner

67 %

Beperkte impact

Beperkte impact

Beperkte impact

Scenario 10:
Degressief voorschot
o.b.v. inkomen

100 %

37 à 43 miljoen

Sterke daling tot quasi
nihil

Daling, vooral bij grote
gezinnen

Bron: Eigen berekeningen op basis van de DAVO-databank & SILC 2015 en 2017
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BIJLAGE 1 VARIABELEN AANGEVRAAGD BIJ DE FOD FINANCIËN
B1.1 VARIABELEN UIT DE DAVO DATABANK

Tabel b1.1 Variabelen uit de DAVO databank
Identificatie
Primaire sleutel
Algemene gegevens
Aantal personen ten laste van de aanvrager
Aantal onderhoudsgerechtigden uit het dossier
Achterstal op moment van codering (in eurocent)
Dossier handelend over een daadwerkelijke betaling van voorschot?
Datum opening van dossier
Aantal maanden voorschot betaald in dossier
Bedrag reeds uitbetaald aan voorschotten (in eurocent)
Actueel bedrag te recupereren (in eurocent)
Gegevens over de aanvrager
Geboortedatum van de aanvrager
Postcode van de aanvrager
Taal van de aanvrager
Geslacht van de aanvrager
Inkomen van de aanvrager (in eurocent) (op basis van formulier)
Gegevens over de onderhoudsplichtige
Geboortedatum van de onderhoudsplichtige
Postcode van de onderhoudsplichtige
ISO code van de onderhoudsplichtige
Taal van de onderhoudsplichtige
Beroep van de onderhoudsplichtige
Geslacht van de onderhoudsplichtige
Gegevens van de onderhoudsgerechtigden
Geslacht van de onderhoudsgerechtigde
Geboortedatum van de onderhoudsgerechtigde
Bedrag van de niet geïndexeerde alimentatie (in eurocent)
Bedrag van de geïndexeerde alimentatie (in eurocent)
Voorschot gevraagd aan DAVO?
Op dit moment voorschot toegekend door DAVO?
Voorschot betaald door OCMW voor gerechtigde?
Bedrag van voorschot betaald door het OCMW (in eurocent)
Is de gerechtigde de aanvrager?
Bron DAVO-databank

118 Studierapport DAVO

B1.2 VARIABELEN UIT DE FISCALE AANGIFTE

Tabel b1.2 Variabelen uit de fiscale aangifte
Aangifte

Omschrijving

Vak II. Persoonlijke gegevens en gezinslasten
1001

Ongehuwd en niet wettelijk samenwonend

1002

Gehuwd

1006

Wettelijk samenwonend

1010

Weduwnaar, weduwe

1014

Uit de echt gescheiden

1016

Van tafel en bed gescheiden

1018

Feitelijk gescheiden

1030

Aantal kinderen ten laste (niet co-ouderschap)

1031

Aantal kinderen ten laste met een zware handicap

1034

Co-ouderschap ten laste

1036

Co-ouderschap niet ten laste

Vak IV. Wedden, werkloosheidsuitkeringen, ZIV-uitkeringen, vervangingsinkomsten en brugpensioenen
1250

Wedden en lonen

2250

Wedden en lonen

1257

Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen

2257

Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen

1258

Andere werkelijke beroepskosten

2258

Andere werkelijke beroepskosten

1260

Werkloosheidsuitkeringen zonder anc. toeslag

2260

Werkloosheidsuitkeringen zonder anc. toeslag

1262

Werkloosheidsuitkeringen met anc. toeslag<1.1.2004 verkregen

2262

Werkloosheidsuitkeringen met anc. toeslag<1.1.2004 verkregen

1264

Andere werkloosheidsuitkeringen met anc. toeslag

2264

Andere werkloosheidsuitkeringen met anc. toeslag

1266

Wettelijke uitkeringen ZIV

2266

Wettelijke uitkeringen ZIV

1292

Vervangingsinkomsten - aanvullende verg WG

2292

Vervangingsinkomsten - aanvullende verg WG

1294

Vervangingsinkomsten - aanvullende verg WG

2294

Vervangingsinkomsten - aanvullende verg WG

1269

Aanvullende uitkeringen ZIV

2269

Aanvullende uitkeringen ZIV

1270

Uitkeringen beroepsziekte of arbeidsongevallen

2270

Uitkeringen beroepsziekte of arbeidsongevallen

1271

Andere vervangingsinkomsten

2271

Andere vervangingsinkomsten

1281

Brugpensioenen - gewone werkloosheidsuitkeringen

2281

Brugpensioenen - gewone werkloosheidsuitkeringen

1235

Brugpensioenen - aanvullende vergoedingen

2235

Brugpensioenen - aanvullende vergoedingen

1285

Inhoudingen voor aanvullend pensioen - gewone bijdragen

2285

Inhoudingen voor aanvullend pensioen - gewone bijdragen

1283

Inhoudingen voor aanvullend pensioen - individuele voortzetting

2283

Inhoudingen voor aanvullend pensioen - individuele voortzetting
Bron FOD Financiën – Cel Beheerscontrole
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