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Voorwoord 

De onderzoeksopdracht voor dit rapport was scherp afgebakend: het opstellen 
van een rekenmodel dat moest toelaten om de budgettaire weerslag te berekenen 
van beleidswijzigingen in de stelsels van de alimentatievoorschotten en vorderin-
gen. Het doel was duidelijk, de weg om er te geraken was ook duidelijk, en verliep 
vlotter dan wij hadden durven verhopen. Een aantal bestaande enquêtes en admi-
nistratieve databanken zouden gedepouilleerd worden met het oog op het maken 
van het gevraagde rekenmodel. Alleen hebben wij in deze databanken zoveel inte-
ressants tegengekomen omtrent dit domein, en tegelijk ontdekten wij dat velen er 
blijkbaar in geïnteresseerd waren, zodat wij van de gelegenheid gebruik gemaakt 
hebben dit uitgebreid te rapporteren in dit technisch rapport. Op het einde pas zal 
de lezer het gevraagde rekenmodel vinden, met het antwoord wat de impact kan 
zijn op de overheidsfinanciën van een aantal beleidswijzigingen. De voorafgaande 
hoofdstukken zijn het relaas van de zoektocht doorheen de verschillende data-
bases. Misschien leest dit rapport niet als een reisverhaal, maar wel als een reisgids 
waar nader detail wordt gegeven over de verschillende plaatsen die bezocht wor-
den, om uiteindelijk toch nog het einddoel te bereiken.  

Maar meer dan anders hebben wij het gevoel dat de bronnen en plaatsen die wij 
tegenkwamen nog verder dienden verkend te worden. Op tal van plaatsen hebben 
wij in dit rapport dan ook aangegeven waar verder onderzoek mogelijk, zoniet 
wenselijk is. Want boeiende plaatsen nodigen altijd uit tot een tweede bezoek. 
Voorbeelden daarvan zijn de individuele gegevens in de SILC-enquête die zouden 
toelaten de ‘16-plussers’ in de gezinnen met alimentatie verder te bestuderen; de 
fiscale aangiften die wij nu enkel bekeken hebben voor de DAVO-dossiers, maar 
die een schat aan informatie bevatten over alle alimentatieplichtigen die regelmatig 
hun alimentatie betalen, en een groot aantal alimentatiegerechtigden; de armoe-
detoets voor zowel de adequaatheid van de alimentatie als van de DAVO-
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tussenkomst; de voorwaarden waaronder deze verstrekt worden; de impact op het 
gedrag; de hoogte van de administratieve kosten; de wijze van aflossing van de 
alimentatieschuld bij DAVO; enz. Gedragswijzigingen zijn moeilijk te moduleren 
en te voorspellen maar wel te observeren naarmate de analyses die wij in dit rap-
port hebben gedaan regelmatig worden geactualiseerd, wat voor een deel ook zal 
gebeuren als men het rekenmodel actualiseert. Een vergelijking tussen die ver-
schillende jaargangen van het rekenmodel zal een neerslag zijn van gewijzigd ge-
drag, en dit overigens niet alleen op het vlak van betaling en wanbetaling, maar 
ook van echtscheidingen, bepaling van alimentatiebedragen, enz. Ook mogelijk-
heden tot detectie van misbruik en ongewenste neveneffecten vallen op. Wij 
wensten daarover geen al te speculatieve uitspraken te doen, maar opnieuw con-
cluderen wij dat hier verder onderzoek mogelijk is om de DAVO-tussenkomst te 
evalueren en te optimaliseren. Wat betreft fraudegevoeligheid is een verdere ana-
lyse van de procedures en regelgeving mogelijk, en datamining en –matching is 
mogelijk. En dit bedoelen wij zowel extern als intern. Wij hebben soms de data 
extern gaan zoeken, en deze data zijn verrijkend. Maar een onschatbare bron van 
data zit echter in de registers van de administratie zelf. De onderzoeksvragen van 
de opdrachtgever gaven ons het gevoel dat men de informatie van extern ver-
wachtte. Wij hopen met dit rapport ruimschoots aangetoond te hebben hoeveel 
informatie er intern te vinden was.  

Dit hebben wij evenwel enkel kunnen aantonen door de ruimhartige steun van de 
opdrachtgever zelf voor onze zoektocht. Hierbij willen wij in eerste instantie de 
opdrachtgever de FOD Financiën, Dienst voor alimentatievorderingen bedanken 
die onder leiding van de heer Tom Boelaert, Administrateur niet-fiscale invorde-
ring, deze opdracht aan ons toevertrouwde, en de steun die wij van hem en 
mevrouw Geneviève Pihard en mevrouw Marie Masson kregen om niet alleen een 
beter zicht te krijgen op de DAVO-werking, maar ook de data van deze dienst ter 
beschikking kregen voor dit onderzoek. De heer Christiaan Van Laere en 
mevrouw Isabel Gijsemans van de Algemene administratie van de fiscaliteit – Cel 
Beheerscontrole – team Budget gaven ons op gelijkaardige manier de steun en 
daadwerkelijke hulp om voor de DAVO-dossiers de fiscale aanslaggegevens te 
bekomen. Hun antwoorden op onze vele bijkomende vragen, hebben ons aan-
zienlijk geholpen om dit onderzoek tot een goed einde te brengen. De gedetail-
leerde besprekingen in de stuurgroep hebben ons overtuigd van het politieke en 
operationele belang, en de maatschappelijke belangstelling. Aan allen hartelijk 
dank. Commentaren en vragen van hen allen waren inspirerend voor het verdere 
verloop van het onderzoek, en hebben ons ook behoed voor fouten en vergissin-
gen. Resterende mogelijke fouten en misinterpretaties in dit rapport blijven dan 
ook enkel de verantwoordelijkheid van de onderzoekers zelf. 
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Maar de volle zwaarte van dit rapport is op de schouders gekomen van Frederic 
De Wispelaere, die met onverdroten werklust, nieuwsgierigheid en creativiteit, dit 
onderzoek steeds verder heeft laten uitdeinen. Voor zoveel enthousiasme onze 
hartelijke dank. Maar wij zijn ervan overtuigd dat het intensief verder gebruik van 
dit rapport en het voorgestelde rekenmodel, voor hem de beste erkentelijkheid is. 

Prof. dr. Jozef Pacolet 
Hoofd Onderzoeksgroep Verzorgingsstaat en Wonen 
HIVA–KU Leuven 
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Préface 

La mission de recherche à la base du présent rapport était précisément délimitée: 
l’établissement d’un modèle de calcul qui devait permettre de calculer l’impact de 
modifications apportées dans les régimes d’avances et de créances de pensions 
alimentaires. L’objectif était clair, tout comme le chemin pour l’atteindre, et tout 
s’est déroulé plus aisément que ce que nous avions espéré. Plusieurs enquêtes 
existantes et banques de données devaient être dépouillées afin d’établir le modèle 
de calcul demandé. Mais, puisque nous avons trouvé dans ces banques de données 
de multiples éléments intéressants dans ce domaine et constaté en même temps 
qu’ils suscitaient un grand intérêt, nous avons profité de l’occasion pour en rendre 
compte de manière circonstanciée dans le présent rapport technique Ce n’est qu’à 
la fin que le lecteur trouvera le modèle de calcul demandé et la réponse à la ques-
tion de savoir quel pourra être l’impact d’une série de modifications sur les finan-
ces publiques. Les chapitres qui précèdent exposent le parcours de la recherche 
effectuée dans les différentes bases de données. Certes, la lecture de ce rapport ne 
fait pas penser à un récit de voyage, mais plutôt à un guide qui explique les diffé-
rents lieux visités avant d’arriver au but final.  

Mais bien plus que d’habitude, nous avons le sentiment que les sources et lieux 
que nous avons rencontrés méritent une exploration plus approfondie. Nous 
avons donc, à plusieurs endroits de ce rapport, indiqué où une recherche plus 
approfondie est possible et même souhaitable. Car en effet, les lieux intéressants 
méritent d’être revisités. Citons à titre d’exemple les données individuelles de 
l’enquête SILC qui permettraient d’étudier les plus de 16 ans dans les familles qui 
reçoivent une pension alimentaire; les déclarations fiscales que nous n’avons prises 
en compte que dans le cadre des dossiers du SECAL, mais qui contiennent nom-
bre d’informations précieuses relatives aux débiteurs d’aliments qui paient réguliè-
rement la pension alimentaire, et à un grand nombre de créanciers d’aliments; le 
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test de pauvreté pour mesurer la pertinence aussi bien de la pension alimentaire 
que de l’intervention du SECAL; les conditions sous lesquelles elles sont 
octroyées; l’impact sur le comportement; le montant des frais administratifs; le 
mode de remboursement de la dette alimentaire auprès du SECAL; etc. Les chan-
gements de comportement sont difficiles à moduler et à prédire mais peuvent être 
facilement observés dans la mesure où les analyses que nous avons reprises dans le 
présent rapport seront régulièrement actualisées, ce qui se fera partiellement aussi 
si le modèle de calcul est actualisé. Une comparaison entre les différentes années 
du modèle de calcul reflétera un comportement modifié, et ceci du reste non seu-
lement en ce qui concerne les paiements ou défauts de paiement, mais également 
les divorces, la détermination des montants des pensions alimentaires, etc. Des 
possibilités de détection d’abus et d’effets secondaires non désirés apparaissent 
également. Nous avons choisi d’éviter les conclusions trop spectaculaires à ce 
sujet, mais nous concluons ici aussi qu’une recherche plus poussée est possible 
afin d’évaluer et d’optimiser l’intervention du SECAL. En ce qui concerne le ris-
que de fraude, une analyse plus approfondie des procédures et des règlements est 
possible, de même qu’une exploration des données et une comparaison des don-
nées. Et ceci peut se faire tant au plan interne qu’au plan externe. Parfois nous 
avons cherché des données à l’extérieur, et ces données sont très utiles. Mais les 
registres de l’administration même contiennent une source intarissable de don-
nées. Les questions de recherche communiquées par le donneur d’ordre nous ont 
donné l’impression que les informations étaient attendues de l’extérieur. Nous 
espérons avoir largement démontré par le présent rapport combien les sources 
internes contiennent de données intéressantes.  

Nous n’aurions pas pu arriver à ce résultat sans l’aide précieuse du donneur 
d’ordre même qui nous a accompagnés sur notre chemin. Nous tenons donc à 
remercier en premier lieu le donneur d’ordre, le SPF Finances, Service des créan-
ces alimentaires, qui, sous la direction de Monsieur Tom Boelaert, Administrateur 
du Recouvrement non fiscal, nous a confié cette mission, et à exprimer notre gra-
titude pour le soutien qu’il nous a apporté et que nous ont également apporté 
Madame Geneviève Pihard et Madame Marie Masson afin de nous éclairer sur le 
fonctionnement du SECAL et de mettre à notre disposition les données présentes 
dans ce service et si précieuses pour notre recherche. Monsieur Christiaan Van 
Laere et Madame Isabel Gijsemans de l’Administration générale de la fiscalité – 
Cellule Contrôle de la gestion – team Budget nous ont également soutenus et 
offert une aide effective pour obtenir les données fiscales relatives aux dossiers du 
SECAL. Leurs réponses à nos multiples questions complémentaires nous ont lar-
gement aidés afin de mener à bien la présente recherche. Les analyses détaillées 
lors des réunions du comité d’accompagnement nous ont convaincus de l’intérêt 
politique et opérationnel et de l’importance qu’y attache la société. À tous un 
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grand merci. Les commentaires et questions des différents intervenants nous ont 
inspirés tout au long du chemin parcouru et nous ont préservés d’erreurs et 
d’omissions. D’éventuelles erreurs restantes et de fausses interprétations dans le 
présent rapport relèvent donc exclusivement de la responsabilité des chercheurs 
eux-mêmes. 

Mais la plus grande part du travail à la base de ce rapport a été assumée par 
Frederic De Wispelaere, qui, avec une énergie sans faille, une curiosité et une 
créativité insoupçonnée, a constamment élargi l’horizon de cette recherche. Nous 
le remercions pour tant d’enthousiasme. Nous sommes persuadés que la future 
utilisation intensive du présent rapport et du modèle de calcul proposé seront 
pour lui la plus belle preuve de reconnaissance. 

Prof. dr. Jozef Pacolet 
Responsable Groupe d'étude État-providence et Politique du logement 
HIVA-KU Leuven 
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Samenvatting 

De Dienst voor alimentatievorderingen, DAVO, is belast met de invordering van 
achterstallige onderhoudsgelden voor onderhoudsgerechtigden die geconfronteerd 
worden met wanbetaling. Daarnaast staat de dienst in voor de betaling van voor-
schotten op het onderhoudsgeld dat verschuldigd is aan de kinderen. DAVO 
startte de invorderingsopdracht op 1 juni 2004 terwijl de uitbetaling van de voor-
schotten op 1 oktober 2005 van start ging. Deze dienst wenst nu zicht te krijgen 
op de budgettaire weerslag van mogelijke wijzigingen (naar inkomen, naar voor-
schot, naar doelgroep) bij de toekenning van de voorschotten. Daarnaast wenst 
DAVO een antwoord te krijgen op de vraag in welke mate het inkomen van een 
onderhoudsgerechtigde iets zegt over het inkomen van de onderhoudsplichtige, 
wat een impact kan hebben op de recuperatiemogelijkheden voor de betaalde 
voorschotten. Voorliggend onderzoeksrapport samen met een ontwikkeld reken-
blad bieden een antwoord op beide vragen.  

De FOD Financiën gaf aan het HIVA de opdracht een model te ontwikkelen 
met de parameters waarmee de budgettaire impact van de toekenning van de 
voorschotten door de Dienst voor alimentatievorderingen kan worden geraamd.1 
Het model moet toelaten de impact na te gaan van maatschappelijke veranderin-
gen en beleidswijzigingen op de behoefte aan voorschotten aan alimentatiegerech-
tigden door de overheid, en de budgettaire impact daarvan.  

 
1 Onderzoek in opdracht voor de FOD Financiën, Dienst voor alimentatievorderingen. Wij danken de FOD 

Financiën voor de geboden onderzoeksmogelijkheden en in het bijzonder Tom Boelaert, Geneviève 
Pihard, Marie Masson van DAVO en Christiaan Van Laere en Isabel Gijsemans van de Algemene 
administratie van de fiscaliteit – Cel Beheerscontrole – team Budget voor de steun en daadwerkelijke hulp 
om dit project tot een goed einde te brengen. Ook de gedetailleerde besprekingen in de stuurgroep 
waren richtinggevend voor het verder verloop van het project. Interpretaties maar ook mogelijke 
misinterpretaties, fouten of resterende onvolkomenheden zijn de verantwoordelijkheid van de 
onderzoekers.  
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Voorliggend rapport wenste rechttoe rechtaan de vragen van de Dienst voor 
alimentatievorderingen DAVO te beantwoorden, en hen ook een rekenblad en 
methode aan te reiken om dit in de toekomst verder te gebruiken.2 Om een ant-
woord op deze vragen te geven moest echter eerst het profiel van de onderhouds-
gerechtigden en de onderhoudsplichtigen worden geschetst. Daartoe zijn tal van 
databanken ontgonnen en gecombineerd. Het gebrek aan wetenschappelijke ken-
nis hierover werd recentelijk nog aangehaald in een studie in opdracht van de Ko-
ning Boudewijnstichting (Vassart, 2011): “De problematiek van onbetaalde 
onderhoudsgelden is in België bijzonder weinig onderzocht. De statistieken in dit 
domein vertonen veel leemtes. De laatste gedeeltelijke enquêtes gaan terug tot de 
jaren ‘80. Het is dus onmogelijk om te weten hoeveel onbetaalde alimentatie-
vorderingen, hoeveel schuldenaars en hoeveel betrokken gezinnen er zijn. (...)” 
(ibid., 2011, p. 30).  

De analyse van het profiel van de alimentatiegerechtigde en de onderhouds-
plichtigen en de uitgebreide rapportering daarover, die eerst een bijproduct was 
van deze zoektocht naar een simulatiemodel, is de hoofdbrok geworden van 
voorliggend rapport. Wij schetsen hierna vooreerst de structuur van het reken-
model en de voornaamste gehanteerde databanken, om dan de voornaamste sta-
tistische evidentie samen te vatten, om ten slotte op basis van het ontworpen 
rekenblad te komen tot de antwoorden op de vragen die het beleid zich stelde. 

Een rekenmodel gebaseerd op empirische evidentie 
De impact van mogelijke beleidswijzigingen kan maar nagegaan worden indien 
gedetailleerde empirische evidentie beschikbaar wordt gemaakt omtrent de diverse 
parameters die kunnen beïnvloed worden door dit beleid. Deze evidentie kan of-
wel gezocht worden in de databanken van de administratie zelf, of in bestaande of 
nieuw te organiseren enquêtes. Het onderzoek gaf de voorkeur aan een grondige 
depouillering van de databanken van de administratie zelf, en het gebruik van 
bestaande bevolkingsenquêtes.  

a) Een rekenblad voor de simulatie van de impact van wijzigingen in het 
beleid op het budget 

DAVO is onder meer belast met de betaling van voorschotten op het onder-
houdsgeld voor de kinderen in gezinnen geconfronteerd met een wanbetaling. Het 
recht op een voorschot op het onderhoudsgeld wordt toegekend wanneer de 
maandelijkse bestaansmiddelen, hetzij van de niet-onderhoudsplichtige vader of 
moeder of van de persoon aan wie bij rechtelijke beslissing de bewaring van het 

 
2  Zie ook Pacolet J. & De Wispelaere F. (2012), ‘Budgettaire impact van de toekenning van de voorschotten 

door de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO): samenvatting, Documentatieblad’, FOD Financiën; 
Pacolet J. & De Wispelaere F. (2012), DAVO-Rekenmodel, HIVA-KU Leuven, Leuven. 
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kind werd toegekend, hetzij van het kind indien het meerderjarig is en niet met 
bovenvermelde persoon leeft, niet hoger zijn dan 1 300 euro netto per maand 
(voor 2011, geïndexeerd bedrag) en wordt verhoogd met 62 euro netto per kind 
ten laste (voor 2011, geïndexeerd bedrag (tabel 1). Het bedrag van het voorschot 
is gelijk aan het onderhoudsgeld, in voorkomend geval geïndexeerd, met een 
maximum van 175 euro per maand en per onderhoudsgerechtigd kind. 

Tabel 1. Bepaalde bedragen van de inkomensgrens, 2005-2012, in euro 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Basisbedrag 1 152 1 175 1 197 1 224 1 271 1 268 1 300 1 344 
Verhoging per kind ten laste 54 56 57 58 61 60 62 64 

Op basis van een combinatie van hiernavolgende bronnen (zie figuur 1) kan een 
raming gemaakt worden van het huidige voorschotbudget van DAVO en van de 
mogelijke budgettaire gevolgen van wijzigingen in deze voorschottenregeling. De 
administratieve data van DAVO dateren van 2011, deze van de fiscale aangifte 
van het aanslagjaar 2009. De enquêtegegevens dateren van 2006 en 2009. Omwille 
van de vergelijkbaarheid van gehanteerde inkomensgrenzen, en om de lectuur te 
vergemakkelijken zijn alle bedragen herrekend naar 2011 op basis van de con-
sumptieprijsindex. Het voordeel van zich te baseren op bestaande en reguliere 
gegevensbronnen, is dat de informatie regelmatig kan geactualiseerd worden. 
Daarmee zullen ook mogelijke gedragswijzigingen en de impact van gewijzigd 
beleid gecapteerd worden in de gehanteerde statistische evidentie. 
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Figuur 1. Raming voorschotbudget DAVO 

 
Bron Eigen figuur 

b) De DAVO-databank 
De administratieve data van DAVO zelf zijn een eerste informatiebron. Op basis 
van administratieve informatie aanwezig bij de FOD Financiën is een gedetail-
leerde analyse gemaakt van de onderhoudsaanvragers, -gerechtigden en plichtigen 
die zich momenteel binnen DAVO bevinden. Zij bestond uit een databank van de 
open dossiers (= dossiers waar nog een bedrag dient ingevorderd te worden) en 
een aparte databank van de afgesloten dossiers. De databank met open dossiers 
bevat basisinformatie over de aanvrager, de alimentatieplichtige en de alimentatie-
gerechtigde. Tegelijk biedt het inzicht op het type dossier, de huidige looptijd van 
het dossier, het huidige in te vorderen bedrag en het eventuele uitgekeerde en uit 
te keren voorschot. In het rekenmodel zijn niet alle open dossiers opgenomen, 
maar enkel de lopende voorschotdossiers aangezien zij alleen een directe impact 
hebben op het voorschotbudget. Een aantal variabelen zijn echter onbeschikbaar, 
of onvolledig of onnauwkeurig. Zo is de informatie over het inkomen van de ali-
mentatieplichtige niet gekend, en slaat het inkomen van de aanvrager van een 
DAVO-voorschot op het inkomen dat is vermeld op het aanvraagformulier maar 
niet op het reële huidige inkomen, geverifieerd op basis van administratieve 
informatie. Maar ook het ontbreken van een variabele waar de reeds afgeloste 
achterstal wordt bijgehouden, en met meer detail over de betaalde en eventueel 
afgeloste voorschotten, vormt een sterke inperking op het onderzoek aangezien 
het de bedoeling was niet alleen een profiel op te stellen van de gebruikers van de 
voorschottenregeling maar ook van de kans om dat terug te vorderen. Dit is 
gedeeltelijk geremedieerd door de volledig afgesloten dossiers (= goede dossiers) 
te vergelijken met de nog open dossiers. Voorlopig moeten wij ons beperken door 
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de recuperatiekans in beeld te brengen via de goede dossiers af te zetten tegenover 
de open dossiers. Het zijn diegenen die alle achterstallen en voorschotten volledig 
hebben terugbetaald. Maar er bestaan ook partiële en onbeëindigde terugvorderin-
gen.  

c) De fiscale aangifte 
De koppeling van de DAVO-gegevens met de fiscale aangifte (aanslagjaar 2009) 
heeft het mogelijk gemaakt om over een inkomensprofiel te beschikken van de 
aanvrager en de debiteur. DAVO beschikt immers enkel over een inkomensprofiel 
van de aanvragers die een DAVO-voorschot aangevraagd hebben. Voor haar 
invorderingsopdracht is het echter cruciaal om ook het inkomensprofiel van de 
debiteuren te kennen. Ook het inkomen van de aanvrager in een niet-
voorschotdossier komt via de fiscale aangifte in beeld. 

d) De SILC-survey 
Gezien de DAVO-databank enkel iets vertelt over onderhoudsgerechtigden die 
wegens een wanbetaling aangeklopt hebben bij DAVO en dus geen zicht biedt op 
de totale populatie van onderhoudsgerechtigden en -plichtigen en deze die gecon-
fronteerd worden met een wanbetaling, is de vergelijking gemaakt met de Enquête 
naar de Inkomens en Levensomstandigheden (SILC-enquête). Door de totale 
groep van onderhoudsgerechtigde kinderen die in aanmerking komen voor een 
voorschot (op basis van de SILC-enquête) te vergelijken met het aantal kinderen 
die effectief een DAVO-voorschot ontvangen (op basis van de DAVO-databank) 
kon de huidige take up berekend worden en wordt ook de budgettaire impact 
zichtbaar wanneer de inkomensgrenzen aangepast worden. 

De organisatie van de SILC-enquête (Statistics on Income and Living Conditi-
ons) in België gebeurt door de Algemene Directie Statistiek en Economische 
Informatie (ADSEI) binnen de FOD Economie. Voor de uitvoering van deze 
enquête worden jaarlijks ongeveer 6 000 gezinnen bevraagd in België. De bevra-
ging omvat zowel een individuele als een huishoudvragenlijst. Er wordt gewerkt 
op basis van een roterend panel waarbij huishoudens maximaal vier jaar bevraagd 
kunnen worden. Via de wegingscoëfficiënten kunnen de enquêteresultaten geëx-
trapoleerd worden (‘opgeblazen’) naar de totale Belgische bevolking. 

De grote meerwaarde voor DAVO is dat de SILC-huishoudvragenlijst onder 
meer concrete vragen stelt over het al of niet ontvangen van alimentatie of het al 
of niet betalen van alimentatie. Er is zelfs een expliciete vraag naar het beroep 
doen op DAVO-voorschotten. Nadeel is dat de doelgroep maar een beperkt aan-
tal observaties bevat, wat opgevangen werd door de pooling van twee jaargangen 
van deze enquête, SILC 2006 en SILC 2009, terwijl ook reeds voorzien is om een 
derde jaargang, SILC 2011, op te nemen in het rekenblad.  
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De resultaten op basis van de SILC-enquête dienen geïnterpreteerd te worden 
als ramingen. Alhoewel de geaggregeerde resultaten merkwaardig goed sporen met 
administratieve tellingen, en ondanks het feit dat de meer gedetailleerde profielen 
redelijk robuust zijn en wij ook voorstellen om meerdere jaren te poolen, zijn dit 
maar extrapolaties en geen exacte tellingen. De lezer moet zich hiervan permanent 
bewust blijven, zeker wanneer extrapolaties van steekproefgegevens vergeleken 
worden met exacte tellingen.  

Meer dan 1 op 10 alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen 
geconfronteerd met een wanbetaling 
Ongeveer 5% van de Belgische huishoudens heeft recht op een alimentatie. De 
helft van deze alimentatiegerechtigde huishoudens bestaat uit eenoudergezinnen. 
4 op de 10 eenoudergezinnen heeft recht op een alimentatie.  

Figuur 2 weerspiegelt de totale groep van 211 522 alimentatiegerechte huis-
houdens (gemiddelde van SILC 2006 en 2009) waarvan er 179 758 alimentatie-
gerechtigde gezinnen (eenoudergezinnen en nieuw samengestelde gezinnen) met 
kinderen zijn. 13% van deze alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen wordt 
geconfronteerd met een wanbetaling, of 23 651 gezinnen. 12 384 van deze 
gezinnen vallen onder de DAVO-inkomensgrenzen. Een goede 7 500 daarvan 
hebben de weg naar DAVO gevonden. Het percentage wanbetalingen, met name 
13%, ligt in lijn met de resultaten op basis van de Panel Studie van Belgische 
Huishoudens voor 2002 (11%) en relativeert het hoge percentage (42%) aan 
wanbetalingen uit een studie van eind de jaren ‘80. 
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Figuur 2. Afbakening doelgroep DAVO-voorschot (gemiddelde 2006 en 2009) 

 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2006 en 2009, gegevens FOD Financiën 
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Sterke verschillen in dekkingsgraad naargelang het aantal kinderen ten 
laste 
De DAVO-inkomensgrenzen zorgen ervoor dat niet elk alimentatiegerechtigd 
gezin met kinderen geconfronteerd met een wanbetaling in aanmerking komt voor 
een voorschot. Het aantal gezinnen die onder deze inkomensgrenzen vallen ten 
opzichte van de totale groep alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen gecon-
fronteerd met een wanbetaling, wordt de dekkingsgraad genoemd. In het huidige 
stelsel valt de helft van deze gezinnen onder de DAVO-inkomensgrenzen 
(tabel 2). De toegankelijkheid van het stelsel verschilt bovendien sterk naargelang 
het aantal kinderen ten laste. Waar 70% van de gezinnen met 1 kind ten laste 
onder de grens valt, ligt dit bij gezinnen met 2 kinderen ten laste (39%) en gezin-
nen met 3 en meer kinderen ten laste (35%) veel lager. Men kan 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 is. Een 
verdere analyse van deze ophoging per kind ten laste dringt zich op, onder meer 
rekening houdende met de mate dat de extra kosten van kinderen voldoende wor-
den gecompenseerd in de kinderbijslag of de gezinsfiscaliteit. 

Reeds een hoge take up van alimentatiegerechtigde gezinnen met 
kinderen geconfronteerd met een wanbetaling onder de DAVO-
inkomensgrenzen 
Net zoals bij de algemene dekkingsgraad verschilt ook de take up (= de werkelijke 
groep van aanvragers van een DAVO-voorschot ten opzichte van de potentiële 
groep van aanvragers) naargelang het aantal kinderen ten laste. De take up neemt 
hierbij toe naarmate er meer kinderen ten laste zijn (tabel 2). 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. Het beperkte aantal grote gezinnen die al onder 
de DAVO-grens valt, heeft deze tussenkomst van DAVO wellicht ook het meest 
nodig. 

Een groot deel van de alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen, gecon-
fronteerd met een wanbetaling en beneden de inkomensgrens hebben de weg 
gevonden naar DAVO om beroep te doen op de voorschottenregeling. De take 
up bedraagt 61%. Dit staat voor 69% van de betrokken kinderen in deze gezin-
nen.  
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Tabel 2. Geraamde dekkingsgraad en take up door gezinnen met kinderen geconfronteerd met een wanbetaling, naar aantal kinderen ten 
laste 

A. Dekkingsgraad (al dan niet onder de DAVO-inkomensgrens) 

Gezinnen 1 kind ten laste 2 kinderen ten laste 3 en meer kinderen ten laste Totaal 

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Onder DAVO-grens 7 577 70 3 241 39 1 567 35 12 384 52 
Tussen DAVO-grens en 

1 800 euro 
2 099 20 1 955 23 241 5 4 295 18 

Subtotaal t.e.m. 1 800 9 676 90 5 195 62 1 808 40 16 679 71 

Boven 1 800 euro 1 084 10 3 168 38 2 719 60 6 972 29 

Totaal 10 760 100 8 364 100 4 527 100 23 651 100 

B. Take up (werkelijk beroep op DAVO voor diegenen die onder de inkomensgrens liggen) 

Onder DAVO-grens 1 kind ten laste 2 kinderen ten laste 3 en meer kinderen ten laste Totaal 

SILC 
gemiddeld

DAVO Take up
(%) 

SILC 
gemiddeld

DAVO Take up 
(%) 

SILC 
gemiddeld

DAVO Take up
(%) 

SILC 
gemiddeld

DAVO Take up
(%) 

Gezinnen met kinderen 7 577 3 766 50 3 241 2 484 77 1 567 1 251 80 12 384 7 501 61 
Kinderen in deze 

gezinnen 
7 577 3 766 50 6 482 4 968 77 4 700 4 202 89 18 758 12 936 69 

Bron Eigen berekening op basis van DAVO-rekenmodel – gegevens FOD Financiën en SILC 
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Gelijkenissen en verschillen in het inkomen van de 
onderhoudsgerechtigden en de onderhoudsplichtigen 
Bij de voorschottenaanvraag speelt het inkomen van de gerechtigde een rol, en is 
de informatie aanwezig in het DAVO-dossier. Bij de invordering van de achter-
stallen en ook bij de recuperatie van de voorschotten is het inkomen van de 
onderhoudsplichtige belangrijk. De koppeling van de DAVO-dossiers met de fis-
cale aangiften liet toe het inkomensprofiel van de debiteuren te kennen, en dit ook 
te vergelijken met dat profiel van de gerechtigden. In figuur 3 geven wij voor de 
lopende voorschotdossiers de verdeling van het berekend netto-inkomen van de 
voorschotaanvrager en van de debiteuren volgens de aanslagbiljetten. De curve 
voor het inkomen vertoont een zekere gelijkenis, met dus een groot aandeel van 
lage inkomens, maar ook verschillen, met name een groter aandeel van iets hogere 
inkomens voor de debiteuren. Diegenen die een voorschot krijgen zijn echter een 
voorgeselecteerde groep, met name hun inkomen moet lager zijn dan de inko-
mensgrens. Binnen de DAVO-dossiers identificeerden wij een tweede groep van 
diegenen die niet of niet meer in aanmerking komen voor een voorschot, bijvoor-
beeld omdat hun inkomen te groot is of groter is geworden, en vergelijken daar 
het profiel met de potentiële debiteuren, en dan zien wij dat deze sterk overlap-
pen. In tabel 3 worden de gemiddelde waarden van het inkomen voor deze ali-
mentatiegerechtigden en de debiteuren weergegeven.3 Daaruit blijkt dat het 
gemiddeld inkomen van de aanvragers voor diegenen die een voorschot krijgen 
iets lager is dan de debiteuren, maar bij diegenen die enkel beroep doen op 
DAVO voor de invordering ligt het inkomen zelfs hoger. Bij de gestopte voor-
schotdossiers is het inkomen van zowel de alimentatiegerechtigde als de onder-
houdsplichtige gemiddeld iets hoger. 

 
3 Bij de koppeling van de DAVO-gegevens met de fiscale aangiften kon voor elke alimentatiegerechtigde 

niet altijd een debiteur geïdentificeerd worden, onder meer omdat soms de debiteur in het buitenland 
verblijft of er geen aanslag was gevestigd. 
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Figuur 3. Berekend netto-inkomen van de huidige aanvragers en debiteuren 
(= voorschotdossiers) en de potentiële aanvragers en debiteuren binnen de 
DAVO-databank (= huidige gestopte voorschotdossiers en geen voor-
schotdossiers), inkomens 2008 

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

Tabel 3. Raming netto-inkomen van de aanvragers en debiteuren, naar type 
dossier, inkomens 2008 

Aanvragers Debiteuren 

 N Gemid. 
jaar  

(in euro)

Gemid. 
maand 

(in euro)

N Gemid. 
jaar  

(in euro) 

Gemid. 
maand  

(in euro) 

Lopend voorschotdossier 5 709 11 951 996 4 912 12 844 1 070 
Gestopt voorschotdossier 2 971 12 672 1 056 2 545 13 311 1 109 
Geen voorschotdossier 1 638 18 175 1 515 1 502 14 621 1 218 
Potentiële voorschotdossiers* 4 289 14 379 1 198 3 732 13 969 1 141 

* Aanvragers die zich momenteel in een gestopt voorschotdossier of geen 
voorschotdossier bevinden EN die kinderen ten laste hebben. 

Bron Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën – Cel Beheerscontrole en 
DAVO 
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Een bijstandsregeling in de strijd tegen de armoede 
Eén van de expliciet vermelde doelstellingen van DAVO is de armoedebestrijding. 
Zij wenst dit in eerste instantie te realiseren via het betalen van voorschotten op 
het onderhoudsgeld.  

In 2009 bleek 36,9% van de eenoudergezinnen onder de armoedegrens te vallen. 
Het percentage verschilt sterk naargelang het al of niet gerechtigd zijn op een ali-
mentatie. 22,8% van de alimentatiegerechtigde eenoudergezinnen viel onder de 
armoedegrens ten opzichte van 42,6% van de niet-alimentatiegerechtigde een-
oudergezinnen. Ondanks het feit dat de groep van eenoudergezinnen ook wedu-
wen en weduwnaars, bewust ongehuwde moeders, ... omvat, lijkt dit er op te wij-
zen dat het recht op alimentatie een groter probleem is dan de invordering van dat 
recht. Alimentatiegerechtigde koppels met kinderen (= nieuw samengestelde 
gezinnen) vertonen dan weer een laag armoederisico (5,8%). In totaal viel 15,7% 
van de alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen onder de armoedegrens. 
Dit is beperkt hoger in vergelijking met het algemene armoederisico in België, dat 
op 14,6% lag. Specifiek voor de doelgroep van DAVO inzake voorschotten, met 
name de gezinnen met kinderen geconfronteerd met een wanbetaling, werd een 
armoederisico van 16,4% bekomen. 

Op basis van de SILC-enquête is een eerste armoedetoets uitgevoerd op het 
voorschotstelsel. De huidige DAVO-inkomensgrenzen vangen het armoederisico 
volledig op, dit voor zowel 1, 2, 3 en meer kinderen ten laste. Geen enkel gezin 
met kinderen geconfronteerd met een wanbetaling dat onder de armoedegrens lag, 
kwam niet in aanmerking voor een DAVO-voorschot op basis van de geldende 
grenzen. 

Budgettaire weerslag van wijzigingen in het huidige DAVO-
voorschotstelsel 
De voornaamste onderzoeksvraag was om de budgettaire consequenties na te 
gaan bij een wijziging in het huidige DAVO-voorschotstelsel. We hebben hierbij 
meer specifiek gefocust op wijzigingen van de inkomensgrenzen en het voor-
schotbedrag.  

a) Wijziging van het inkomensplafond 
In tabel 4 berekenen we het aantal gezinnen die in aanmerking zouden komen 
voor een voorschot als de inkomensgrens zou opgetrokken worden tot 
1 800 euro. Het gaat om 4 295 gezinnen wat een stijging zou impliceren van 57% 
ten opzichte van het huidige aantal DAVO-voorschotgezinnen. 

Op basis van de SILC-gegevens zouden zonder gebruik van inkomensgrenzen 
23 651 gezinnen met kinderen in aanmerking komen voor een voorschot omwille 
van de wanbetaling door de onderhoudsplichtige. 12 384 zouden onder de huidige 
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inkomensgrens vallen of 52% (zie ook tabel 2). 18% extra gezinnen zouden in 
aanmerking komen op een voorschot wanneer er een lineaire ophoging van de 
inkomensgrens zou gebeuren tot 1 800 euro per maand. Hierdoor zou het stelsel 
71% van de alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen geconfronteerd met 
een wanbetaling kunnen ondersteunen. De dekkingsgraad zou evenwel verschillen 
naargelang het aantal kinderen ten laste. 20% extra gezinnen met 1 kind ten laste, 
23% extra gezinnen met 2 kinderen ten laste en slechts 5% extra gezinnen met 3 
en meer kinderen ten laste zouden in aanmerking komen. Hierdoor zou een ‘dek-
kingsgraad’ ontstaan voor 90% van de gezinnen met 1 kind ten laste, 62% van de 
gezinnen met 2 kinderen ten laste en 40% van de gezinnen met 3 en meer kinde-
ren ten laste. Een lineaire verhoging tot 1 800 euro corrigeert dus niet de lage dek-
kingsgraad voor grote gezinnen, terwijl wellicht deze gezinnen het voorschot meer 
nodig hebben. De mate dat dit ongedifferentieerd zou gebeuren maakt het stelsel 
meer selectief naarmate het aantal kinderen toeneemt. Het raakt de boven geci-
teerde noodzaak aan om de correcties van de inkomens per kind te laste verder te 
bestuderen. 

In tabel 4 geven wij het aantal kinderen weer die zouden in aanmerking komen 
voor een voorschot als de inkomensgrenzen worden verschoven. Het gaat om 
6 733 kinderen meer of de helft (52%) meer kinderen. Figuur 4 brengt het aantal 
kinderen in deze gezinnen in beeld, in functie van de inkomensgrenzen die kun-
nen gehanteerd worden. De inkomensgrenzen zijn zo gekozen dat wij de overgang 
tussen 1 300 en 1 800 euro gedetailleerd in beeld kunnen brengen.4 Tabel 4 illu-
streert ook het effect indien men alle inkomensgrenzen zou laten vallen. 

Tabel 5 vertaalt de mogelijke uitbreiding van de doelgroep naar benodigde bud-
getten. Dit levert niet dezelfde uitbreiding- of groeipercentages op omdat het 
gemiddelde alimentatievoorschot verschilt van inkomensgroep tot inkomensgroep 
en naar gezinsgrootte.5 

Een verschuiving van de grens naar 1 800 euro per maand zou een maximale 
verhoging van 58% van het huidige voorschotbudget 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. 
Het is daarnaast natuurlijk niet uitgesloten dat de huidige non take up die zich bij 
de huidige DAVO-grenzen voordoet verder daalt. Het totale maximale budget 
zou hierdoor met maximum 106% stijgen indien zowel de huidige als de nieuwe 
gerechtigde gezinnen een maximale take up van 100% zouden realiseren. 

 

 
4 In feite is de inkomensgrens 1 362 euro, met name 1 300 euro + 62 euro per kind ten laste. 
5 Ook dit kan verder onderzocht en geëvalueerd worden. DAVO zal een ander voorschot toekennen in 

functie van de afgesproken alimentatie. 
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Tabel 4. Gezinnen met kinderen geconfronteerd met een wanbetaling, aantal mogelijke gerechtigden (naar aantal gezinnen EN aantal 
kinderen) bij verschuiving van de DAVO-inkomensgrenzen, naar aantal kinderen ten laste 

A. Gezinnen 

1 kind ten laste 2 kinderen ten laste 3 en meer kinderen ten laste Totaal 

SILC 
gemiddeld

DAVO Maximale 
verhoging*

(%) 

SILC 
gemiddeld

DAVO Maximale 
verhoging* 

(%) 

SILC 
gemiddeld

DAVO Maximale 
verhoging*

(%) 

SILC 
gemiddeld

DAVO Maximale 
verhoging*

(%) 

Onder DAVO-grens 7 577 3 766 201 3 241 2 484 130 1 567 1 251 125 12 384 7 501 165 
Tussen DAVO-grens en 

1 800 euro 
2 099 

 
56 1 955 

 
79 241 

 
19 4 295 

 
57 

Subtotaal t.e.m. 1 800 9 676 257 5 195 209 1 808 145 16 679 222 

Boven 1 800 euro 1 084 29 3 168 128 2 719 217 6 972 93 

Totaal 10 760 286 8 364 337 4 527 362 23 651 315 

B. Kinderen 

1 kind ten laste 2 kinderen ten laste 3 en meer kinderen ten laste Totaal 

 SILC 
gemiddeld

DAVO Maximale 
verhoging*

(%) 

SILC 
gemiddeld

DAVO Maximale 
verhoging* 

(%) 

SILC 
gemiddeld

DAVO Maximale 
verhoging*

(%) 

SILC 
gemiddeld

DAVO Maximale 
verhoging*

(%) 

Onder DAVO-grens 7 577 3 766 201 6 482 4 968 130 4 700 4 202 112 18 758 12 936 145 
Tussen DAVO-grens en 

1 800 euro 
2 099 

 
56 3 909 

 
79 724 

 
17 6 733 

 
52 

Subtotaal t.e.m. 1 800 9 676 257 10 391 209 5 425 129 25 491 197 

Boven 1 800 euro 1 084 29 6 337 128 8 157 194 15 578 120 

Totaal 10 760 286 16 727 337 13 582 323 41 069 317 
* Als percentage van de huidige DAVO-voorschottengroep. 
Bron Eigen berekening op basis van DAVO-rekenmodel – gegevens FOD Financiën 
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Figuur 4. Kinderen in een gezin geconfronteerd met een wanbetaling 

 
Bron Eigen berekening op basis van DAVO-rekenmodel – gegevens FOD Financiën  
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Tabel 5. Budgettaire wijzigingen bij verschuiving van de grenzen, 2011 

 Jaarbudget 
DAVO 

(raming) 

Jaarbudget 
SILC 

gemiddeld 

% jaarbudget 
SILC t.o.v. 

huidig 
jaarbudget 

Jaarbudget 
SILC 

gemiddeld 
met take up 

69% 

% jaarbudget 
SILC met 

take up 69% 
t.o.v. huidig 
jaarbudget 

Onder DAVO-grens 19 892 163 29 391 462 148 
Tussen DAVO-grens 

en 1 800 euro 
11 551 651 58 7 966 110 40 

Subtotaal t.e.m. 
1 800 

40 943 113 206 28 234 696 142 

Boven 1 800 euro 23 426 474 118 16 155 083 81 

Totaal 64 369 588 324 44 389 779 223 
Bron Eigen berekening op basis van rekenmodel – gegevens FOD Financiën en SILC 

b) Wijziging van het bedrag van het voorschot 
De huidige maximumgrens van het DAVO-voorschot ligt op 175 euro. Onder-
houdsuitkeringen die hoger liggen dan deze grens worden dus gelimiteerd tot dit 
maximumbedrag. De huidige regeling maakt dat DAVO met een kostprijs in 2011 
wordt geconfronteerd van 19,8 miljoen euro of 128 euro per voorschotgerech-
tigde (tabel 6). Wanneer de grens wordt opgetrokken tot 200 euro zorgt dit voor 
een jaarlijkse kostprijsstijging van 3,1%. De jaarlijkse kostprijs bedraagt dan 
20,4 miljoen euro of 132 euro per voorschotgerechtigde. Wanneer het voorschot-
plafond wordt opgeheven stijgt de kostprijs met 9,4% ten opzichte van de huidige 
kostprijs. Het zou betekenen dat eender welke alimentatievergoeding waarvoor 
men in wanbetaling gaat (en de kans is groter als zo een bedrag groter is), dient 
voorgeschoten te worden. Met de kans dat het niet kan gerecupereerd worden. De 
volledige opheffing van de grens houdt immers een jaarlijkse kostprijs in van 
21,7 miljoen euro in, of een meerkost ten opzichte van het huidige voorschot-
plafond van 1,8 miljoen euro. De gemiddelde kostprijs per gerechtigde bedraagt 
dan 140 euro. 
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Tabel 6. Simulatie wijziging van het uitgekeerd bedrag aan voorschotten, 2011 

Geïndexeerd voorschot 

Aantal % 

Onder de maximumgrens van 175 euro 10 448 80,7 
Tussen 175 en 200 euro 841 6,5 
Boven 200 euro 1 651 12,8 
Totaal aantal voorschotgerechtigden 12 940 100,0 
Huidige kostprijs per maand Voorschot (€) Bedrag 

Onder de 175 euro (gemiddeld) 116,39 1 216 043 
Boven de 175 euro (forfaitair) 175,00 436 100 
Maandelijkse kostprijs (€)  1 652 143 
Jaarlijkse kostprijs (€)  19 825 713 
Kostprijs per gerechtigde (€)  128 
Verhoging tot 200 euro per maand Voorschot (€) Bedrag 

Onder de 175 euro (gemiddeld) 116,39 1 216 043 
Tussen 175 en 200 euro (gemiddeld) 187,03 157 292 
Boven 200 euro (forfaitair) 200,00 330 200 
Maandelijkse kostprijs (€) 1 703 535 
% verschil met huidige kostprijs 3,1% 
Jaarlijkse kostprijs (€) 20 442 419 
Jaarverschil met huidige kostprijs (€) 616 707 
Kostprijs per gerechtigde (€) 132 
Verhoging zonder grens Voorschot (€) Bedrag 

Onder de 175 euro (gemiddeld) 116,69 1 216 043 
Tussen 175 en 200 euro (gemiddeld) 187,03 157 292 
Boven 200 euro (gemiddeld) 262,64 433 619 
Maandelijkse kostprijs (€) 1 806 954 
% verschil met huidige kostprijs  9,4% 
Jaarlijkse kostprijs (€)  21 683 443 
Jaarverschil met huidige kostprijs (€)  1 857 730 
Kostprijs per gerechtigde (€)  140 

Bron Eigen berekening op basis van DAVO-databank 

Lage kans op volledige recuperatie van achterstal en voorschotten 
“Een kei kan je niet het vel afstropen” stelt het spreekwoord. In het geval van de 
invorderingsopdracht van DAVO is dit een pertinent gegeven. Zoals reeds bleek 
uit voorgaande, vertoont het inkomensprofiel van de onderhoudsplichtige sterke 
gelijkenissen met dit van de aanvrager. In sommige gevallen lijken zij soms zelf 
een lager inkomen te hebben. Aanvragers van een voorschot (gezien de inko-
mensgrens met een relatief laag inkomen) brengen dus ook inkomensbeperkte 
debiteuren mee.  

Daarnaast zorgt het verbod op invordering bij debiteuren met een leefloon of 
met bestaansmiddelen onder het leefloon (vóór of na invordering) voor een grote 
inperking op de recuperatiemogelijkheden. Op basis van een simulatie op de fis-
cale aangifte aanslagjaar 2009 blijkt dat DAVO bij 36,6% van de debiteuren niet 



Sa
m

en
va

tti
ng

 
34

 

 

 

mag invorderen. Het betekent tegelijk dat DAVO 43% van het te recupereren be-
drag wettelijk niet mag invorderen bij de debiteuren. Dit verbod is niet van toe-
passing bij schuldvergelijking (compensatie van de DAVO-invordering met de 
terug te betalen belastingen). 

Figuur 5. Goede debiteuren in voorschotdossiers t.o.v. totaal debiteuren in 
voorschotdossiers, naar persoonlijk inkomen van de debiteuren 

 
Bron Rekenmodel op basis van gegevens FOD Financiën – Cel Beheerscontrole en 
DAVO 

Uit de confrontatie tussen de open dossiers en de dossiers waarbij de achterstallen 
volledig zijn teruggevorderd blijkt dat slechts 5,2% van de voorschotdossiers afge-
sloten is omwille van de volledige terugvordering van de achterstallen. Wanneer 
hier nog eens de reeds stopgezette voorschotdossiers worden bijgeteld daalt het 
aantal afgesloten voorschotdossiers tot 3,7%. 

Op basis van door DAVO bezorgde geaggregeerde data, kon wel vastgesteld 
worden dat tussen de aanvang van het uitbetalen van voorschotten en oktober 
2011 er voor 101,9 miljoen aan voorschotten is uitbetaald waarvan 20,7 miljoen 
reeds ingevorderd werd. Dit betekent dat 1/5 van de uitgekeerde voorschotten na 
verloop van tijd gerecupereerd wordt door DAVO. Dit zal vermoedelijk even 
hoog zijn als men de voorschottenregeling uitbreidt tot een hogere inkomens-
groep. 

Toch stellen wij in figuur 5 vast dat de voorschotdossiers waarbij de debiteuren 
een ‘hoog’ inkomen hebben, beter afgesloten worden (vanaf 3 000 euro daalt dit 
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percentage weer maar dit beeld is relatief vertekend door het beperkte aantal 
debiteuren in deze inkomensklassen). Het betekent dat de kans op terugvordering 
wel zal stijgen naarmate de inkomensgrens verschoven wordt naar boven. 

Nood aan een optimalisatie van de interne beschikbare data 
Voorliggend onderzoek heeft op overtuigende wijze de bruikbaarheid aangetoond 
van administratieve data en bestaande enquêtes. Herhaaldelijk werden ook 
opportuniteiten voor verbetering gesignaleerd. Ook suggesties voor verder onder-
zoek op dit domein waar de statistische informatie blijkbaar beperkt was, werden 
regelmatig geformuleerd.  
Op het operationele vlak blijkt dat de registratie en actualisatie van de DAVO-
dossiers niet plaats vindt in een gemeenschappelijke databank. Zo konden wij 
enkel zicht krijgen op het inkomen van de aanvrager aangegeven op het aanvraag-
formulier maar niet op het werkelijk huidige inkomen geverifieerd door DAVO bij 
de sociale parastatalen. Tegelijkertijd ontbreekt elk zicht op het inkomensprofiel 
van de onderhoudsplichtige. Beide worden periodiek geverifieerd. Wij stellen voor 
deze geactualiseerde inkomensgegevens ook te registreren in de DAVO-databank. 
Het laat toe meer exact de doelgroep beneden een bepaalde inkomensgrens te 
identificeren en in de invorderingsopdracht van DAVO is dit van belang om de 
kans tot invordering te kunnen nagaan.  
Om de invorderingskans verder na te gaan ontbreekt daarnaast de registratie van 
volgende variabelen: de opbouw van de schuld (de oorspronkelijke achterstallen, 
de voorschotten, de diverse kosten), het reeds ingevorderde bedrag, het feit of de 
onderhoudsplichtige een leefloon ontvangt of een inkomen onder deze grens 
heeft en zou hebben na betaling van de alimentatie, de mogelijkheid om via 
schuldvergelijking te recupereren. Uiteraard beschikt men over deze gegevens in 
de financiële boekhouding. Het opnemen van deze variabelen in de centrale data-
bank kan de invorderingsopdracht ten goede komen. 

De noodzaak van een systematische koppeling van de DAVO-gegevens met 
informatie van de KSZ staat als een paal boven water. Dit rapport toonde ook aan 
dat de koppeling van de DAVO-gegevens aan de fiscale aangifte niet alleen doen-
baar is, maar een rijkdom aan bijkomende gegevens opleverde. Niet alleen is deze 
informatie noodzakelijk gebleken voor verificatie en aanvulling van het voorlig-
gend rekenmodel maar de confrontatie liet toe een (inkomens)profiel te ontwik-
kelen van de aanvrager en de onderhoudsplichtige en een eigen inkomensbegrip te 
creëren zonder afhankelijkheid van derden. In dit rapport worden ook mogelijk-
heden gesignaleerd voor risicoanalyse en datamining in verband met mogelijke 
fouten- en fraudedetectie en administratieve vereenvoudiging. Ten slotte biedt de 
fiscale aangifte een nog onontgonnen terrein om de situatie van de onderhouds-
plichtige en de onderhoudsgerechtigde verder in kaart te brengen. Zo is de infor-
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matie over de totale groep onderhoudsplichtigen niet verder opgevraagd in het 
kader van dit project, maar verdere analyse zou een nieuw en exhaustief licht kun-
nen werpen op deze doelgroep. Zo zou een vergelijking kunnen gemaakt worden 
van de betaalde en ontvangen onderhoudsuitkeringen. 

In het rekenmodel is ook de actualisatie voorzien van de informatie op basis van 
de SILC-enquête. Tot nu toe is de analyse van deze enquête gebaseerd op de 
gezinsdatabank. De SILC-enquête bevat echter ook gegevens over de individuele 
leden van deze gezinnen vanaf de leeftijd van 16 jaar. Ook deze analyse lijkt ver-
antwoord. Het kan onder meer een licht werpen op de mogelijke duur van 
behoefte aan voorschotten op het onderhoudsgeld of een betere definitie toelaten 
van het inkomen van de onderhoudsgerechtigde in meerpersoonsgezinnen.  
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Résumé 

Le Service des créances alimentaires, le SECAL, est chargé du recouvrement des 
pensions alimentaires impayées en faveur de bénéficiaires d’une pension alimen-
taire confrontés à un défaut de paiement. Par ailleurs, le service assure le paiement 
d’avances sur les pensions alimentaires dues aux enfants. Le SECAL a démarré sa 
mission de recouvrement le 1er juin 2004 tandis que le versement des avances a 
débuté le 1er octobre 2005. À présent, ce service souhaite des éclaircissements 
concernant l’impact budgétaire d’éventuelles modifications (au niveau des revenus, 
des avances, du groupe cible) dans l’octroi des avances. Par ailleurs, le SECAL 
souhaite une réponse à la question de savoir dans quelle mesure les revenus d’un 
créancier d’aliments peuvent apprendre quelque chose sur les revenus du débiteur 
d’aliments, ce qui peut avoir un impact sur les possibilités de récupération des 
avances versées. Le présent rapport de recherche et le modèle de calcul qui 
l’accompagne offrent une réponse aux deux questions.  

Le SPF Finances a chargé le HIVA de développer un modèle contenant les 
paramètres permettant d’évaluer l’impact budgétaire de l’octroi des avances par le 
Service des créances alimentaires.6 Le modèle doit permettre d’évaluer l’impact de 
changements sociaux et politiques sur le besoin d’avances versées à des créanciers 
d’aliments par les pouvoirs publics, et l’impact budgétaire qui en résulte.  

Le présent rapport vise simplement à répondre aux questions du Service des 
créances alimentaires, le SECAL, et à lui proposer un modèle de calcul et une 

 
6 Recherche commandée par le SPF Finances, Service des créances alimentaires. Nous remercions le SPF 

Finances pour les aides à la recherche proposées et notamment Tom Boelaert, Geneviève Pihard, Marie 
Masson du SECAL et Christiaan Van Laere et Isabel Gijsemans de l’Administration générale de la fiscalité –
 Cellule Contrôle de la gestion – team Budget pour leur soutien et leur aide effective afin de mener le 
présent projet à bon terme. Les analyses détaillées lors des réunions du comité directeur ont été des fils 
conducteurs pour la réalisation du projet. Les interprétations mais également les éventuelles fausses 
interprétations, les erreurs ou imperfections restantes relèvent de la responsabilité des chercheurs.  
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méthode en vue d’une future utilisation courante de ces réponses.7 Toutefois, 
avant de pouvoir proposer ces réponses, le profil des créanciers d’aliments et des 
débiteurs d’aliments devait être défini. À cet effet, de nombreuses banques de 
données ont été explorées et combinées. Le manque de connaissances scientifi-
ques dans ce domaine a récemment encore été souligné dans une étude réalisée à 
la demande de la Fondation Roi Baudouin (Vassart, 2011): “La problématique des 
pensions alimentaires impayées est particulièrement peu explorée en Belgique. Les 
statistiques dans ce domaine sont lacunaires. Les dernières enquêtes partielles 
remontent aux années 80. Il est donc impossible de connaître ne fût-ce que le 
nombre de créances alimentaires impayées et le nombre de débiteurs ou de famil-
les concernés. (...)” (ibid., 2011, p. 30).  

L’analyse du profil des créanciers d’aliments et des débiteurs d’aliments et le rap-
portage circonstancié y afférent, qui était au départ un élément subsidiaire dans 
cette recherche d’un modèle de simulation, a pris finalement la place principale 
dans le présent rapport. Ci-dessous, nous présentons d’abord la structure du 
modèle de calcul et les principales banques de données utilisées, avant de poursui-
vre par le résumé des principales données statistiques et de terminer, sur la base 
du modèle de calcul réalisé, par la réponse aux questions soulevées par les pou-
voirs publics. 

Un modèle de calcul basé sur des données empiriques 
L’impact d’éventuels changements politiques ne peut être examiné qu’à condition 
que des données empiriques détaillées, en rapport avec les divers paramètres sus-
ceptibles de ressentir les effets de cette politique, soient mis à disposition. Ces 
données peuvent se trouver soit dans les banques de données de l’administration 
même, soit dans des enquêtes existantes ou à organiser. La recherche a opté pour 
un dépouillement minutieux des banques de données de l’administration même, et 
pour l’utilisation d’enquêtes existantes réalisées auprès de la population.  

a) Un modèle de calcul pour la simulation de l’impact de changements dans 
la politique sur le budget 

Le SECAL est entre autres chargé de payer des avances sur pension alimentaire 
pour les enfants qui vivent dans des familles confrontées à un défaut de paiement. 
Le droit à une avance sur pension alimentaire est accordé lorsque les ressources 
mensuelles, soit du père ou de la mère non débiteur d’aliments ou de la personne à 
qui la garde de l’enfant a été confiée sur décision de justice, soit de l’enfant 
lorsqu’il est majeur et ne vit pas avec la personne précitée, n’excèdent pas 

 
7  Voir aussi: Pacolet J. & De Wispelaere F. (2012), ‘L’impact budgétaire de l’octroi d’avances par le Service 

des créances alimentaires (SECAL): Résumé, le Bulletin de Documentation, SPF Finances; Pacolet J. & De 
Wispelaere F. (2012), SECAL-Modèle de calcul, HIVA-KU Leuven, Leuven. 
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1 300 euros nets par mois (pour 2011, montant indexé), montant qui est majoré de 
62 euros nets par enfant à charge (pour 2011, montant indexé (tableau 1)). Le 
montant de l’avance est égal au montant de la pension alimentaire, indexé le cas 
échéant, avec un maximum de 175 euros par mois et par enfant bénéficiaire d’une 
pension alimentaire. 

Tableau 1. Plafonds de revenus fixés pour 2005-2012, en euro 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Montant de base 1 152 1 175 1 197 1 224 1 271 1 268 1 300 1 344 
Majoration par enfant à charge 54 56 57 58 61 60 62 64 

Source SECAL 

La combinaison des sources reprises ci-après (voir figure 1), permet d’établir une 
évaluation de l’actuel budget d’avances du SECAL et des possibles effets budgé-
taires de modifications sur ce régime d’avances. Les données administratives du 
SECAL datent de 2011, celles de la déclaration fiscale se rapportent à l’exercice 
d’imposition 2009. Les données des enquêtes datent de 2006 et 2009. Afin de 
permettre la comparaison des plafonds de revenus utilisés et de faciliter la lecture, 
tous les montants ont été recalculés au niveau de 2011 sur la base de l’indice des 
prix à la consommation. Le fait de se baser sur des sources de données existantes 
et régulières a pour avantage de permettre une mise à jour ponctuelle des infor-
mations. De cette manière, d’éventuels changements de comportement et l’impact 
de changements politiques seront également captés dans les données statistiques 
utilisées. 
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Figure 1. Évaluation du budget des avances du SECAL 

Budget estimé des avances du SECAL  

=

Population belge d’enfants bénéficiaires
d’une pension alimentaire

x

Probabilité que le débiteur d’aliments reste en 
défaut

x

Probabilité d’une intervention du SECAL

x

Montant moyen de la pension alimentaire 
modélisée limité au montant maximal

SILC

Banque de données
SILC et SECAL 
combinée avec des 
informations provenant
des déclarations
fiscales

 
Source Figure interne 

b) La banque de données du SECAL 
Les données administratives du SECAL même constituent une première source 
d’information. Sur la base d’informations administratives présentes auprès du SPF 
Finances, une analyse détaillée des demandeurs, des bénéficiaires et des débiteurs 
de pensions alimentaires actuellement enregistrés auprès du SECAL, a été réalisée. 
Elle comportait une banque de données relative aux dossiers ouverts (= les dos-
siers dans lesquels il reste un montant à recouvrer) et une banque de données 
séparée contenant les dossiers clôturés. La banque de données contenant les dos-
siers ouverts comprend les informations de base relatives au demandeur, au débi-
teur d’aliments et au bénéficiaire de la pension alimentaire. Elle offre également un 
aperçu du type de dossier, de la durée actuelle du dossier, de l’actuel montant à 
recouvrer et de l’éventuelle avance versée ou à verser. Le modèle de calcul ne 
reprend pas tous les dossiers ouverts, mais uniquement les dossiers en cours béné-
ficiant d’une avance puisque seuls ces dossiers ont un impact direct sur le budget 
des avances. En revanche, certaines variables sont indisponibles, ou incomplètes 
ou imprécises. L’information relative aux revenus du débiteur d’aliments par 
exemple est inconnue, et les revenus du demandeur d’une avance du SECAL ren-
voient aux revenus indiqués sur le formulaire de demande et non pas aux revenus 
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actuels réels, vérifiés sur la base d’informations administratives. Par ailleurs, 
l’absence d’une variable relative aux arriérés déjà remboursés et donnant plus de 
détails en ce qui concerne les avances versées et éventuellement remboursées, 
constitue un handicap considérable pour la recherche puisque l’objectif était non 
seulement de déterminer le profil des utilisateurs du régime des avances, mais 
également la probabilité de récupération de ces avances. La comparaison des dos-
siers entièrement clôturés (= bons dossiers) avec les dossiers encore ouverts a 
permis de remédier partiellement à ce problème. Provisoirement, nous devons 
nous limiter à déterminer la probabilité de récupération en comparant les bons 
dossiers aux dossiers ouverts. Il s’agit de ceux qui ont remboursé tous les arriérés 
et toutes les avances. Mais il existe aussi des recouvrements partiels et incomplets.  

c) La déclaration fiscale 
Le rapprochement des données du SECAL et de la déclaration fiscale (exercice 
d’imposition 2009) a permis de disposer d’un profil de revenus du demandeur et 
du débiteur. En effet, le SECAL dispose uniquement du profil de revenus des 
demandeurs qui ont demandé une avance au SECAL. Or, afin d’exercer son 
recouvrement, il doit impérativement connaître le profil de revenus des débiteurs. 
Les revenus du demandeur dans un dossier sans demande d’avance sont égale-
ment vérifiés via la déclaration fiscale. 

d) SILC-survey 
Puisque la banque de données du SECAL ne concerne que les créanciers 
d’aliments qui se sont adressés au SECAL pour défaut de paiement et ne donne 
dès lors pas d’information sur la population totale de créanciers d’aliments et de 
débiteurs d’aliments et sur ceux qui sont confrontés à un défaut de paiement, une 
comparaison a été faite avec l’Enquête sur les Revenus et les conditions de vie 
(SILC). En comparant la totalité des enfants bénéficiaires d’une pension alimen-
taire qui ont le droit d’obtenir une avance (sur la base de l’enquête SILC) avec le 
nombre d’enfants qui reçoivent effectivement une avance du SECAL (sur la base 
de la banque de données du SECAL), le présent taux de participation a pu être 
calculé et l’impact budgétaire en cas d’adaptation des plafonds de revenus, devient 
prévisible. 

L’organisation de l’enquête SILC (Statistics on Income and Living Conditions) 
en Belgique est assurée par la Direction générale Statistique et Information éco-
nomique (DGSIE) au sein du SPF Économie. Pour la réalisation de cette enquête 
quelque 6 000 ménages belges sont interrogés chaque année. L’enquête comporte 
un questionnaire individuel et un autre commun au ménage. Elle fonctionne avec 
un panel rotatif où les ménages ne peuvent être interrogés que durant quatre 
années au maximum. Les coefficients de pondération permettent d’extrapoler 
(‘gonfler’) les résultats de l’enquête au niveau de la totalité de la population belge. 
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L’importante plus-value pour le SECAL consiste dans le fait que le question-
naire SILC adressé aux ménages pose entre autres des questions concrètes con-
cernant la réception ou non ou le paiement ou non d’une pension alimentaire. Il y 
a même une question explicite concernant le recours ou non aux avances du 
SECAL. L’inconvénient est que le groupe cible ne contient qu’un nombre limité 
d’observations, ce qui a été compensé par la mise en commun de deux années de 
cette enquête, SILC 2006 et SILC 2009, tandis qu’il est également prévu d’intégrer 
une troisième année, SILC 2011, dans le modèle de calcul.  

Les résultats sur la base de l’enquête SILC doivent être interprétés comme des 
estimations. Même si les résultats agréés correspondent remarquablement bien aux 
recensements administratifs, et malgré le fait que les profils détaillés sont assez 
solides et que nous proposons également la mise en commun de plusieurs années, 
il ne s’agit que d’extrapolations et non pas de recensements exacts. Le lecteur doit 
en rester continuellement conscient, surtout lorsque les extrapolations 
d’échantillonnages sont comparées avec des recensements exacts.  

Plus de 1 ménage bénéficiaire d’une pension alimentaire avec enfants 
sur 10 confronté à un défaut de paiement 
Environ 5% des ménages belges ont droit à une pension alimentaire. La moitié de 
ces ménages bénéficiaires d’une pension alimentaire est formée par des familles 
monoparentales. 4 familles monoparentales sur 10 ont droit à une pension ali-
mentaire.  

La Figure 2 représente le groupe complet de 211 522 ménages bénéficiaires 
d’une pension alimentaire (moyenne de SILC 2006 et 2009) dont 179 758 sont des 
ménages bénéficiaires d’une pension alimentaire avec enfants (familles monopa-
rentales et ménages recomposés). 13% de ces ménages bénéficiaires d’une pension 
alimentaire avec enfants sont confrontés à un défaut de paiement, soit 
23 651 ménages. 12 384 de ces ménages ont des ressources inférieures aux pla-
fonds de revenus du SECAL. Un peu plus de 7 500 d’entre eux ont trouvé le 
chemin vers le SECAL. Le pourcentage d’impayés, soit 13%, concorde avec les 
résultats obtenus par le Panel d’étude des Ménages belges pour 2002 (11%) et 
relativise le pourcentage élevé (42%) d’impayés, résultant d’une étude réalisée à la 
fin des années ‘80. 
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Figure 2. Délimitation du groupe cible bénéficiant d’une avance du SECAL (moyenne 
2006 et 2009) 

 
Source Calcul interne sur la base de l’enquête SILC 2006 et 2009, données SPF Finances 
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Importantes différences en ce qui concerne le taux de couverture en 
fonction du nombre d’enfants à charge 
En raison des plafonds de revenus fixés par le SECAL, tous les ménages avec 
enfants bénéficiaires d’une pension alimentaire confrontés à un défaut de paie-
ment, n’entrent pas en ligne de compte pour recevoir une avance. Le nombre de 
ménages dont les ressources sont inférieures à ces plafonds de revenus par rapport 
au groupe total des ménages bénéficiaires d’une pension alimentaire avec enfants 
confrontés à un défaut de paiement, est désigné sous le terme de taux de couver-
ture. Dans le régime actuel, la moitié de ces ménages se situe au-dessous des pla-
fonds de revenus du SECAL (tableau 2). L’accès au régime dépend en outre for-
tement du nombre d’enfants à charge. Alors que 70% des ménages ayant 1 enfant 
à charge se trouvent au-dessous du plafond, ce pourcentage est nettement infé-
rieur pour les ménages ayant 2 enfants à charge (39%) et les ménages ayant 
3 enfants et plus à charge (35%). Dès lors se pose la question de savoir si la majo-
ration par enfant à charge (en 2011 elle s’élevait à 62 euros) en plus du montant de 
base (qui s’élevait en 2011 à 1 300 euros) est suffisante. Une analyse plus appro-
fondie de cette majoration par enfant à charge s’impose, entre autres en évaluant 
dans quelle mesure les coûts supplémentaires pour les enfants sont suffisamment 
compensés par les allocations familiales et la fiscalité familiale. 

Déjà un important taux de participation de ménages bénéficiaires d’une 
pension alimentaire avec enfants confrontés à un défaut de paiement, 
au-dessous des plafonds de revenus du SECAL 
Tout comme c’est le cas pour le taux de couverture général, le taux de participa-
tion (= le groupe de demandeurs effectifs d’une avance du SECAL par rapport au 
groupe de demandeurs potentiels) diffère en fonction du nombre d’enfants à 
charge. Le taux de participation augmente à mesure que le nombre d’enfants à 
charge augmente (tableau 2). Allant de la moitié des ménages avec 1 enfant à 
charge à un taux de participation de 80% pour les ménages avec 3 enfants et plus à 
charge. Le nombre restreint de familles nombreuses qui tombe déjà au-dessous 
des plafonds du SECAL, a sans doute le plus besoin de cette intervention du 
SECAL. 

Une grande partie des ménages bénéficiaires d’une pension alimentaire avec 
enfants, confrontés à un défaut de paiement et ayant des ressources au-dessous du 
plafond de revenus a trouvé le chemin vers le SECAL afin de demander des 
avances. Le taux de participation s’élève à 61%, soit 69% des enfants concernés 
dans ces ménages.  
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Tableau 2. Taux de couverture estimé et taux de participation par des ménages avec enfants confrontés à un défaut de paiement, en fonction 
du nombre d’enfants à charge 

A. Taux de couverture (au-dessous du plafond des revenus du SECAL ou non) 

Ménages 1 enfant à charge 2 enfants à charge 3 enfants à charge et plus Total 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Au-dessous du plafond 
SECAL 

7 577 70 3 241 39 1 567 35 12 384 52 

Entre le plafond SECAL 
et 1 800 euros 

2 099 20 1 955 23 241 5 4 295 18 

Sous-total jusque 1 800 9 676 90 5 195 62 1 808 40 16 679 71 

Au-dessus de 1 800 euros 1 084 10 3 168 38 2 719 60 6 972 29 

Total 10 760 100 8 364 100 4 527 100 23 651 100 

B. Taux de participation (recours effectif au SECAL pour ceux qui se trouvent au-dessous du plafond des revenus) 

Au-dessous du plafond 
SECAL 

1 enfant à charge 2 enfants à charge 3 enfants à charge et plus Total 

Moyenne 
SILC 

SECAL Taux de 
partici-
pation 

(%) 

Moyenne 
SILC 

SECAL Taux de 
partici-
pation 

(%) 

Moyenne 
SILC 

SECAL Taux de 
partici-
pation 

(%) 

Moyenne 
SILC 

SECAL Taux de 
partici-
pation 

(%) 

Ménages avec enfants 7 577 3 766 50 3 241 2 484 77 1 567  1 251 80 12 384 7 501 61 

Enfants dans ces ménages 7 577 3 766 50 6 482 4 968 77 4 700 4 202 89 18 758 12 936 69 
Source Calcul interne sur la base du modèle de calcul du SECAL – données SPF Finances et SILC 
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Similitudes et différences au niveau des revenus des créanciers 
d’aliments et des débiteurs d’aliments 
Lors de l’introduction d’une demande d’avances, les revenus du créancier 
d’aliments jouent un rôle et l’information est enregistrée dans le dossier du 
SECAL. Pour le recouvrement des arriérés et la récupération des avances, les 
revenus du débiteur d’aliments sont d’un intérêt primordial. Le rapprochement 
entre les dossiers du SECAL et les déclarations fiscales a permis de déterminer le 
profil de revenus des débiteurs et de le comparer au profil de revenus des créan-
ciers d’aliments. Dans la figure 3, nous présentons, pour les dossiers d’avances en 
cours, la répartition des revenus nets calculés des demandeurs d’avances et des 
débiteurs sur la base des avertissements-extraits de rôle. La courbe des revenus 
montre une certaine similitude, et donc une large part de revenus faibles, mais 
également des différences, à savoir une part plus importante de revenus légère-
ment plus élevés pour les débiteurs. Or, les bénéficiaires d’avances forment un 
groupe présélectionné, puisque leurs revenus doivent être inférieurs au plafond de 
revenus. Parmi les dossiers du SECAL, nous avons identifié un deuxième groupe 
de ceux qui n’entrent pas ou plus en ligne de compte pour des avances, par 
exemple parce que leurs revenus sont trop élevés ou ont augmenté, et en compa-
rant dans ce groupe le profil avec celui des débiteurs potentiels, nous constatons 
que ceux-ci se chevauchent largement. Le tableau 3 présente les valeurs moyennes 
des revenus de ces créanciers d’aliments et débiteurs d’aliments.8 Il montre que les 
revenus moyens des demandeurs auxquels des avances sont accordées sont légè-
rement inférieurs à ceux des débiteurs, tandis que ceux qui s’adressent uniquement 
au SECAL pour le recouvrement, ont même des revenus plus élevés. Pour les 
dossiers d’avances arrêtés, les revenus tant des créanciers d’aliments que des débi-
teurs d’aliments sont en moyenne légèrement plus élevés. 

 
8 Lors du rapprochement entre les données du SECAL et les déclarations fiscales, il n’a pas toujours été 

possible d’identifier un débiteur pour chaque créancier d’aliments, entre autres parce que le débiteur 
réside parfois à l’étranger ou parce qu’il n’y avait pas de taxation. 
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Figure 3. Revenus nets calculés des actuels demandeurs et débiteurs (= dossiers 
d’avances) et des demandeurs et débiteurs potentiels dans la banque de 
données du SECAL (= actuels dossiers d’avances clôturés et pas de dossiers 
d’avances), revenus 2008 

 

Source Calcul interne sur la base de données du SPF Finances – Cellule Contrôle de la 
Gestion et SECAL 

Tableau 3. Estimation des revenus nets des demandeurs et des débiteurs, en fonction 
du type de dossier, revenus 2008 

Demandeurs Débiteurs 

 N Moyenne 
annuelle 

(en €) 

Moyenne 
mensuelle 

(en €) 

N Moyenne 
annuelle 

(en €) 

Moyenne 
mensuelle 

(en €) 

Dossiers d’avances en cours 5 709 11 951 996 4 912 12 844 1 070 

Dossiers d’avances clôturés 2 971 12 672 1 056 2 545 13 311 1 109 

Pas de dossier d’avances 1 638 18 175 1 515 1 502 14 621 1 218 

Dossiers d’avances potentiels* 4 289 14 379 1 198 3 732 13 969 1 141 
* Demandeurs se trouvant actuellement dans un dossier d’avances arrêté ou sans dossier 

d’avances ET qui ont des enfants à charge. 
Source Calcul interne sur la base de données du SPF Finances – Cellule Contrôle de la 
Gestion et SECAL 
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Un régime d’assistance dans la lutte contre la pauvreté 
L’un des objectifs explicitement cités du SECAL est la lutte contre la pauvreté. 
Cet objectif, il entend le réaliser tout d’abord via le versement d’avances sur pen-
sion alimentaire.  

En 2009, 36,9% des familles monoparentales se situaient au-dessous du seuil de 
pauvreté. Le pourcentage diffère considérablement selon que les familles sont 
bénéficiaires ou non d’une pension alimentaire. 22,8% des familles monoparen-
tales bénéficiaires d’une pension alimentaire se situaient au-dessous du seuil de 
pauvreté par rapport à 42,6% des familles monoparentales non bénéficiaires d’une 
pension alimentaire. Malgré le fait que le groupe des familles monoparentales 
compte également des veuves et des veufs, des mères célibataires par choix, ... il 
semblerait toutefois que le droit à une pension alimentaire constitue un problème 
plus important que le recouvrement de ce droit. Les couples bénéficiaires d’une 
pension alimentaire avec enfants (= familles recomposées) présentent pour leur 
part un faible risque de pauvreté (5,8%). Au total 15,7% des ménages bénéficiaires 
d’une pension alimentaire avec enfants se sont trouvés au-dessous du seuil de pau-
vreté. Ce qui est légèrement supérieur au taux du risque de pauvreté en général en 
Belgique, qui s’élève à 14,6%. Spécifiquement en ce qui concerne le groupe cible 
du SECAL en matière d’avances, à savoir les familles avec enfants confrontées à 
un défaut de paiement, le risque de pauvreté atteint le taux de 16,4%. 

Sur la base de l’enquête SILC, une première évaluation de la pauvreté a été réali-
sée au niveau du régime des avances. Les actuels plafonds de revenus du SECAL 
permettent l’élimination totale du risque de pauvreté, que ce soit pour 1, 2, 3 et 
plus d’enfants à charge. Aucun ménage avec enfants, confronté à un défaut de 
paiement, se trouvant au-dessous du seuil de pauvreté, ne s’est vu refuser des 
avances du SECAL sur la base des plafonds en vigueur. 

Impact budgétaire de modifications de l’actuel régime d’avances du 
SECAL 
La principale question de recherche concernait la vérification des conséquences 
budgétaires en cas de modification de l’actuel régime des avances. Nous nous 
sommes plus spécifiquement focalisés sur des modifications des plafonds de reve-
nus et du montant des avances.  

a) Modification du plafond de revenus 
Dans le tableau 4, nous calculons le nombre de ménages qui auraient droit à des 
avances si le plafond de revenus était rehaussé à 1 800 euros. Il s’agit de 
4 295 ménages, ce qui signifierait une augmentation de 57% par rapport au 
nombre actuel de ménages recevant des avances du SECAL. 
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Sur la base des données de l’enquête SILC, 23 651 ménages avec enfants 
auraient droit à des avances pour défaut de paiement dans le chef du débiteur 
d’aliments, si les plafonds de revenus étaient supprimés. 12 384 ménages se situe-
raient au-dessous de l’actuel plafond de revenus, soit 52% (voir aussi tableau 2). 
18% de ménages supplémentaires auraient droit à des avances dans le cas d’une 
augmentation linéaire du plafond de revenus à 1 800 euros par mois. En consé-
quence, le régime pourrait soutenir 71% des ménages bénéficiaires d’une pension 
alimentaire avec enfants, confrontés à un défaut de paiement. Toutefois, le taux de 
couverture serait différent en fonction du nombre d’enfants à charge. 20% de 
ménages avec 1 enfant à charge supplémentaire, 23% de ménages avec 2 enfants à 
charge supplémentaires et seulement 5% de ménages avec 3 enfants à charge ou 
plus supplémentaires entreraient en ligne de compte. Ce qui signifierait la mise en 
place d’un ‘taux de couverture’ pour 90% des ménages avec 1 enfant à charge, 
62% des ménages avec 2 enfants à charge et 40% des ménages avec 3 enfants à 
charge et plus. Une augmentation linéaire à 1 800 euros ne corrige donc pas le 
faible taux de couverture pour les familles nombreuses, alors que ce sont sans 
doute ces familles qui ont le plus besoin des avances. Dans la mesure où ceci se 
ferait de manière non différenciée, le système serait plus sélectif pour peu que le 
nombre d’enfants augmente. Ce qui rejoint la nécessité invoquée ci-dessus 
d’approfondir la recherche relative aux corrections des revenus par enfant à 
charge. 

Dans le tableau 4, nous reprenons le nombre d’enfants qui auraient droit à des 
avances si les plafonds de revenus étaient déplacés. Il s’agit de 6 733 enfants de 
plus, soit la moitié d’enfants (52%) en plus. La figure 4 montre le nombre 
d’enfants dans ces ménages, en fonction des plafonds de revenus qui peuvent être 
utilisés. Les plafonds de revenus sont choisis de manière à nous permettre de pré-
senter une image détaillée du passage entre le plafond de 1 300 et 1 800 euros.9 Le 
tableau 4 illustre également l’effet dans le cas où nous laisserions tomber tous les 
plafonds de revenus. 

 
9 En réalité, le plafond de revenus est de 1 362 euros, à savoir 1 300 euros + 62 euros par enfant à charge. 
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Tableau 4. Ménages avec enfants confrontés à un défaut de paiement, nombre de bénéficiaires potentiels (en fonction du nombre de 
ménages ET du nombre d’enfants) en cas de déplacement des plafonds de revenus du SECAL, selon le nombre d’enfants à charge 

A. Ménages 

 1 enfant à charge 2 enfants à charge 3 enfants à charge et plus Total 

Moyenne 
SILC 

SECAL Augmen-
tation 

maximale* 
(%) 

Moyenne 
SILC 

SECAL Augmen-
tation 

maximale* 
(%) 

Moyenne 
SILC 

SECAL Augmen-
tation 

maximale* 
(%) 

Moyenne 
SILC 

SECAL Augmen-
tation 

maximale*
(%) 

Au-dessous du plafond 
SECAL 

7 577 3 766 201 3 241 2 484 130 1 567 1 251 125 12 384 7 501 165 

Entre plafond SECAL et 
1 800 euros 

2 099 
 

56 1 955 
 

79 241 
 

19 4 295 
 

57 

Sous-total jusque 1 800 9 676 257 5 195 209 1 808 145 16 679 222 

Au-dessus de 1 800 euros 1 084 29 3 168 128 2 719 217 6 972 93 

Total 10 760 286 8 364 337 4 527 362 23 651 315 

B. Enfants 

 1 enfant à charge 2 enfants à charge 3 enfants à charge et plus Total 
 Moyenne 

SILC 
SECAL Augmen-

tation 
maximale*

(%) 

Moyenne 
SILC 

SECAL Augmen-
tation 

maximale* 
(%) 

Moyenne 
SILC 

SECAL Augmen-
tation 

maximale*
(%) 

Moyenne 
SILC 

SECAL Augmen-
tation 

maximale*
(%) 

Onder DAVO-grens 7 577 3 766 201 6 482 4 968 130 4 700 4 202 112 18 758 12 936 145 
Tussen DAVO-grens en 

1 800 euro 
2 099 

 
56 3 909 

 
79 724 

 
17 6 733 

 
52 

Subtotaal t.e.m. 1 800 9 676 257 10 391 209 5 425 129 25 491 197 

Boven 1 800 euro 1 084 29 6 337 128 8 157 194 15 578 120 

Totaal 10 760 286 16 727 337 13 582 323 41 069 317 
* Comme pourcentage de l’actuel groupe des avances du SECAL. 
Source Calcul interne sur la base du modèle de calcul du SECAL – données SPF Finances  
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Figure 4. Enfants dans un ménage confronté à un défaut de paiement 

 
Source Calcul interne sur la base du modèle de calcul du SECAL – données SPF Finances 
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Le tableau 5 traduit l’éventuel élargissement du groupe cible en budgets néces-
saires. Ce qui ne donne pas de pourcentages d’extension ou de croissance iden-
tiques parce que les avances moyennes sur pension alimentaire sont différentes en 
fonction du groupe de revenus et en fonction de la taille du ménage.10 

Un déplacement du plafond à 1 800 euros par mois impliquerait une augmenta-
tion maximale de 58% de l’actuel budget des avances, soit une augmentation 
annuelle de 11,6 millions d’euros. Compte tenu d’un taux de participation de 69%, 
il ne faudrait compter que 40%, soit une augmentation annuelle de 8 millions 
d’euros. En outre, il n’est évidemment pas exclu que l’actuel taux de non partici-
pation pour les actuels plafonds du SECAL continue à baisser. Le budget maximal 
total augmenterait en conséquence de 106% tout au plus si tant les actuels 
ménages bénéficiaires que les nouveaux ménages bénéficiaires devaient réaliser un 
taux de participation maximal de 100%. 

Tableau 5. Modifications budgétaires en cas de déplacement des plafonds, 2011 

 Budget 
annuel 
SECAL 

(estimation) 

Budget 
annuel SILC 

moyenne 

% Budget 
annuel SILC 
par rapport à 

l’actuel 
budget 
annuel 

Budget 
annuel SILC 

moyenne avec 
taux de 

participation 
de 69% 

% budget 
annuel SILC 
avec taux de 
participation 
de 69% par 
rapport à 

l’actuel bud-
get annuel 

Au-dessous du 
plafond SECAL 

19 892 163 29 391 462 148 
  

Entre plafond SECAL 
et 1 800 euros 

11 551 651 58 7 966 110 40 

Sous-total jusque 
1 800 

40 943 113 206 28 234 696 142 

Au-dessus de 
1 800 euros 

23 426 474 118 16 155 083 81 

Total 64 369 588 324 44 389 779 223 
Source Calcul interne sur la base du modèle de calcul – données SPF Finances et SILC 

b) Modification du montant des avances 
L’actuel plafond maximal des avances du SECAL est de 175 euros. Les pensions 
alimentaires supérieures à ce plafond sont donc limitées à ce montant maximal. 
Conformément au régime en vigueur, le SECAL a été confronté en 2011 à un 
coût de 19,8 millions d’euros, soit 128 euros par bénéficiaire d’avances (tableau 6). 
Une hausse de ce plafond à 200 euros entraînera une augmentation du coût annuel 
de 3,1%. Le coût annuel s’élèvera alors à 20,4 millions d’euros ou 132 euros par 
bénéficiaire d’avances. La suppression du plafond des avances entraîne une aug-
mentation du coût de 9,4% par rapport au coût actuel. Ce qui signifierait que 

 
10 Ici aussi une recherche approfondie et une évaluation peuvent être réalisées. Le SECAL accordera des 

avances différentes en fonction de la pension alimentaire allouée. 
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toutes les contributions alimentaires impayées (et le risque est plus important si le 
montant est plus élevé) doivent être avancées. Avec le risque de ne pas pouvoir les 
récupérer. La suppression complète du plafond entraîne en effet un coût annuel 
de 21,7 millions d’euros, soit un surcoût par rapport à l’actuel plafond d’avances 
de 1,8 million d’euros. Le coût moyen par bénéficiaire s’élève dans ce cas à 
140 euros. 

Tableau 6. Simulation de la modification du montant des avances versé, 2011 

Avances indexées 

Nombre % 

Au-dessous du plafond maximal de 175 euros 10 448 80,7 
Entre 175 et 200 euros 841 6,5 
Au-dessus de 200 euros 1 651 12,8 
Nombre total de bénéficiaires d’avances  12 940 100,0 
Coût mensuel actuel  Avances (€) Montant 

Au-dessous de 175 euros (en moyenne)) 116,39 1 216 043 
Au-dessus de 175 euros (forfaitaire) 175 436 100 
Coût mensuel (€)  1 652 143 
Coût annuel (€) 19 825 713 
Coût par bénéficiaire (€) 128 
Augmentation à 200 euros par mois Avances (€) Montant 

Au-dessous de 175 euros (en moyenne) 116,39 1 216 043 
Entre 175 et 200 euros (en moyenne) 187,03 157 292 
Au-dessus de 200 euros (forfaitaire) 200 330 200 
Coût mensuel (€) 1 703 535 
% de différence par rapport au coût actuel 3,1% 
Coût annuel (€) 20 442 419 
Différence annuelle par rapport au coût actuel (€) 616 707 
Coût par bénéficiaire (€) 132 
Augmentation sans plafond Avances (€) Montant 

Au-dessous de 175 euros (en moyenne) 116,69 1 216 043 
Entre 175 et 200 euros (en moyenne) 187,03 157 292 
Au-dessus de 200 euros (en moyenne) 262,64 433 619 
Coût mensuel (€) 1 806 954 
% de différence par rapport au coût actuel 9,4% 
Coût annuel (€) 21 683 443 
Différence annuelle par rapport au coût actuel (€) 1 857 730 
Coût par bénéficiaire (€)  140 

Source Calcul interne sur la base de la banque de données du SECAL 

Faible probabilité d’une récupération intégrale des arriérés et des 
avances 
“Impossible de tondre un œuf” dit le proverbe. Dans le cas de la mission de 
recouvrement du SECAL, ce dicton est pertinent. Comme déjà exposé, le profil de 
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revenus du débiteur d’aliments présente de fortes similitudes avec celui du 
demandeur. Dans certains cas, les débiteurs semblent même disposer d’un revenu 
plus faible. Les demandeurs d’avances (ayant des revenus relativement faibles, vu 
le plafond de revenus) renvoient donc à des débiteurs ayant des revenus limités.  

Par ailleurs, l’interdiction de recouvrement auprès de débiteurs bénéficiant d’un 
revenu d’intégration ou de ressources au-dessous du revenu d’intégration (avant 
ou après le recouvrement) entraîne une importante restriction des possibilités de 
récupération. Une simulation effectuée sur la déclaration fiscale de l’exercice 
d’imposition 2009 montre que le SECAL perd sa possibilité de récupération 
auprès de 36,6% des débiteurs. Cela signifie en même temps que la loi interdit au 
SECAL le recouvrement auprès des débiteurs de 43% du montant à récupérer. 
Cette interdiction n’est pas applicable en cas de compensation (compensation du 
recouvrement du SECAL avec des impôts à rembourser). 

Figure 5. Bons débiteurs dans des dossiers d’avances par rapport au nombre total de 
débiteurs dans les dossiers d’avances, en fonction des revenus personnels 
des débiteurs 

 
Source Modèle de calcul sur la base de données du SPF Finances – Cellule Contrôle de 
la Gestion et SECAL 

Il ressort de la confrontation entre les dossiers ouverts et les dossiers dans lesquels 
les arriérés ont été intégralement recouvrés, que seulement 5,2% des dossiers 
d’avances sont clôturés en raison du recouvrement intégral des arriérés. Si l’on y 
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ajoute les dossiers d’avances déjà arrêtés, le nombre de dossiers d’avances clôturés 
baisse à 3,7%. 

Sur la base des données agréées fournies par le SECAL, il a pu être constaté 
qu’entre le début du versement d’avances et octobre 2011, un montant total de 
101,9 millions a été payé à titre d’avances, dont 20,7 millions ont été recouvrés. Ce 
qui signifie que 1/5 des avances versées est récupéré par le SECAL au cours du 
temps. Ce résultat restera probablement maintenu si le régime des avances est 
élargi à un groupe de revenus supérieur. 

Néanmoins, nous constatons dans la figure 5 que les dossiers d’avances dans 
lesquels les débiteurs ont des revenus ‘élevés’, sont mieux clôturés (à partir de 
3 000 euros, ce pourcentage baisse de nouveau mais ce résultat est relativement 
déformé par le nombre restreint de débiteurs dans ces classes de revenus). Cela 
montre que la probabilité de recouvrement augmentera au fur et à mesure que le 
plafond de revenus est augmenté. 

Nécessité d’une optimisation des données internes disponibles 
La présente recherche a démontré de manière convaincante l’utilité des données 
administratives et d’enquêtes existantes. À diverses reprises, des opportunités en 
vue d’une amélioration ont été signalées. Des suggestions pour une recherche 
approfondie dans ce domaine, concernant des points pour lesquels les données 
statistiques étaient apparemment restreintes, ont été régulièrement formulées.  

Au plan opérationnel, il apparaît que l’enregistrement et l’actualisation des dos-
siers du SECAL n’a pas lieu dans une banque de données commune. Ainsi nous 
pouvions seulement avoir un aperçu des revenus du demandeur comme mention-
nés dans le formulaire de demande mais pas des revenus actuels réels vérifiés par 
le SECAL auprès des parastataux sociaux. En même temps rien ne permet de 
définir le profil de revenus du débiteur d’aliments. Ces deux éléments sont pério-
diquement vérifiés. Nous proposons d’enregistrer ces données actualisées relatives 
aux revenus également dans la banque de données du SECAL. Ceci permettra 
d’identifier plus exactement le groupe cible au-dessous d’un plafond de revenus 
déterminé et au regard de la mission de recouvrement du SECAL, ceci est impor-
tant afin de pouvoir vérifier la probabilité de recouvrement. 

Ensuite, il manque pour la vérification de la probabilité de recouvrement 
l’enregistrement des variables suivantes: la composition de la dette (les arriérés 
initiaux, les avances, les divers frais), le montant déjà recouvré, le fait de savoir si 
le débiteur d’aliments reçoit un revenu d’intégration ou a des revenus au-dessous 
de ce seuil ou les aurait après le versement de la pension alimentaire, la possibilité 
de récupérer via compensation. Bien entendu, ces données sont disponibles dans 
la comptabilité financière. L’enregistrement de ces variables dans la banque de 
données centrale peut favoriser la mission de recouvrement. 
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La nécessité d’établir un rapprochement systématique entre les données du 
SECAL et les informations présentes à la BCSS est plus qu’évidente. Le présent 
rapport a également démontré que le rapprochement entre les données du SECAL 
et de la déclaration fiscale est non seulement faisable, mais a pu fournir par ailleurs 
une multitude de données complémentaires précieuses. Non seulement, cette 
information s’est avérée être indispensable pour vérifier et compléter le présent 
modèle de calcul, la confrontation a également permis de développer un profil (de 
revenus) du demandeur et du débiteur d’aliments et de créer une notion de reve-
nus interne indépendante de tiers. Le présent rapport propose également des pos-
sibilités en matière d’analyse du risque et d’exploration de données pour la détec-
tion d’éventuelles erreurs et fraudes et en vue de la simplification administrative. 
Enfin, la déclaration fiscale offre un terrain encore inexploré pour mieux définir la 
situation du débiteur d’aliments et du créancier d’aliments. Des informations 
complémentaires relatives au groupe total des débiteurs d’aliments n’ont pas été 
demandées dans le cadre du présent projet, mais une analyse plus approfondie 
permettrait de nouvelles indications plus exhaustives concernant ce groupe cible. 
Il serait par exemple possible de faire la comparaison entre les pensions alimen-
taires payées et perçues. 

Le modèle de calcul prévoit également l’actualisation des informations sur la 
base de l’enquête SILC. Jusqu’à présent, l’analyse de cette enquête est basée sur la 
banque de données des ménages. L’enquête SILC par contre comporte également 
des données relatives aux membres individuels de ces familles dès l’âge de 16 ans. 
Cette analyse paraît également justifiée. Elle peut entre autres donner des éclaircis-
sements concernant la durée possible du besoin d’avances sur pension alimentaire 
ou permettre une définition plus précise des revenus du créancier d’aliments dans 
des ménages composés de plusieurs personnes. 



In
le

id
in

g 
57

 

 

 

Inleiding 

De Dienst voor alimentatievorderingen, DAVO, is belast met de invordering van 
achterstallige onderhoudsgelden voor onderhoudsgerechtigden die geconfronteerd 
worden met een wanbetaling. Daarnaast staat de dienst in voor de betaling van 
voorschotten op het onderhoudsgeld dat verschuldigd is aan de kinderen. DAVO 
startte de invorderingsopdracht op 1 juni 2004 terwijl de uitbetaling van de voor-
schotten op 1 oktober 2005 van start ging. Deze dienst wenst nu zicht te krijgen 
op de budgettaire weerslag van mogelijke wijzigingen (naar inkomen, naar voor-
schot, naar doelgroep) bij de toekenning van de voorschotten. Daarnaast wenst 
DAVO een antwoord te krijgen op de vraag in welke mate het inkomen van een 
onderhoudsgerechtigde iets zegt over het inkomen van de onderhoudsplichtige. 
Voorliggend onderzoeksrapport samen met een ontwikkeld rekenblad bieden een 
antwoord op beide vragen. 

Daarnaast is dit onderzoeksrapport een actualisatie, of misschien zelfs een eerste 
antwoord op pertinente vragen die zich bij de problematiek rond het betalen en 
ontvangen van onderhoudsgelden voordoet. Het gebrek aan wetenschappelijke 
kennis werd recentelijk nog aangehaald in een studie in opdracht van de Koning 
Boudewijnstichting (Vassart, 2011). Hierbij werd onder meer het volgende gesteld: 
“De problematiek van onbetaalde onderhoudsgelden is in België bijzonder weinig 
onderzocht. De statistieken in dit domein vertonen veel leemtes. De laatste 
gedeeltelijke enquêtes gaan terug tot de jaren 80. Het is dus onmogelijk om te 
weten hoeveel onbetaalde alimentatievorderingen, hoeveel schuldenaars en hoe-
veel betrokken gezinnen er zijn. We weten ook weinig over de profielen van de 
gezinnen, de schuldenaars, de onbetaalde alimentatiebedragen, de duur van de 
achterstalligheid, de achterstandstermijnen, de vermijdingspaden, (...)” (ibid., 2011, 
p. 30). 

Op basis van administratieve informatie aanwezig bij de FOD Financiën is een 
gedetailleerde analyse gemaakt van de onderhoudsaanvragers, -gerechtigden en 
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plichtigen die zich momenteel binnen DAVO bevinden. Hierbij is vooreerst de 
DAVO-databank zelf geanalyseerd maar is tegelijk ook de koppeling gemaakt met 
de fiscale aangifte. Uit de fiscale aangifte is onder meer het inkomensprofiel van 
de aanvrager en de onderhoudsplichtige gehaald. Dit liet toe om na te gaan of er 
een verband bestaat tussen het inkomen van de aanvrager en de onderhoudsplich-
tige. Tegelijk is het profiel in de open dossiers geconfronteerd met het profiel in 
de volledig afgesloten dossiers. 

Gezien de DAVO-databank enkel iets vertelt over onderhoudsgerechtigden die 
wegens een wanbetaling aangeklopt hebben bij DAVO en dus geen zicht biedt op 
de totale populatie van onderhoudsgerechtigden en -plichtigen en deze die gecon-
fronteerd worden met een wanbetaling, is de vergelijking gemaakt met de Enquête 
naar de Inkomens en Levensomstandigheden (SILC-enquête). Door de totale 
groep van onderhoudsgerechtigde kinderen die in aanmerking komen voor een 
voorschot (op basis van de SILC-enquête) te vergelijken met het aantal kinderen 
die effectief een DAVO-voorschot ontvangen (op basis van de DAVO-databank) 
kon de huidige take up berekend worden en wordt ook de budgettaire impact 
zichtbaar wanneer de inkomensgrenzen aangepast worden. 

Diverse parlementaire initiatieven en ook het jongste regeerakkoord illustreren 
de aandacht voor het stelsel van alimentatievoorschotten en de werking van de 
Dienst voor alimentatievorderingen. Zo voorziet het regeerakkoord Di Rupo I, en 
benadrukt in de beleidsnota van de minister van Financiën, een verbetering van de 
werking van DAVO. Dit zou onder meer gebeuren door de recuperatie van de 
achterstallige voorschotten bij de onderhoudsplichtige te optimaliseren en via een 
verruimde informatie over de dienstverlening van DAVO (Di Rupo, 2011; Van-
ackere, 2012). Het rapport reikt uitgebreid informatie aan over tal van deze 
aspecten, en becijfert ook de budgettaire implicatie van mogelijke nieuwe beleids-
keuzen. Maar vooral illustreert het dat heel wat van deze informatie te vinden is in 
de enquêtes en administratieve bestanden van de overheid zelf. De uitgebreide 
analyse hiervan noemen wij een eerste aanzet. 
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1 |  Situering 

 

In dit eerste hoofdstuk wordt vooreerst de onderzoeksvraag in detail besproken. 
Vervolgens wordt de strategie uitgewerkt om deze onderzoeksvraag te kunnen 
beantwoorden. Gezien begrippen soms anders of verschillend geïnterpreteerd 
kunnen worden, wensen wij ook hier enkele verduidelijkingen aan te brengen. Ten 
slotte moet een literatuurstudie aangeven wat er momenteel aan informatie 
beschikbaar is. 

1.1 Onderzoeksvraag 
De dienst DAVO heeft een dubbele opdracht. Aan de ene kant kan zij optreden 
voor onderhoudsgerechtigden geconfronteerd met wanbetaling door deze ali-
mentatiegelden in te vorderen en eventueel verder te innen bij de onderhouds-
plichtige. Tot een bepaalde inkomensgrens kan zij naast het invorderen/innen ook 
een (geplafonneerd) voorschot uitbetalen aan de alimentatiegerechtigde kinderen.  
Het huidige wettelijke stelsel waarbinnen DAVO dient te opereren zorgt anno 
2012 voor een bepaalde budgettaire kost. Recente wetsontwerpen lanceren voor-
stellen om de toekenningsvoorwaarden inzake de toekenning van een voorschot te 
wijzigen of ook om de invorderings- en recuperatiemogelijkheden te wijzigen.11 
Het DAVO stelt hierbij vast dat ‘het moeilijk is een standpunt in te nemen of een 
advies te geven met betrekking tot deze voorstellen omdat de budgettaire weerslag 
ervan onmogelijk met enige zekerheid te ramen is’. Het doel van deze studie is om 
op basis van een model van parameters zicht te krijgen op de budgettaire weerslag 
van de wijzigingen van de voorwaarden met betrekking tot de toekenningen van 
voorschotten door DAVO. Het moet voor DAVO mogelijk worden om de kost-
prijs van het systeem van de toekenning van voorschotten te berekenen wanneer 

 
11 Meest recentelijk nog via de indiening van een wetsvoorstel in de Kamer en de Senaat (Beck et al., 2012; 

Franssen et al., 2012). 
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één of meer variabelen worden gewijzigd. Het gaat onder meer om volgende vari-
abelen: aantal scheidingen (na huwelijk of samenwoning), percentage gescheiden 
personen die recht hebben op onderhoudsgeld voor de kinderen, percentage per-
sonen geconfronteerd met een wanbetaling, gemiddeld bedrag van het onder-
houdsgeld voor de kinderen, inkomensgrenzen voorschotten, solvabiliteit en 
recuperatiemogelijkheid bij debiteuren, ... Mogelijke wijzigingen in de toeken-
ningsvoorwaarden zijn: de verruiming van de doelgroep, de verhoging of de 
afschaffing van de inkomensgrens, de verhoging of de afschaffing van het voor-
schot op de alimentatie. Naast de uitwerking van een rekenblad op basis van rea-
listische parameters wenst DAVO ook een antwoord te krijgen op de vraag in 
hoever het inkomen van een onderhoudsgerechtigde iets zegt over het inkomen 
van de onderhoudsplichtige, want gewijzigde inkomensplafonds kunnen ook een 
impact hebben op het ingevorderde bedrag. Het gaat dus om een inschatting van 
mogelijks verbeterde recuperatiekansen. 

De budgettaire impact voor de dienst DAVO, zowel of het vlak van het bedrag 
aan uit te keren voorschotten als op het vlak van de invordering, wordt bijgevolg 
beïnvloed door externe en interne factoren. Het zijn deze factoren die in acht 
moeten worden gehouden bij de ontwikkeling van een rekenmodel. 

1.1.1 Externe factoren die de werking van DAVO beïnvloeden 
Op de externe factoren heeft DAVO geen vat terwijl zij wel het huidige en toe-
komstige ‘cliënteel’ van DAVO bepalen en tegelijk dus ook de behoefte aan mid-
delen voor deze dienst. In figuur 1.1 wordt dit schematisch weergegeven voor de 
budgettaire impact op de uit te keren voorschotten. Het zijn deze factoren waarop 
we eerst zicht willen krijgen. Zij bepalen immers de ‘potentiële’ doelgroep van 
DAVO.  
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Figuur 1.1 Indicatoren welke impact hebben op het budget van DAVO 

 
Bron Eigen verwerking 

1.1.2 Interne factoren die de werking van DAVO beïnvloeden 
Maar niet enkel de externe factoren zijn van belang, ook het wettelijk kader die de 
tussenkomsten van de dienst definiëren speelt een cruciale rol. In onderstaande 
figuur zijn de interne factoren die een invloed hebben op de budgettaire omvang 
van de voorschotten gedefinieerd. Het zijn drie factoren waarop de regelgeving 
invloed heeft en waarbij dus niet gekeken wordt naar de externe factoren zoals 
aantal scheidingen, aantal kinderen, al of niet voldoen aan onderhoudsplicht, ... In 
volgende kaderen we deze drie factoren: doelgroep, inkomensplafond en bedrag 
van het voorschot. 
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Figuur 1.2 Factoren die de budgettaire impact binnen DAVO beïnvloeden  
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Bron Eigen verwerking 

1.1.2.1 Wijziging van het inkomensplafond 
Het huidige inkomensplafond staat reeds geruime tijd ter discussie. Zo vraagt 
onder meer het Platform Alimentatiefonds (2009) de opheffing van het inko-
mensplafond. Tegelijk zijn er reeds een aantal wetsvoorstellen ingediend met als 
doelstelling over te gaan tot het opheffen of verhogen van het inkomensplafond 
(vaak tot 1 800 euro per maand (al of niet opgehoogd naargelang aantal kinderen 
ten laste)).12 

Gerkens, Almaci en Genot stellen hierover het volgende (2010): “Een inko-
mensbovengrens die de toegang tot de voorschotten beperkt, is een onbillijke 
maatregel die indruist tegen de doelstellingen met betrekking tot het welzijn van 
en de eerbied voor de kinderen. Voorts is er de vaststelling dat de ouder die zijn 
kind(eren) alleen opvoedt en die, om in het onderhoud en de opvoeding van die 
kinderen te kunnen voorzien, ervoor heeft gekozen te werken, duidelijk wordt 
benadeeld: de voorschotten worden immers geweigerd zodra het inkomen hoger 
ligt dan de thans bijzonder lage bovengrens, aangezien die overeenstemt met het 
leefloon”. Ook Schelfhout, de Bethune en Van Den Driessche benadrukken de 
benadeling ten opzichte van beroepsactieven: “Met een dergelijk laag inkomens-

 
12 Zie onder meer: Becq et al., 2012; Franssen et al., 2012; Detiège, 2011; Gerkens et al., 2008, 2010; Schelfout 

et al., 2009; Burgeon et al., 2008. 
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plafond vallen immers veel beroepsactieve alleenstaande ouders uit de boot om te 
kunnen genieten van de voorschotregeling van de DAVO” (Schelfhout, de 
Bethune & Van Den Driessche, 2009). Naast de sterke focus op het noodzakelijk 
vermijden van een werkloosheidsval, is er ook de focus op armoedebestrijding. Zo 
lezen we onder meer in de meest recente wetsvoorstellen (Becq et al., 2012; Frans-
sen et al., 2012): “In de strijd tegen armoede, en in het bijzonder kinderarmoede 
en generatiearmoede, is het gerechtvaardigd dat het bestaande plafond van de 
nettobestaansmiddelen wordt verhoogd”. 

Het te construeren rekenmodel moet het mogelijk maken een zicht te krijgen op 
de kinderen die in aanmerking komen op een voorschot wanneer de DAVO-
inkomensgrenzen aangepast of afgeschaft worden. 

1.1.2.2 Wijziging van het bedrag van het voorschot 
Het maximum bedrag dat maandelijks als voorschot wordt uitgekeerd bedraagt 
momenteel 175 euro. Merk op dat in het oorspronkelijk wetsontwerp (Herzet et 
al., 2002) een maximumbedrag van 200 euro was voorzien en werd toegekend 
gedurende één hernieuwbaar jaar.  

In dit rapport zal een raming gemaakt worden van de budgettaire consequenties 
bij een verhoging van het maximale voorschot tot 200 euro en bij een totale 
afschaffing van het maximumbedrag.  

1.1.2.3 Wijziging van de doelgroep: ook de voormalige echtgenoot en de 
voormalige samenwonende komen in beeld 

Momenteel wordt enkel een voorschot toegekend op de onderhoudsuitkering 
voor het kind. Maar ook de voormalige partner (ex-echtgenoot of ex-samen-
wonende) kan eventueel een ‘uitkering’ ontvangen. Het bedrag van de uitkering 
tot levensonderhoud kan in onderling overleg (via notariële akte) of via een 
gerechtelijke uitspraak bepaald worden.13 Het is de ‘behoeftige’ ex-echtgenoot die 
op deze uitkering aanspraak kan maken.14 Het verruimen van deze doelgroep 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 (Burgeon et al., 2008). Binnen dit onderzoeks-
kader zullen wij maar beperkt ingaan op de budgettaire consequenties bij deze wij-
ziging van de doelgroep. We richten ons immers in eerste instantie op alimentatie-
gerechtigde gezinnen MET kinderen geconfronteerd met een wanbetaling. 

 
13 Art. 301, §1 en §2, eerste lid, Burgerlijk Wetboek. 
14 De uitzonderingen niet te na gesproken. Zie onder meer ‘zware fout’: art. 301, §2, tweede lid, Burgerlijk 

Wetboek. 
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1.1.2.4 De link met het invorderen 
Momenteel vordert DAVO reeds achterstallen op de onderhoudsuitkeringen van 
ex-partners en van kinderen. Het invorderen is dus niet zoals bij de toekenning 
van de voorschotten beperkt tot de kinderen. Ook is er geen invloed van het 
niveau van de bestaansmiddelen om al of niet beroep te mogen doen op de dien-
sten van DAVO. Een eventuele verhoging van de DAVO-inkomensgrenzen om 
recht te hebben op een voorschot, veronderstelt misschien wel een betere recupe-
ratie van de voorschotten bij de onderhoudsplichtigen. 

1.2 Onderzoeksstrategie 
De doelgroep van DAVO zal steeds enger afgebakend moeten worden. Startende 
vanuit de totale groep van kinderen uit gescheiden (zowel uit echtscheiding als uit 
wettelijk samenwonen) gezinnen, zal eerst de groep bepaald moeten worden die 
recht heeft op een alimentatie. Vervolgens wordt uit deze groep het aantal kinde-
ren bepaald uit gezinnen die geconfronteerd worden met een wanbetaling van de 
alimentatie. Deze specifieke groep vormt op zich de doelgroep van DAVO inzake 
de uitbetaling van een voorschot wanneer geen inkomensgrens zou ingesteld wor-
den. Een deel van de gezinnen die geconfronteerd worden met een wanbetaling 
dient een aanvraag in bij DAVO. Enkel wanneer de aanvrager onder de inko-
mensgrens valt, zal een voorschot op de alimentatie van de kinderen worden uit-
betaald. In 2010 ging het om 12 671 kinderen (DAVO, 2011). Het is deze ‘top-
down’ strategie die toegepast zal worden. 

Figuur 1.3 Afbakening doelgroep kinderen gerechtigd op DAVO-voorschotten 

 

Bron Eigen verwerking 

Kinderen uit gescheiden gezinnen

Kinderen uit gescheiden gezinnen gerechtigd op alimentatie

Kinderen uit gescheiden gezinnen gerechtigd op 
alimentatie met achterstallen (alle inkomensgroepen)

DAVO
voorschotten

12 671

DAVO

Aan‐
vraag
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We kunnen een aantal types van factoren onderscheiden die een potentiële invloed 
hebben op het globale budget aan voorschotten die de DAVO verwacht te moe-
ten uitkeren: 
- mechanische factoren: de belangrijkste mechanische factor is de hoogte van het 

maximaal uit te keren bedrag; 
- sociaaldemografische factoren: het gaat hier om de vaststelling van de populatie die in 

aanmerking komt voor een voorschot op onderhoudsuitkering en haar sociaal-
economische kenmerken, voornamelijk de inkomensverdeling van deze popula-
tie; 

- gedragseffecten: of men in aanmerking komt voor een voorschot hangt ook af van 
gedragsfactoren zoals de mate waarin de onderhoudsplichtigen in gebreke blij-
ven, de mate waarin de tussenkomst van de DAVO dit gedrag verandert, en de 
mate waarin de populatie die in aanmerking komt voor een voorschot effectief 
overgaat tot het indienen van een aanvraag.  

Wij zullen de budgettaire impact schatten op basis van de kans om tot de popula-
tie van rechthebbenden op een voorschot te behoren, de kans dat men een aan-
vraag indient en de grootte van de toegekende bedragen. 

De belangrijkste moeilijkheden van de opdracht liggen in het feit dat de bevol-
king die in aanmerking komt voor een voorschot op de onderhoudsuitkering 
afhangt van gedragsfactoren (het in gebreke blijven van de onderhoudsplichtige) 
en dat de voorgestelde beleidswijziging die dient geëvalueerd te worden, de popu-
latie die in aanmerking komt voor een voorschot op onderhoudsuitkeringen zelf 
wijzigt. Dat laatste impliceert alvast dat informatie over de huidige aanvragers niet 
volstaat om een inschatting te maken van een situatie na beleidswijziging. Wat niet 
betekent dat ook een analyse van de informatie die reeds beschikbaar is binnen 
DAVO niet reeds nuttig kan zijn.  

In het verder onderzoek schatten wij geen gedragseffecten in op de wanbetaling 
van het al dan niet bestaan van voorschotten. Maar het rekenmodel is wel dyna-
misch, in die zin dat het voortdurend kan geactualiseerd worden. Op die manier 
kan redelijk kort op de bal gespeeld worden en rekening gehouden worden met 
mogelijke gedragseffecten. 

Een beschrijving van de inkomensverdeling van de populatie van personen die 
een vastgesteld recht hebben op onderhoudsuitkering voor kinderen en waarvoor 
de onderhoudsplichtige soms in gebreke blijft, moet vervolgens toelaten een 
schatting te maken van het bijkomend aantal aanvragen voor een wijziging in de 
inkomensgrenzen. 
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Dit moet resulteren in een kwantificering van volgende formule: 

Geschat budget DAVO = 
Belgische bevolking van onderhoudsuitkering gerechtigde kinderen 

x 
kans dat onderhoudsuitkeringsplichtige in gebreke blijft 

x 
kans op tussenkomst van DAVO 

x 
gemiddelde grootte van de voor het maximumbedrag  

afgetopte gemodelleerde onderhoudsuitkering. 

Voor een inschatting van de budgettaire impact van wetswijzigingen lijkt een 
reconciliatie van een aantal bronnen mogelijk, of een hergebruik van bepaalde 
enquêtes. Dit soort van secundaire analyse zal vermoedelijk minder nauwkeurig 
zijn dan een grondige ad hoc enquête. Maar ook dergelijke enquête heeft zijn 
beperkingen. Een vraag naar een bepaalde tegemoetkoming kan ook wijzigen, zo-
dat een empirisch onderzoek gebaseerd op een voorafgaande realiteit achterhaald 
wordt door de wijzigende regelgeving. Een ad hoc enquête heeft ook een aanzien-
lijke kost, die nog verschillend is al naargelang zij beperkt wordt tot een aanschrij-
ven van een steekproef met een summier antwoordformulier versus een ruimere 
bevraging met een postenquête of telefonisch.  

Daarom hebben wij in dit onderzoek geopteerd om bestaande administratieve 
informatiebronnen en enquêtes te valoriseren en onderling te toetsen. Het gebruik 
van deze informatie moet het mogelijk maken om het relevant detail tot uiting te 
laten komen, de identificatie te maken van een populatie van mogelijke gerechtig-
den en de inbedding te maken in de ambtelijke informatie, onder meer door de 
confrontatie met de huidige gebruikers binnen DAVO.  

Voor wie verder vooruit wil kijken kunnen projecties eventueel gemaakt worden 
op basis van de demografie van de gezinnen. LIPRO (Interface demografie) geeft 
het profiel van de bevolking en de gezinnen weer op basis van relevante gezins-
typologieën weer. Deze zijn beschikbaar voor België en de gewesten voor 2006 en 
recentelijk ook voor 2011.15 Deze bevolkingsstatistieken vormen in alle geval het 
startkader (zie verder in dit hoofdstuk). 

De analyse van de jaarlijkse SILC-enquête (Enquête naar de Inkomens en 
Levensomstandigheden) maakt het mogelijk een meer gedetailleerd beeld te krij-
gen van onderhoudsgerechtigden en -plichtigen maar ook van diegenen die met 
een wanbetaling geconfronteerd worden. 
De selectie van twee administratieve databanken binnen de FOD Financiën, met 
name de DAVO-databank en de databank met de aangiftegegevens in de perso-
nenbelasting moet vervolgens toelaten om het volgende te bekomen: 

 
15 Bij het ter perse gaan van dit rapport was dit vooralsnog enkel voor Vlaanderen het geval. 
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- het profiel van de populatie van betalers en genieters van alimentatiegeld op 
basis van de DAVO-databank op zich; 

- aanvulling van het DAVO-profiel door kruising met de fiscale aangifte, mits 
vrijwaring van de privacy. 

Er zal een ‘cell-based’ rekenmodel opgesteld worden op basis van een aantal 
kruistabellen die de populatie en de doelgroep beschrijven. Dit kan opgesteld 
worden volgens gedetailleerde inkomensgrenzen en op basis van een aantal jaar-
gangen van zowel de enquêtegegevens als de administratieve gegevens. 

1.3 Begripsafbakening 

1.3.1 De Dienst voor alimentatievorderingen 
De Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) werd opgericht binnen de FOD 
Financiën op basis van de wet van 21 februari 2003. Zij heeft in belangrijke mate 
het takenpakket overgenomen dat voordien ten laste werd gelegd van de 
OCMW’s.16 

DAVO is vooreerst belast met de inning of invordering van het onderhoudsgeld ten 
laste van de onderhoudsplichtige.17 Daarnaast betaalt de dienst voorschotten op één 
of verscheidene en welbepaalde termijnen van het onderhoudsgeld dat verschuldigd is 
aan de kinderen.18 Beide opdrachten vertegenwoordigen twee specifieke doelstellin-
gen, met name hulp bieden bij de uitvoering van gerechtelijke beslissingen (via de 
invordering van het onderhoudsgeld) en armoedebestrijding (via het betalen van 
voorschotten op onderhoudsgeld).19  

1.3.1.1 De voorschotopdracht 
Het recht op een voorschot op het onderhoudsgeld wordt toegekend wanneer de 
maandelijkse bestaansmiddelen, hetzij van de niet-onderhoudsplichtige vader of 
moeder of van de persoon aan wie bij rechtelijke beslissing de bewaring van het 

 
16 Het systeem waarbij het OCMW instond voor het uitbetalen voor voorschotten en de invorderingsopdracht 

kreeg onder meer volgende kritieken: “de in de tijd beperkte toekenning van voorschotten, het beperkte 
bedrag van de voorschotten, enkel toekenning aan kinderen, de grote administratieve en financiële last 
voor de OCMW’s, (...)” (DAVO, 2005).  

17  Art. 3, §1, wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD 
Financiën. 

18 Art. 3, §2, wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD 
Financiën. 

19 Doelstellingen gedefinieerd op www.davo.belgium.be. Het Platform Alimentatiefonds (2009, p. 5) omschrijft 
de doelstellingen van DAVO als volgt: “DAVO is een drukkingsinstrument om de rechten van de 
onderhoudsgerechtigden te doen respecteren en om slechte betalers te ontmoedigen. Het is ook een 
instrument in de strijd tegen armoede van gezinnen, ouders en hun kinderen en om de OCMW’s te 
ontlasten”. 
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kind werd toegekend, hetzij van het kind indien het meerderjarig is en niet met 
bovenvermelde persoon leeft, niet hoger zijn dan 1 300 euro netto per maand 
(voor 2011) (geïndexeerd bedrag vermeld in art. 1409, §1, eerste lid, Gerechtelijk 
Wetboek) en wordt verhoogd met 62 euro netto per kind ten laste (voor 2011) 
(geïndexeerd bedrag vermeld in art. 1409, §1, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek) 
(Federale Overheidsdienst Financiën - DAVO, 2011, p. 10).20 Voor 2012 bedraagt 
het basisbedrag 1 344 euro netto per maand en de verhoging per kind ten laste 
64 euro. 

Tabel 1.1 Bepaalde bedragen van de inkomensgrens, 2005-2012, in euro 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Basisbedrag 1 152 1 175 1 197 1 224 1 271 1 268 1 300 1 344 
Verhoging per kind ten laste 54 56 57 58 61 60 62 64 

Bron DAVO 

Het bedrag van het voorschot is gelijk aan het onderhoudsgeld, in voorkomend 
geval geïndexeerd, met een maximum van 175 euro per maand en per onderhouds-
gerechtigde (per kind).21 Het voorschot wordt voor een periode van 6 maanden 
toegekend maar deze periode is hernieuwbaar (Federale Overheidsdienst Finan-
ciën – DAVO, 2011, p. 12).  
De onderhoudsgerechtigde kan de tegemoetkoming van een voorschot uitgekeerd 
door DAVO aanvragen indien: 
- de onderhoudsgerechtigde zijn/haar woning heeft in België; 
- de onderhoudsplichtige zich gedurende twee, al dan niet opeenvolgende termij-

nen in de loop van de twaalf maanden die aan de aanvraag voorafgaan, geheel of 
ten dele ontrokken heeft aan de verplichting tot betaling van het onderhouds-
geld;22 

- het onderhoudsgeld moet zijn vastgesteld in een uitvoerbare gerechtelijke beslis-
sing of in een andere authentieke akte;23 

- de netto maandelijkse bestaansmiddelen van de aanvrager mag de bepaalde 
grens niet overstijgen. 

Er wordt dus enkel een voorschot betaald voor het onderhoudsgeld dat verschul-
digd is aan de kinderen. In de wetgeving staat evenwel dat een uitbreiding mogelijk 

 
20 Art. 4, §1, wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD 

Financiën. 
21 Art. 4, §1, wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD 

Financiën. 
22 Art. 6, wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD 

Financiën. 
23 Art. 2, 1°, wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD 

Financiën. 
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is tot het onderhoudsgeld verschuldigd tussen echtgenoten of tussen samen-
wonenden.24 Deze beslissing dient genomen te worden door de Ministerraad. 

1.3.1.2 De invorderingsopdracht 
DAVO heeft niet enkel de taak voorschotten uit te betalen, maar ook over te gaan 
tot de invordering van de achterstallige onderhoudsgelden en/of de inning van de 
nog te vervallen onderhoudsgelden. In tegenstelling tot de uitbetaling van een 
voorschot kan elke aanvrager die geconfronteerd wordt met een achterstal, beroep 
doen op de diensten van DAVO. De invorderingstaak is dus niet beperkt tot kin-
deren en tot een bepaalde inkomensgrens. Enkel volgende voorwaarden zijn hier-
bij bepaald: 
- dat de onderhoudsgerechtigde zijn/haar woning heeft in België; 
- dat de onderhoudsplichtige zich gedurende twee, al dan niet opeenvolgende ter-

mijnen in de loop van de twaalf maanden die aan de aanvraag voorafgaan, 
geheel of ten dele ontrokken heeft aan de verplichting tot betaling van het 
onderhoudsgeld; 

- het onderhoudsgeld moet zijn vastgesteld in een uitvoerbare gerechtelijke beslis-
sing of in een andere authentieke akte. 

1.3.1.3 Van aanvraag tot invordering: verloop van het dossier 
Vooraleer DAVO over kan gaan tot het invorderen van de achterstallige onder-
houdsgelden en het eventueel uitbetalen van een voorschot dient de aanvraag en 
het hieraan verbonden dossier een afgelijnde procedure te doorlopen De dienst 
treedt dus niet automatisch op. Zoals hierboven is weergegeven dient de DAVO-
aanvraag te voldoen aan een aantal voorwaarden (zie ook figuur 1.4).  

Daarnaast dient de aanvraag in tweevoud te worden ingediend, ondertekend 
door de onderhoudsgerechtigde, zijn wettelijke vertegenwoordiger of zijn advo-
caat.25 Vervolgens analyseert het DAVO-kantoor de aanvraag en wordt er een 
voorstel van mandaat gestuurd naar de onderhoudsgerechtigde.26 Er wordt aan de 
onderhoudsplichtige via een aangetekend schrijven meegedeeld dat er een aan-
vraag is ingediend bij DAVO. Vervolgens beschikt de plichtige over een termijn 
van 15 dagen (vanaf de datum van het aangetekend schrijven) om aan te tonen dat 
hij de gerechtelijke beslissing of een andere authentieke akte correct heeft uitge-

 
24 Art. 2, 1°, b), wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD 

Financiën. 
25 Art. 6 en 7, 1°, wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de 

FOD Financiën. 
26 Bij de aanvraag kunnen extra opzoekingen en/of bijkomende documenten vereist zijn om het dossier te 

vervolledigen (DAVO, 2011b). 
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voerd of dat de titel van schuldvordering niet meer actueel is.27 DAVO beschikt 
over een termijn van 30 dagen (vanaf het moment dat het dossier volledig is) om 
te beslissen of de onderhoudsgerechtigde al dan niet recht heeft op een tussen-
komst.28 Wanneer er een tussenkomst wordt toegestaan wordt de onderhouds-
gerechtigde via een aangetekend schrijven op de hoogte gebracht van het feit dat 
DAVO in plaats van de onderhoudsgerechtigde overgaat tot de invordering van 
de achterstallen en/of de inning van de nog te vervallen onderhoudsgelden (inge-
brekestelling).29 Ten vroegste één maand na deze ingebrekestelling gaat DAVO 
over tot de invordering/inning van de verschuldigde bedragen.30 Er mag echter 
niet ingevorderd worden bij de onderhoudsgerechtigde die een leefloon geniet of 
beschikt over bestaansmiddelen die lager liggen dan het leefloon of na invordering 
lager zouden liggen.31 De werkingskosten zorgen ervoor dat het in te vorderen/te 
innen bedrag met 10% wordt verhoogd en ten laste komt van de onderhouds-
gerechtigde.32 Ook wordt 5% van de ingevorderde/geïnde sommen ingehouden 
door DAVO bij de uitbetaling aan de onderhoudsgerechtigde.33 Op de uitbetaalde 
voorschotten worden er echter geen werkingskosten gerekend. Bij de invordering 
van het totale alimentatiegeld wordt daar enkel 5% ingehouden op het verschil 
tussen het totale alimentatiegeld en het betaalde voorschot. 

 
27 Art. 8, wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD 

Financiën. Het jaarverslag van DAVO maakt melding van het feit dat 92% van de onderhoudsplichtigen 
niet binnen de 15 dagen reageert (DAVO, 2011b). In een recent wetsontwerp (Lahaye-Battheu & Van 
Cauter, 2012) wordt de huidige termijn van 15 dagen verlengd tot een maand. 

28 Art. 9,§1, wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD 
Financiën. 

29 Art. 9,§2 en §3, wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de 
FOD Financiën. 

30 Art. 13, wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD 
Financiën. 

31 Art. 16, wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD 
Financiën. 

32 Art. 5, wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD 
Financiën. 

33 Sommige wetsvoorstellen opteren voor een opheffing van de werkingskost ten laste van de 
onderhoudsgerechtigde (Detiège, 2011) of verplaatsen deze werkingskost van 5% naar de 
onderhoudsplichtige (zodat 15% ten laste komt) (Franssen et al., 2012; Becq et al., 2012). 
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Figuur 1.4 Organisatie werking DAVO 

 

Bron Eigen figuur op basis van gegevens DAVO 

1.3.1.4 Inactiviteitsval en fraude- en ontwijkingsgevoeligheid 
Het stelsel kan ongewenste effecten hebben. Het verbod op een invorderings-
opdracht bij onderhoudsplichtigen met een leefloon of een inkomen onder het 
leefloon is hiervan een mogelijk voorbeeld. Deze regelgeving creëert immers een 
ontradend effect om als leefloongerechtigde toe te treden tot de arbeidsmarkt en 
wellicht ook om nog als loontrekkende werkzaam te zijn (‘inactiviteitsval’ – 
‘armoedeval’) (zie Vassart, 2011). Tegelijkertijd kan overeengekomen worden door 
de aanvrager en de leefloongerechtigde onderhoudsplichtige dat de aanvrager on-
middellijk beroep doet op de diensten van DAVO. De aanvrager ontvangt immers 
de alimentatie via DAVO en kan er bij de debiteur niet ingevorderd worden. Ook 
langs de zijde van de aanvrager is ontwijking mogelijk door een hogere maande-
lijkse bedrijfsvoorheffing te betalen op het ontvangen inkomen om op deze 
manier onder de inkomensgrens terecht te komen. Het zijn manieren van ontwij-
ken en fraude die door de wetgever geremedieerd kunnen worden.  

1.3.2 Onderhoudsplicht – onderhoudsgeld voor kinderen (alimentatie) 
Recentelijk werden door de wet van 19 maart 2010 ‘tot bevordering van een 
objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor 
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hun kinderen’ enkele belangrijke wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek en het 
Gerechtelijk Wetboek aangebracht. In het kader van dit onderzoeksproject situe-
ren wij deze wijzigingen kort. 

1.3.2.1 Onderhoudsplicht 
“De ouders dienen naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huis-
vesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opvoeding, de 
opleiding en de ontplooiing van hun kinderen”.34 “Elke ouder draagt bij tot deze 
kosten in verhouding tot hun respectievelijk aandeel in de samengevoegde midde-
len”.35 “Met middelen wordt onder andere bedoeld alle beroepsinkomsten, roe-
rende en onroerende inkomsten van de ouders, alsook alle voordelen en andere 
middelen die hun levensstandaard en deze van de kinderen waarborgen”.36 De 
onderhoudsplicht is van toepassing tot de meerderjarigheid van het kind maar 
loopt bij niet beëindiging van de opleiding verder. 

1.3.2.2 Onderhoudsbijdrage voor kinderen 
“Het meerderjarige kind en de ouder bij wie het minderjarige kind verblijft, kun-
nen een invordering instellen op grond van artikel 203, §1 BW; de ouder die vor-
dert op grond van artikel 203, §1 BW, doet dit namens het kind, als wettelijke 
vertegenwoordiger. Het meerderjarige kind vordert in eigen naam” (Brouwers, 
2010, p. 56). De onderhoudsbijdrage kan via een onderlinge overeenkomst of via 
een vonnis bepaald worden. De eventuele onderhoudsbijdrage omvat twee onder-
delen: de vaste kosten en de buitengewone kosten. De gewone kosten “zijn alle 
gebruikelijke kosten met betrekking tot het dagelijkse onderhoud van het kind”.37 
Onder de buitengewone kosten wordt verstaan: “de uitzonderlijke, noodzakelijke 
of onvoorzienbare uitgaven die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurte-
nissen en die het gebruikelijke budget voor het dagdagelijkse onderhoud van het 
kind dat desgevallend als basis diende voor de vaststelling van de onderhouds-
bijdragen, overschrijden”.38 De onderhoudsbijdrage (vastgesteld bij vonnis of 
overeenkomst) wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de 
consumptieprijzen.39 

 
34 Art. 203, §1, Burgerlijk Wetboek. 
35 Art. 203bis, §1, Burgerlijk Wetboek. 
36 Art. 203, §2, Burgerlijk Wetboek. 
37 Art. 203bis, §3, eerste lid, Burgerlijk Wetboek. 
38 Art. 203bis, §3, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 
39 Art. 203quater, §1, Burgerlijk Wetboek. 
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Merk op dat het niet nakomen van de onderhoudsplicht gekwalificeerd wordt 
als een strafrechtelijke inbreuk op basis van artikel 391bis GW.40 

1.3.3 Onderhoudsgerechtigde versus onderhoudsontvanger - 
onderhoudsplichtige versus onderhoudsbetaler 

Het onderscheid in terminologie tussen het recht hebben op of de plicht hebben 
om een alimentatie te betalen EN het effectief ontvangen of betalen van een ali-
mentatie, is nuttig bij de afbakening van de uiteindelijke doelgroep. Het onder-
scheid komt tot uiting in de SILC-enquête, in de DAVO-databank en in de fiscale 
aangifte. 
- Onderhoudsplichtige: diegene die wettelijk verplicht is om alimentatie te betalen. 
- Onderhoudsgerechtigde: diegene die wettelijk recht heeft om alimentatie te ont-

vangen. 
- Onderhoudsbetaler: diegene die effectief alimentatie betaalt. 
- Onderhoudsontvanger: diegene die effectief alimentatie ontvangt. 

In de SILC-enquête wordt zowel gepeild naar het wettelijk te betalen/ontvangen 
bedrag en het effectief betaalde/ontvangen bedrag. Het onderscheid in terminolo-
gie komt hier reeds tot uiting. In de fiscale aangifte dient het bedrag dat ontvangen 
of betaald werd voor onderhoudsgeld aangegeven te worden. Dit bedrag kan dus 
verschillen met het wettelijk te ontvangen/betalen bedrag. Personen die gecon-
fronteerd worden met een wanbetaling waarbij het volledige jaar geen alimentatie 
werd betaald, zijn in de fiscale aangifte niet zichtbaar ondanks het feit dat zij ali-
mentatiegerechtigd zijn. De fiscale aangifte biedt dus enkel zicht op de onder-
houdsbetalers- en ontvangers. 

1.3.4 Het begrip ‘inkomen’ volgens DAVO, SILC en de fiscale aangifte 
Aangezien er een inkomensgrens bepaald is voor het verkrijgen van een voorschot 
door DAVO, dient het begrip ‘inkomen’ gehanteerd uit verschillende bronnen 
steeds goed geïnterpreteerd te worden. We hanteren immers inkomensbegrippen 
uit de DAVO-databank, de SILC-enquête en de fiscale aangifte. De doelstelling is 
steeds om al deze inkomensbegrippen zo dicht mogelijk aan te laten sluiten bij de 
definitie gehanteerd door DAVO. 

 
40 “Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van vijftig euro tot vijfhonderd 

euro of met een van die straffen alleen, onverminderd de toepassing van strengere straffen, indien 
daartoe grond bestaat, wordt gestraft hij die, na door een gerechtelijke beslissing waartegen geen verzet 
of hoger beroep meer openstaat, te zijn veroordeeld om een uitkering tot onderhoud te betalen aan zijn 
echtgenoot, aan zijn bloedverwanten in de nederdalende of in de opgaande lijn, meer dan twee 
maanden vrijwillig in gebreke blijft de termijnen ervan te kwijten.” 
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Het inkomensbegrip door DAVO gehanteerd, gaat uit van maandelijkse 
bestaansmiddelen (op basis van artikel 1 409,§1 GW).41 Dit begrip slaat enkel op 
beroepsinkomsten en sociale uitkeringen maar o.a. niet op roerende en onroe-
rende inkomsten, kindergeld. De verificatie van de inkomensgrens gebeurt aan de 
hand van een specifieke vraag van DAVO aan de bevoegde instanties (RSZ, 
RSVZ, RVA, ...). Een reden waarom niet de eigen fiscale databank wordt gehan-
teerd om het inkomen te verifiëren, is de mogelijke achterhaaldheid van deze 
inkomens. Zo zou bij een DAVO-aanvraag begin 2012 gebruik gemaakt moeten 
worden van de fiscale aangifte van 2011 dat slaat op het inkomensjaar 2010. Toch 
kennen wij nog stelsels die zich baseren op de fiscale aangifte bij de toeken-
ning/hoogte van het bedrag.42 RSZ-informatie heeft het voordeel recenter te zijn. 
Voor de RSVZ is de verificatie van het inkomen overigens gelinkt met de fiscale 
aangifte. 

Er is een duidelijk verschil met het inkomensbegrip uit de huishoudvragenlijst 
van SILC waaruit we de vragen over alimentatie gehaald hebben. Vooreerst houdt 
DAVO enkel rekening met het persoonlijk inkomen van de aanvrager terwijl in de 
huishoudvragenlijst van SILC sprake is van het huishoudinkomen. Bij de verwer-
king zal hiermee rekening moeten worden gehouden (zie hoofdstuk 2). Daarnaast 
is het huishoudinkomen op twee manieren beschikbaar in de SILC-vragenlijst. Het 
wordt eenmaal expliciet gevraagd, terwijl het ook wordt berekend door verschil-
lende inkomenscomponenten samen te nemen. Om zo dicht mogelijk aan te slui-
ten bij de DAVO-definitie, hebben wij het berekende huishoudinkomen gecorri-
geerd volgens de componenten die zich in de DAVO-definitie bevinden, met 
name enkel loon of uitkeringen.  

Maar ook de inkomensdefinities in de fiscale aangifte sluiten niet onmiddellijk 
dicht aan bij het inkomensconcept door DAVO gehanteerd. In de bespreking (zie 
hoofdstuk 4) hanteren wij het netto belastbaar inkomen, het nettoberoepsinko-
men en een geraamd netto-inkomen dat zo dicht mogelijk tracht aan te sluiten bij 
de DAVO-definitie. De gehanteerde inkomensbegrippen worden in de specifieke 
hoofdstukken verder in detail besproken. In tabel 1.2 wordt enkel het geraamd 
netto-inkomen meegegeven, dat het beste aansluit bij de DAVO-definitie en zijn 
equivalent in de SILC-enquête. 

 
41 Art. 4, wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD 

Financiën. 
42 Zo is de prijs voor kinderopvang gebaseerd op het bedrag dat vermeld staat bij ‘gezamenlijke belastbare 

beroepsinkomsten’ op het aanslagbiljet. Ook bij de toekenning van een sociale woning wordt gekeken 
naar het belastbaar inkomen. 
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Tabel 1.2 Omschrijving van de gehanteerde vergelijkbare inkomensconcepten naargelang de gehanteerde bron 

DAVO SILC Fiscale aangifte 

Maandelijkse 
bestaansmiddelen (netto) 

Maandelijks beschikbaar nettohuishoudinkomen Geraamd netto-inkomen 

 Specifieke vraag Berekend  
(SILC-definitie ruim) 

Gecorrigeerd door HIVA 

  Componenten van het persoonlijke bruto-inkomen van alle 
leden van het huishouden 

 

1) Nettoberoepsinkomsten 
(lonen, wedden of inkomen 
van een zelfstandige) 

1) Nettolonen, wedden en 
nettobedrijfsinkomens voor 
zelfstandigen 

* Bruto-inkomen uit loon-
dienst, in geld of met geld 
vergelijkbaar (PY010G) 

* Brutowinst of -verlies uit 
zelfstandige bedrijfsuitoefe-
ning (inclusief royalty’s), in 
geld (PY050G) 

* Werkloosheidsuitkeringen 
(PY090G) 

* Ouderdomsuitkeringen 
(PY100G) 

* Nabestaandenuitkeringen 
(PY110G) 

* Ziekte-uitkeringen (PY120G)  
* Invaliditeitsuitkeringen 

(PY130G) 
* Onderwijstoelagen (PY140G) 

* Bruto-inkomen uit 
loondienst, in geld of met 
geld vergelijkbaar (PY010G) 

* Brutowinst of -verlies uit 
zelfstandige bedrijfsuitoefe-
ning (inclusief royalty’s), in 
geld (PY050G) 

* Werkloosheidsuitkeringen 
(PY090G) 

* Ouderdomsuitkeringen 
(PY100G) 

* Nabestaandenuitkeringen 
(PY110G) 

* Ziekte-uitkeringen (PY120G) 
* Invaliditeitsuitkeringen 

(PY130G) 
* Onderwijstoelagen (PY140G)

1) Wedde en lonen, bezoldigin-
gen van bedrijfsleiders, 
brutowinst, baten 
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Tabel 1.2 Omschrijving van de gehanteerde vergelijkbare inkomensconcepten naargelang de gehanteerde bron. Vervolg 

Componenten van het bruto-inkomen van het huishouden 

2) Netto sociale uitkering 
(pensioen, werkloosheids-
vergoeding, uitkering wegens 
arbeidsongeschiktheid of 
invaliditeit, leefloon, ...)  

 

2) Sociale uitkeringen en 
kinderbijslagen 

3) Bijkomende inkomens zoals 
huuropbrengsten, intresten 
e.a.  

* Inkomsten uit de verhuur of 
de verpachting van gebouwen 
of grond (HY040G)  

* Gezins- en kindertoelagen 
(HY050G) 

* Sociale uitsluiting, niet elders 
genoemd (HY060G) 

* Huisvestingstoelagen 
(HY070G) 

* Periodiek ontvangen over-
drachten tussen huishoudens, 
in geld (HY080G) 

* Rente, dividenden en winsten 
uit de kapitaalinbreng in een 
onderneming zonder rechts-
persoonlijkheid (HY090G) 

* Inkomen van personen tot 
zestien jaar (HY110G)  

  2) Werkloosheidsuitkeringen, 
wettelijke en aanvullende uit-
keringen bij ziekte of invalidi-
teit, uitkeringen beroepsziekte 
of arbeidsongeval, brugpen-
sioen, vervangingsinkomsten 

  MIN:  
* Periodieke vermogens-

belastingen (HY120G) 
* Periodiek betaalde over-

drachten tussen huishoudens, 
in geld (HY130G) 

* Inkomstenbelasting en sociale 
premies (HY140G) 

MIN:  
* Inkomstenbelasting en sociale 

premies (HY140G) 

MIN:  
Bedrijfsvoorheffing, andere 
beroepskosten bij winsten en 
baten 

Opmerking: onroerende en 
roerende inkomsten worden 
uitgesloten. De kinderbijslag die 
de aanvrager geniet wordt niet 
in aanmerking genomen. 

    

Bron DAVO, ADSEI, FOD Financiën  
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1.4 Wat weten we al op basis van de literatuurstudie? 
Vooraleer analyses te maken op de SILC-enquête en de administratieve data van 
de FOD Financiën is een gedetailleerde literatuurstudie gemaakt. Het moet ons 
toelaten een steeds selectievere analyse te maken van de huishoudens die beroep 
kunnen doen op DAVO. Daarom is vooreerst gebruik gemaakt van LIPRO gege-
vens om de verdeling van het aantal kinderen over de huishoudensposities in kaart 
te brengen. De sociaaleconomische informatie bekomen via de Panel Studie van 
Belgische Huishoudens vormt hier tegelijk een belangrijke aanvulling op. De 
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) binnen de 
FOD Economie houdt nauwkeurig de evolutie van het aantal echtscheidingen en 
stopzettingen wettelijk samenwonen bij. Tegelijk publiceren zij het aantal kinderen 
ten laste op het moment van een echtscheiding (dus exclusief kinderen betrokken 
bij stopzetting wettelijk samenwonen). De jaarverslagen van de FOD Financiën 
bieden dan weer zicht op de personenbelasting en meer specifiek op hoeveel per-
sonen aangeven gescheiden te zijn en de aangegeven bedragen inzake betaalde en 
ontvangen onderhoudsgeld. Ook het Huishoudbudgetonderzoek biedt de moge-
lijkheid om het ontvangen en betaalde onderhoudsbedrag in kaart te brengen. De 
Panel Studie van Belgische Huishoudens en een bevraging georganiseerd bij de 
gezinnen met kinderen jonger dan 16 jaar bieden dan weer een eerste zicht op het 
aantal gezinnen die alimentatie ontvangen. Eveneens circuleren er percentages van 
het aantal gezinnen die geconfronteerd worden met een wanbetaling van hun ali-
mentatie. Tenslotte wordt de tussenkomst van DAVO besproken op basis van 
hun jaarverslagen. 

1.4.1 Bevolkingsstatistieken op basis van LIPRO en ADSEI 
LIPRO (LIfestyle-PROjections) omvat een typologie van huishoudens en van 
huishoudensposities verdeeld naar leeftijd, geslacht en huishoudenspositie. Er zijn 
11 posities die LIPRO binnen het huishouden onderscheidt. Wij beperken ons tot 
deze die zich focussen op het aantal kinderen in de huishoudens. Een groot deel 
van de kinderen uit een eenoudergezin werd geconfronteerd met een scheiding 
(uit huwelijk of wettelijk samenwonen).43 Bij kinderen bij een gehuwd of onge-
huwd paar is de link met een mogelijke scheiding veel minder snel te leggen. Des-
ondanks kan het zijn dat het kind in een nieuw samengesteld gezin woont dat 
ongehuwd of gehuwd is.  

In 2006 valt 18,2% van de kinderen in België onder de typologie ‘kind in een 
eenoudergezin’ (tabel 1.6). We beperken ons hierbij tot de kinderen tussen 0 en 
19 jaar. Dit zal in grote mate ook de leeftijdscategorie zijn waarbinnen DAVO 
voorschotten betaalt aan de gezinnen met kinderen die geconfronteerd worden 
met een wanbetaling. Het aantal kinderen in een eenoudergezin ten opzichte van 

 
43 De ouder van het kind uit het eenoudergezin kan immers ook weduwe/weduwnaar zijn. 
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het totale aantal kinderen verschilt echter sterk naargelang het gewest. Zo valt 
‘slechts’ 14,2% van de kinderen in Vlaanderen onder een eenoudergezin terwijl dit 
in Wallonië 22,6% bedraagt en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 24,8% 
(tabellen 1.3 t.e.m. 1.5). 

Deze LIPRO bevolkingsstatistieken zouden eventueel de basis kunnen vormen 
bij de constructie van het rekenmodel. Op basis van het procentuele aantal kinde-
ren in eenoudergezinnen die alimentatie ontvangen en geconfronteerd worden 
met een wanbetaling, kan de doelgroep kinderen in eenoudergezinnen voor 
DAVO bekomen worden. Voor kinderen bij gehuwde en ongehuwde paren zou 
dezelfde oefening gedaan kunnen worden. Van belang is wel dat we zicht hebben 
op het individuele inkomen van deze huishoudens, daar dit zal bepalen of men wel 
of niet in aanmerking komt voor een DAVO-voorschot. 

De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) binnen 
de FOD Economie publiceert jaarlijks de structuur van de huishoudens. Een 
onderdeel hiervan is de oplijsting van het aantal ‘familiekernen’44 die bestaan uit 
een vader of moeder met één of meer ongehuwde kinderen (wat op zich de een-
oudergezinnen zouden zijn).45 Op 1 januari 2008 waren er 694 299 familiekernen 
in deze situatie. Dit sloeg op een geraamd aantal kinderen van 1,13 miljoen kinde-
ren.46 Het verschil in aantal kinderen in eenoudergezinnen is frappant ten opzichte 
van de LIPRO bevolkingsstatistieken (443 225 kinderen - zie tabel 1.6). Eén van 
de verklaringen ligt mogelijks gedeeltelijk in het feit dat de door ons geselecteerde 
LIPRO-gegevens beperkt zijn tot kinderen jonger of gelijk aan 19 jaar.  

 
44 “De familiekern is de bevoorrechte cel van het huishouden waartoe de referentiepersoon behoort. Een 

familiekern bestaat uit een wettelijk gehuwd paar met of zonder ongehuwde kinderen, of uit een vader of 
moeder met één of meer ongehuwde kinderen”. (ADSEI) 

45 Ter verificatie bevestigde ADSEI ons dat het hier administratief om eenoudergezinnen gaat evenwel met 
de opmerking dat de realiteit anders kan zijn. 

46 Voor het aantal familiekernen met 3 kinderen of meer is immers vermenigvuldigd met 3 om het aantal 
kinderen te bekomen. 
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Tabel 1.3 Aantal kinderen in huishoudens naar type, Vlaanderen, 2006 

Vrouw Man Totaal 

 

Kind bij 
gehuwd 

paar 

Kind bij 
ongehuwd 

paar 

Kind in 
eenouder-

gezin 

Kind bij 
gehuwd 

paar 

Kind bij 
ongehuwd 

paar 

Kind in 
eenouder-

gezin 

Kind bij 
gehuwd 

paar 

Kind bij 
ongehuwd 

paar 

Kind in 
eenouder-

gezin 
Totaal 

% in 
eenouder-

gezin 

0-4 100 563 31 882 12 935 105 599 33 724 13 479 206 162 45 361 26 414 277 937 9,5 
5-9 118 341 17 056 21 309 123 397 17 233 22 287 241 738 39 343 43 596 324 677 13,4 
10-14 130 325 12 177 27 432 135 958 12 816 28 854 266 283 41 031 56 286 363 600 15,5 
15-19 125 991 9 032 30 384 134 193 9 655 32 013 260 184 41 045 62 397 363 626 17,2 
0-19 974 367 166 780 188 693 1 329 840 14,2 

Bron LIPRO – Interface demografie VUB, met dank aan J. Surkyn en I. Schockaert 

Tabel 1.4 Aantal kinderen in huishoudens naar type, Wallonië, 2006 

Vrouw Man Totaal 

 

Kind bij 
gehuwd 

paar 

Kind bij 
ongehuwd 

paar 

Kind in 
eenouder-

gezin 

Kind bij 
gehuwd 

paar 

Kind bij 
ongehuwd 

paar 

Kind in 
eenouder-

gezin 

Kind bij 
gehuwd 

paar 

Kind bij 
ongehuwd 

paar 

Kind in 
eenouder-

gezin 
Totaal 

% in 
eenouder-

gezin 

0-4 51 968 22 521 17 221 53 998 23 703 18 286 105 966 40 807 35 507 182 280 19,5 
5-9 60 383 13 820 22 689 63 099 14 742 23 714 123 482 37 534 46 403 207 419 22,4 
10-14 66 071 10 083 25 690 68 992 10 391 27 101 135 063 37 184 52 791 225 038 23,5 
15-19 66 648 7 219 27 313 70 794 7 893 29 288 137 442 36 507 56 601 230 550 24,6 
0-19 501 953 152 032 191 302 845 287 22,6 

Bron LIPRO – Interface demografie VUB, met dank aan J. Surkyn en I. Schockaert 
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Tabel 1.5 Aantal kinderen in huishoudens naar type, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2006 

Vrouw Man Totaal 

 

Kind bij 
gehuwd 

paar 

Kind bij 
ongehuwd 

paar 

Kind in 
eenouder-

gezin 

Kind bij 
gehuwd 

paar 

Kind bij 
ongehuwd 

paar 

Kind in 
eenouder-

gezin 

Kind bij 
gehuwd 

paar 

Kind bij 
ongehuwd 

paar 

Kind in 
eenouder-

gezin 
Totaal 

% in 
eenouder-

gezin 

0-4 21 603 4 592 6 963 22 558 4 538 7 125 44 161 11 717 14 088 69 966 20,1 
5-9 18 251 2 574 7 599 19 164 2 747 7 945 37 415 10 519 15 544 63 478 24,5 
10-14 16 859 1 824 7 978 17 849 1 991 8 399 34 708 10 223 16 377 61 308 26,7 
15-19 15 804 1 264 8 385 16 649 1 323 8 836 32 453 10 100 17 221 59 774 28,8 
0-19 148 737 42 559 63 230 254 526 24,8 

Bron LIPRO – Interface demografie VUB, met dank aan J. Surkyn en I. Schockaert 

Tabel 1.6 Aantal kinderen in huishoudens naar type, België, 2006  

Vrouw Man Totaal 

 

Kind bij 
gehuwd 

paar 

Kind bij 
ongehuwd 

paar 

Kind in 
eenouder-

gezin 

Kind bij 
gehuwd 

paar 

Kind bij 
ongehuwd 

paar 

Kind in 
eenouder-

gezin 

Kind bij 
gehuwd 

paar 

Kind bij 
ongehuwd 

paar 

Kind in 
eenouder-

gezin 
Totaal 

% in 
eenouder-

gezin 

0-4 174 134 58 995 37 119 182 155 61 965 38 890 356 289 97 885 76 009 530 183 14,3 
5-9 196 975 33 450 51 597 205 660 34 722 53 946 402 635 87 396 105 543 595 574 17,7 
10-14 213 255 24 084 61 100 222 799 25 198 64 354 436 054 88 438 125 454 649 946 19,3 
15-19 208 443 17 515 66 082 221 636 18 871 70 137 430 079 87 652 136 219 653 950 20,8 
0-19 1 625 057 361 371 443 225 2 429 653 18,2 

Bron LIPRO – Interface demografie VUB, met dank aan J. Surkyn en I. Schockaert 
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1.4.2 Sociaaleconomisch profiel van de gezinnen op basis van 
Panelstudie van Belgische Huishoudens 

Op basis van de Panel Studie van Belgische Huishoudens (PSBH) van 2002 is in 
volgende tabellen een sociaaleconomisch profiel gemaakt van de gezinnen op 
basis van hun gezinstype. We onderscheiden hierbij drie gezinstypen, met name de 
klassieke gezinnen, de eenoudergezinnen en de nieuw samengestelde gezinnen. 
We focussen ons op de laatste twee gezinstypes aangezien hier alimentatie voor 
kinderen kan uitbetaald worden.  

Uit de PSBH komt voort dat in België 11,1% eenoudergezinnen en 6,3% nieuw 
samengestelde gezinnen zijn te kwantificeren, goed voor 17,4% van het totale 
aantal gezinnen (tabel 1.7). Binnen de Franse Gemeenschap (15,1%) zijn er op-
vallend meer eenoudergezinnen in vergelijking met de Vlaamse Gemeenschap 
(8,6%). Binnen de Vlaamse Gemeenschap ontvangt 15,6% van de gezinnen 
mogelijk een alimentatie. In de Franse Gemeenschap gaat het om 20,3% van de 
gezinnen. 

53,5% van de eenoudergezinnen met een kind heeft 1 kind ten laste. Dit staat in 
tegenstelling tot de klassieke gezinnen waar de meeste gezinnen (44,1%) 
2 kinderen hebben en tot de nieuw samengestelde gezinnen waar de meeste gezin-
nen (38,8%) evenwel maar 1 kind hebben maar daarnaast ook een groot aantal 
(31,6%) 3 kinderen en meer. 

Tabel 1.7 Verdeling gezinnen (volwassenen boven de 16 jaar) naar gezinstype, 
volgens gemeenschap en aantal kinderen, PSBH 2002? (in %) 

 Klassieke gezinnen Eenoudergezinnen Nieuw samengestelde 
gezinnen 

België 82,6 11,1 6,3 
Vlaamse Gemeenschap 84,4 8,6 7,0 
Franse Gemeenschap 79,7 15,1 5,2 
1 kind 36,4 53,5 38,8 
2 kinderen 44,1 32,9 29,6 
3 kinderen en meer 19,5 13,6 31,6 

Bron Casman & Petit, 2008, p. 74 

Op basis van de burgerlijke staat kan vervolgens nog een meer gedetailleerd beeld 
verkregen worden van de gezinnen die eventueel in aanmerking komen voor een 
onderhoudsuitkering. Voor eenoudergezinnen slaat dit normaliter enkel op gezin-
nen die verklaren gescheiden of uit elkaar te zijn, of goed voor 43,7% van de een-
oudergezinnen (% gezin is in een eenoudergezin gelijk aan % persoon). Voor 
nieuw samengestelde gezinnen is het beeld echter veel vager. Gescheiden perso-
nen kunnen immers hertrouwd zijn, waardoor zij als burgerlijke staat ‘gehuwd’ 
vermelden. Het is in elk geval van belang de gezinstypes die door het overlijden 
van de partner zijn ontstaan, uit te sluiten als mogelijke onderhoudsgerechtigden. 
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Tabel 1.8 Verdeling gezinnen (volwassenen boven de 16 jaar) naar gezinstype, 
volgens de personen hun burgerlijke staat, PSBH 2002 (in %) 

Burgerlijke staat Klassieke 
gezinnen 

Eenouder-
gezinnen 

Nieuw 
samengestelde 

gezinnen 

Alle gezinnen 

Gehuwd 74,8 1,5 51,0 65,1 
Uit elkaar 20,0 8,8 1,5 1,2 
Gescheiden 1,3 34,9 17,7 6,1 
Weduwe/weduwnaar 0,3 15,9 1,7 2,1 
Alleenstaand 23,4 38,9 28,1 25,5 

Bron Casman & Petit, 2008, p. 93, 95 

Onderstaande tabel 1.9 maakt het mogelijk om een sociaaleconomische analyse te 
maken van de gezinnen met kinderen. 12,2% van de Belgische kinderen (jonger 
dan 16 jaar) leeft in een eenoudergezin47 en 4,4% in een nieuw samengesteld 
gezin. Dit wil zeggen dat 16,6% van de kinderen in België in een eenoudergezin of 
een nieuw samengesteld gezin leven. In de Franse Gemeenschap leeft 18% van de 
kinderen in een eenoudergezin, terwijl dit in de Vlaamse Gemeenschap beperkt 
blijft tot 8% van kinderen. Hierbij wordt opnieuw bevestigd dat het aantal gezin-
nen die mogelijks een alimentatie krijgen veel hoger ligt in de Franse Gemeen-
schap dan in de Vlaamse Gemeenschap. 

Bijna 93% van de kinderen in een eenoudergezin woont in bij de moeder. Voor 
nieuw samengestelde gezinnen woont 86% bij de moeder. Het procentuele aantal 
kinderen wonende bij de vader ligt dus in de nieuw samengestelde gezinnen bijna 
dubbel zo hoog ten opzichte van de eenoudergezinnen. 

Terwijl in klassieke gezinnen het overgrote deel (85,2%) van de kinderen in een 
gezin woont waar de ouders eigenaar zijn van de woning is dit lager in de nieuw 
samengestelde gezinnen (57,6%) maar hoofdzakelijk in eenoudergezinnen (48,9%) 
veel minder het geval.  

Wanneer het beschikbaar gezinsinkomen gedeeld wordt door het aantal perso-
nen aanwezig in het gezin, dan leeft bijna de helft (47,8%) van de kinderen uit een 
eenoudergezin in een gezin die zich in het laagste inkomenskwartiel (minder dan 
450 euro per persoon) bevindt. Waarbij een vierde (25,7%) van de kinderen uit 
een klassiek gezin in een gezin woont binnen het hoogste inkomenskwartiel (meer 
dan 800 euro per persoon) ligt dit bij eenoudergezinnen (11%) en nieuw samen-
gestelde gezinnen (12,9%) de helft lager. 

Eenoudergezinnen lijken ook moeilijker rond te komen. Immers leeft 4 op de 
10 kinderen uit een eenoudergezin in een gezin dat verklaart moeilijk rond te 
komen. 

 
47 De LIPRO-bevolkingsstatistieken geven aan dat 18,2% van de kinderen in een eenoudergezin zou leven. 

Het gaat hier evenwel om kinderen tot en met 19 jaar. 
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Conclusie is dat de kinderen uit eenoudergezinnen, waarbij het merendeel 
mogelijks in aanmerking komt voor een alimentatie, vaak in een financieel moei-
lijke context moeten opgroeien. 

Tabel 1.9 Verdeling kinderen (jonger dan 16 jaar) naar gezinstype, ouder inwonend, 
bewonersstatuut ouders, inkomen gezin,48 moeilijkheid om rond te komen, 
België, PSBH 2002 (in %) 

 Klassieke 
gezinnen 

Eenouder-
gezinnen 

Nieuw 
samengestelde 

gezinnen 

Alle gezinnen 

België 83,5 12,2 4,4 
Vlaamse Gemeenschap 87,1 8,0 4,9 
Franse Gemeenschap 78,3 18,0 3,7 
Wonen met de vader in 

het gezin 100,0 7,3 13,8  
Wonen met de moeder 

in het gezin 
100,0 92,7 86,2 

 
Eigenaar 85,2 48,9 57,6 79,6 
Huurder 13,3 50,7 40,2 19,0 
Gratis verblijf 1,5 0,4 2,2 1,4 
1ste kwartiel: minder 

dan 450 euro per 
persoon 

24,0 47,8 34,2 
 

2de kwartiel: van 451 
tot 620 euro per 
persoon 

26,2 21,9 31,5 
 

3de kwartiel: van 621 
tot 800 euro per 
persoon 

24,1 19,3 21,5 
 

4de kwartiel: meer dan 
800 euro per 
persoon 

25,7 11,0 12,9 
 

Rondkomen met 
beschikbaar budget     

Moeilijk 7,3 39,3 19,3 11,8 
Gemiddeld 62,2 51,9 53,6 60,5 
Gemakkelijk 30,5 8,8 27,1 27,7 

Bron Casman & Petit, 2008 

1.4.3 Aantal echtscheidingen en stopzettingen wettelijk samenwonen 
Door de som te maken (over een aantal jaren, in functie van de leeftijd van de 
kinderen) van het aantal jaarlijkse echtscheidingen en stopzettingen wettelijk 
samenwonen wordt de populatie van mogelijke alimentatiegerechtigden of 
plichtigen bekomen. De sterke impact van het aantal koppels die het wettelijk 
samenwonen hebben stopgezet op het totaal is duidelijke constateerbaar. In 2009 

 
48 Gezinsinkomen gedeeld door het aantal individuen in het gezin. 
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maakte deze groep 24% van het totaal voor België uit (tabel 1.10). Gewestelijke 
verschillen zijn evenwel observeerbaar. Zo is het aandeel van het aantal stopzet-
tingen wettelijk samenwonen ten opzichte van het totaal in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest het laagst (10% stopzettingen wettelijk samenwonen). 
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Tabel 1.10 Aantal echtscheidingen en stopzettingen wettelijk samenwonen, naar gewest, 2000-2009 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2009  
(% aandeel in 

totaal) 

Wijziging 
2009 t.o.v. 
2005 (%) 

België 
Scheidingen 27 002 30 840 29 189 30 081 35 366 32 606 76 6 
Stopzetting samenlevingscontract* 110 3 194 4 725 6 020 8 185 10 154 24 218 
Totaal 27 112 34 034 33914 36 101 43 551 42 760 100 26 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Scheidingen 4 262 5 691 5 775 6 218 7 450 7 173 90 26 
Stopzetting samenlevingscontract* 5 272 401 463 679 794 10 192 
Totaal 4 267 5 963 6 176 6 681 8 129 7 967 100 34 
Vlaams Gewest 
Scheidingen 14 389 15 390 14 213 14 395 16 602 14 991 72 -3 
Stopzetting samenlevingscontract* 82 1 882 2 663 3 320 4 657 5 885 28 213 
Totaal 14 471 17 272 16 876 17 715 21 259 20 876 100 21 
Waals Gewest 
Scheidingen 8 351 9 759 9 201 9 468 11 314 10 442 75 7 
Stopzetting samenlevingscontract* 23 1 040 1 661 2 238 2 849 3 476 25 234 
Totaal 8 374 10 799 10 862 11 706 14 163 13 918 100 29 

* Het aantal personen betrokken bij een stopzetting wettelijke samenwoning is gedeeld door twee om het aantal stopzettingen te weten. 

Bron Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, 2009
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Het totale aantal stopzettingen van samenlevingscontracten en scheidingen is tus-
sen 2005 en 2009 voor België met 26% gestegen. Dit evenwel door de sterke im-
pact van het aantal stopzettingen wettelijk samenwonen. 

De evolutie van het aantal stopzettingen wettelijk samenwonen en echtscheidin-
gen wordt zonder meer beïnvloed door de evolutie van het aantal afgesloten con-
tracten wettelijk samenwonen en het aantal huwelijken. De periode tussen afslui-
ten en stopzetting van een samenlevingscontract zal wellicht korter zijn dan de 
periode tussen huwelijk en echtscheiding. Wetende dat een huwelijk gemiddeld 
14 jaar en 10 maanden standhoudt bij de groep gescheiden gezinnen (ADSEI, 
2009), maakt dat de ‘huwelijksaantallen’ midden/eind de jaren 90’ van grotere 
invloed zijn op het aantal mogelijke scheidingen anno 2012 dan het huidige aantal 
huwelijken. Over de gemiddelde duur van het wettelijk samenwonen zijn geen 
cijfers beschikbaar. 

Op basis van ADSEI-gegevens bleken er op 1 januari 2010 899 425 personen 
gescheiden te zijn. Dit slaat op 8,3% van de Belgische bevolking. Het percentage 
gescheiden personen ten opzichte van de totale bevolking lag in Wallonië (9,2%) 
het hoogt ten opzichte van de twee andere gewesten (Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest: 8,7% en Vlaams Gewest: 7,7%).  

1.4.4 Aantal kinderen ten laste bij een echtscheiding 
Het al of niet hebben van kinderen maakt dat men wel of niet een aanvraag zal 
kunnen instellen bij DAVO om een voorschot van het alimentatiegeld voor het 
kind te verkrijgen. Volgende tabel 1.11 geeft het aantal kinderen ten laste op het 
moment van de echtscheiding weer. Het aantal kinderen ten laste op het moment 
van een stopzetting wettelijk samenwonen is hier niet opgenomen. We berekenen 
het gemiddelde van de laatste 3 beschikbare jaren (2004 t.e.m. 2006). Gemiddeld 
waren in 34,7% van de echtscheidingen in België geen kinderen ten laste. Voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (28,2%) ligt dit percentage lager dan voor het 
Waals Gewest (34,6%) en het Vlaams Gewest (38,9%). Wanneer er kinderen ten 
laste waren, ging het hier in hoofdzaak om 1 kind (gemiddeld in 30,9% van de 
scheidingen in België) of om 2 kinderen (gemiddeld in 24,9% van de echtscheidin-
gen in België) ten laste. Grote gescheiden gezinnen (3 of meer kinderen ten laste) 
doen zich het vaakst voor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het aantal grote 
gezinnen is dus ook bij deze echtscheidingen beperkt. Vaak zijn er geen kinderen, 
en wanneer er kinderen zijn is dit meestal één kind of twee. 
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Tabel 1.11 Aantal echtscheidingen naar kinderen ten laste, naar gewest en België, 2004-2006 

Geen kinderen 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4 kinderen 5 kinderen 6 kinderen Subtotaal 1 Totaal 2 

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 3 

België 

2006 3 245 35,7 2 779 30,6 2 226 24,5 636 7,0 149 1,6 37 0,4 13 0,1 9 085 100,0 29 189 321,3 

2005 3 451 36,1 2 883 30,1 2 328 24,3 711 7,4 144 1,5 37 0,4 14 0,1 9 568 100,0 30 840 322,3 

2004 2 975 32,4 2 932 31,9 2 380 25,9 684 7,5 159 1,7 36 0,4 14 0,2 9 180 100,0 31 405 342,1 

Gemiddeld 3 224 34,7 2 865 30,9 2 311 24,9 677 7,3 151 1,6 37 0,4 14 0,1 9 278 100,0 30 478 328,5 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

2006 672 28,8 814 34,9 547 23,5 213 9,1 62 2,7 17 0,7 6 0,3 2 331 100,0 5 775 247,7 

2005 938 36,4 754 29,3 586 22,8 223 8,7 53 2,1 13 0,5 7 0,3 2 574 100,0 5 691 221,1 

2004 338 16,8 792 39,3 601 29,8 208 10,3 55 2,7 13 0,6 8 0,4 2 015 100,0 5 693 282,5 

Gemiddeld 649 28,2 787 34,1 578 25,1 215 9,3 57 2,5 14 0,6 7 0,3 2 307 100,0 5 720 248,0 

Vlaams Gewest 

2006 1 429 40,1 976 27,4 892 25,0 215 6,0 45 1,3 4 0,1 4 0,1 3 565 100,0 14 213 398,7 

2005 1 395 37,9 1 085 29,5 912 24,8 236 6,4 39 1,1 9 0,2 5 0,1 3 681 100,0 15 390 418,1 

2004 1 569 38,9 1 154 28,6 997 24,7 243 6,0 51 1,3 16 0,4 3 0,1 4 033 100,0 16 155 400,6 

Gemiddeld 1 464 38,9 1 072 28,5 934 24,8 231 6,2 45 1,2 10 0,3 4 0,1 3 760 100,0 15 253 405,7 

Waals Gewest 

2006 1 144 35,9 989 31,0 787 24,7 208 6,5 42 1,3 16 0,5 3 0,1 3 189 100,0 9 201 288,5 

2005 1 118 33,7 1 044 31,5 830 25,1 252 7,6 52 1,6 15 0,5 2 0,1 3 313 100,0 9 759 294,6 

2004 1 068 34,1 986 31,5 782 25,0 233 7,4 53 1,7 7 0,2 3 0,1 3 132 100,0 9 557 305,1 

Gemiddeld 1 110 34,6 1 006 31,3 800 24,9 231 7,2 49 1,5 13 0,4 3 0,1 3 211 100,0 9 506 296,0 
1 Het gaat hier om de scheidingen waarvan het aantal kinderen gekend is. 
2 Het gaat hier om het totale aantal scheidingen. Voor een groot aantal van de scheidingen is het aantal kinderen dus niet gekend. 
3 Totaal aantal scheidingen ten opzichte van aantal scheidingen kinderen gekend. 
Bron ADSEI – Bevolking en huishoudens. Huwelijken en echtscheidingen 
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1.4.5 Aantal scheidingen op basis van de fiscale aangifte en 
ontvangen en betaalde alimentatie 

Ook de fiscale aangiften bieden enig zicht op het aantal gescheiden personen, en 
zelfs betaalde en ontvangen alimentatie. Op basis van de aangiftegegevens in de 
personenbelasting zijn er 735 216 belastingplichtigen (aanslagjaar 2007) die onder 
de burgerlijke stand ‘gescheiden’ (uit de echt gescheiden, stopzetting contract 
wettelijk samenwonen, van tafel en bed gescheiden of feitelijk gescheiden) vallen 
(tabel 1.12). Het gaat hierbij om ongeveer 11% van het totale aantal belasting-
plichtigen in België.  

Tabel 1.12 Aandeel burgerlijke stand ‘gescheiden’ binnen het aantal belasting-
plichtigen, aanslagjaar 2005-2007, België 

 Aanslagjaar 
2005 

Aanslagjaar 
2006 

Aanslagjaar 
2007 

Uit de echt gescheiden of daarmee gelijkgesteld 524 764 574 324 612 807 
Van tafel en bed gescheiden 20 734 20 790 21 719 
Feitelijk gescheiden 99 407 104 913 100 690 
Totaal statuut ‘gescheiden’ 644 905 700 027 735 216 
Totaal belastingplichtigen 6 223 753 6 363 797 6 501 581 
% aandeel ‘gescheiden’ 10,4 11,0 11,3 

Bron Federale Overheidsdienst Financiën, 2010 

De gegevens uit de belastingaangifte bieden de mogelijkheid om een meer gede-
tailleerd beeld van de ontvangen en uitgekeerde onderhoudsuitkeringen te krijgen. 
Merk hierbij op dat het gaat om totale bedragen aan onderhoudsuitkeringen en 
dus niet enkel deze die worden uitgekeerd voor het kind. Ook wordt het volgende 
vermeld in de documentatie meegeleverd als hulp bij het invullen van de aangifte 
“Onderhoudsuitkeringen bestemd voor kinderen zijn belastbaar op naam van de 
kinderen zelf; zij moeten niet worden vermeld in de aangifte van de ouder van 
wiens gezin zij deel uitmaken, maar in eigen aangifteformulieren op naam van de 
verkrijgende kinderen. Indien geen aangifteformulieren op naam van de kinderen 
zijn toegezonden, moeten die in voorkomend geval bij de plaatselijke belasting-
dienst worden aangevraagd” (Federale Overheidsdienst Financiën, 2011b, p. 55). 
De kans is echter reëel dat er een vrijstelling van aangifteplicht is voor het kind 
(Standaard Belastingalmanak, 2011, p. 127). Er is immers geen aangifteplicht voor 
de alleenstaande belastingplichtige zonder beroepswerkzaamheid wanneer 
zijn/haar belastbaar inkomen minder bedraagt dan de belastingvrije som 
(6 430 euro aanslagjaar 2011) (ibid., p. 45). Dus enkel kinderen die een onder-
houdsuitkering ontvangen met een jaarlijks bedrag hoger dan deze belastingvrije 
som zijn verplicht een belastingaangifte in te vullen. 

Het bedrag aan ontvangen regelmatig uitgekeerde onderhoudsuitkeringen 
bedroeg in het aanslagjaar 2007 ongeveer 240 miljoen euro (tabel 1.13). Het slaat 
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op onderhoudsuitkeringen vanuit een scheiding/stopzetting wettelijk samen-
wonen maar ook andere onderhoudsverplichtingen kunnen hier voorkomen (bv. 
voor ouders). Dit bedrag sloeg op 64 803 aangiften waardoor een maandelijkse 
onderhoudsuitkering van 308 euro per aangifte bekomen wordt. In vergelijking 
met voorgaande aanslagjaren is er een stijging vast te stellen aan ontvangen 
onderhoudsuitkeringen. Tegenover de uitgekeerde onderhoudsuitkeringen staan 
de aftrekbare onderhoudsuitkeringen. In het aanslagjaar 2007 bedroeg dit onge-
veer 708 miljoen euro, wat eveneens een stijging betekent ten opzichte van voor-
gaande aanslagjaren. Dit bedrag vertegenwoordigde 221 585 aangiften of een 
maandelijks onderhoudsuitkering van 266 euro. Het verschil in bedrag ten op-
zichte van het aangegeven bedrag aan aftrekbare onderhoudsuitkeringen is opval-
lend. Het feit dat de kans reëel is dat veel van de kinderen die onderhoudsgeld 
ontvangen geen belastingaangifte hebben ingediend (gezien de mogelijke vrijstel-
ling) maakt wellicht dat zich een onderschatting van het ontvangen onderhouds-
geld voordoet. Als men ervan uitgaat dat de geregistreerde ontvangen onder-
houdsgelden enkel slaan op ex-partners, dan is het verschil met de aftrekbare 
onderhoudsuitkeringen het bedrag dat voor de kinderen aan onderhoudsgelden 
werd gestort. Voor aanslagjaar 2007 zou dit slaan op 468 miljoen euro of 66% van 
de aftrekbare onderhoudsuitkeringen. 

Een recente studie van de Koning Boudewijnstichting stelt dat bij de fiscale 
aangifte van de alimentatie misbruiken gepaard gaan (Vassart, 2011). Alimentatie 
die nooit betaald is gedurende het inkomstenjaar, werd echter wel aangegeven in 
de fiscale aangifte waardoor de belastingplichtige toch een fiscale aftrek kan 
genieten (ibid.). Hierbij zou omwille van het benodigde betalingsbewijs gedurende 
het eerste jaar wel voldaan worden aan de alimentatieplicht waarbij de fiscus ver-
volgens de volgende jaren overgaat tot de verlenging van deze fiscale aftrek zon-
der systematisch de effectieve betaling te controleren (ibid.).49 Hier zou ook syste-
matisch datamatching tussen de fiscale aangiften en de DAVO-data wenselijk zijn, 
om minstens daar dubbele fraude te vermijden.  

 
49 Zie ook Senaat, vraag nr. 5-3860 (1 december 2011), schriftelijke vraag van Cindy Franssen over de fiscale 

misbruiken met onderhoudsgelden. 
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Tabel 1.13 Ontvangen en aftrekbare onderhoudsuitkeringen, aanslagjaar 2005-2007, België 

Aanslagjaar 2005 Aanslagjaar 2006 Aanslagjaar 2007 

 Aantal 
aangiften 

Bedrag  
(in euro) 

Bedrag per 
geval 

(maand) 

Aantal 
aangiften 

Bedrag  
(in euro) 

Bedrag per 
geval 

(maand) 

Aantal Bedrag 
(in euro) 

Bedrag per 
geval 

(maand) 

Ontvangen onderhoudsuitkeringen 
1. Niet gekapitaliseerde uitkeringen 

(werkelijk ontvangen bedrag) 
64 500 228 924 372 296 65 639 236 039 928 300 64 803 239 473 202 308 

2. Uitkeringen die ingevolge een 
gerechtelijke beslissing met terugwerkende 
kracht zijn toegekend 

1 551 3 879 524 208 1 318 3 331 321 211 1 325 3 551 595 223 

3. Gekapitaliseerde uitkeringen (fictief 
jaarbedrag) 

1 146 1 459 501 106 925 1 390 167 125 1 035 1 390 244 112 

Aftrekbare onderhoudsuitkeringen 

1. Persoonlijke 209 514 650 883 168 259 215 460 679 543 513 263 221 585 707 745 335 266 
Bron Federale Overheidsdienst Financiën, 2010 
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1.4.6 Ontvangen en betaalde alimentatie op basis van het 
Huishoudbudgetonderzoek 

De totalen aan ontvangen en uitgekeerde onderhoudsuitkeringen uit de fiscale 
aangifte kunnen verder getoetst worden aan de resultaten uit de Huishoud-
budgetenquête.  

De EU-HBS (European Union – Household Budget Survey) is een enquête 
over inkomsten en uitgaven en brengt zowel op Belgisch als op Europees niveau 
de consumptiegewoonten van de bevolking over een jaar in kaart. De organisatie 
van de Huishoudbudgetenquête ligt voor België in handen van de Algemene 
Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) binnen de 
FOD Economie. Jaarlijks worden ongeveer 3 700 huishoudens bevraagd. De res-
ponsgraad bedroeg 74,6% in 2009. 

Deze jaarlijkse enquête biedt onder meer zicht op ontvangen en betaalde onder-
houdsuitkeringen. Evenwel wordt ook hier de opsplitsing tussen de alimentatie 
voor kinderen en voor ex-partners niet gemaakt. In 2008 werd jaarlijks gemiddeld 
168 euro per huishouden ontvangen aan alimentatie (tabel 1.14). Rekening houdende 
met 4,6 miljoen Belgische gezinnen, komt dit neer op een totaal bedrag van 
767 miljoen euro. Het gemiddeld bedrag aan ontvangen alimentatie fluctueert 
evenwel sterk over de jaren en de gewesten heen. In tegenstelling tot de gegevens 
uit de belastingaangiften verschilt het bedrag van de betaalde alimentatie minder 
met dit van de ontvangen alimentatie. In 2008 werd een gemiddeld bedrag geregi-
streerd van 190 euro per huishouden of een totaal bedrag van 867 miljoen euro. 
Op basis van recente resultaten uit de Huishoudbudgetenquête van 2009 blijkt 
zowel het gemiddeld bedrag aan ontvangen (134 euro) en betaalde (150 euro) ali-
mentatie een daling te vertonen ten opzichte van voorgaande jaren. 

 



hoofdstuk 1 |  Situering 92 

 

 

Tabel 1.14 Gemiddeld ontvangen en betaalde alimentatie per huishouden en per jaar in euro, 2006-2009, naar gewest en België 

 België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest 

 Gemiddeld 
bedrag 

Aantal huis-
houdens 

Totaal bedrag Gemiddeld 
bedrag 

Aantal huis-
houdens 

Totaal bedrag Gemiddeld 
bedrag 

Aantal huis-
houdens 

Totaal bedrag Gemiddeld 
bedrag 

Aantal huis-
houdens 

Totaal bedrag

Ontvangen alimentatie en andere renten 
2009 134   135   116   165  
2008 168 4 569 519 766 507 125 188 507 455 95 611 414 153 2 576 974 394 651 515 186 1 485 090 276 685 905 
2007 248 4 523 391 1 122 184 330 311 500 249 155 813 132 281 2 550 088 715 839 991 171 1 473 054 251 908 610 
2006 185 4 481 808 828 366 994 266 495 993 131 971 756 154 2 525 849 389 818 636 210 1 459 966 306 898 719 
Betaalde alimentatie 
2009 150   126   144   169   
2008 190 4 569 519 866 931551 125 507 455 63 447 296 186 2 576 974 480 072 983 217 1 485 090 322 333 917 
2007 200 4 523 391 906 262 419 148 500 249 73 996 388 208 2 550 088 531 135 289 204 1 473 054 300 555 605 
2006 191 4 481 808 855 472 511 269 495 993 133 647 705 161 2 525 849 407 741 065 215 1 459 966 314 395 892 

Bron Budgetenquête, ADSEI, Tabel Inkomsten - huishoudens 



93
 

ho
of

ds
tu

k 
1 

| 
 S

itu
er

in
g 

 

 

1.4.7 Gerechtigden op alimentatie en gemiddeld bedrag 
Op basis van de gegevens uit de Panelstudie van Belgische Huishoudens in 2002 
blijkt dat 33,9% van de personen binnen een eenoudergezin verklaart recht te 
hebben op een alimentatie (Casman & Petit, 2008). 20,2% van de personen binnen 
een nieuw samengesteld gezin zou recht hebben op een alimentatie. Het zijn deze 
percentages die kunnen toegepast worden op de totale populatie aan eenouder-
gezinnen en nieuw samengestelde gezinnen.  

Een bevraging georganiseerd bij gezinnen met kinderen jonger dan 16 jaar 
wonende in het Vlaams Gewest eind 2004, en de meer gedetailleerde analyse van 
de gezinnen die een alimentatie voor kinderen ontvangen (Ghysels & Vercammen, 
2010), kan tegelijk een grote meerwaarde voor dit onderzoek vormen.  

15,6% van de Vlaamse gezinnen met kinderen vormen een eenoudergezin. 
Daarenboven zijn 7,2% van de gezinnen een nieuw samengesteld gezin (gezin met 
stiefkinderen). Beide gezinstypes samengeteld vormt dus een totaal van 22,8% van 
de gezinnen die mogelijks recht hebben op een alimentatie (tabel 1.15). Op basis 
van de PSBH maakte deze groep ‘slechts’ 15,6% van de gezinnen uit (Vlaamse 
Gemeenschap) (zie tabel 1.7).  

Van de eenoudergezinnen ontvangt 47,3% effectief een alimentatie voor de kin-
deren. Hierdoor mag men er dus vanuit gaan dat 7,3% van de gezinnen met kin-
deren jongeren dan 16 jaar in het Vlaams Gewest eenoudergezinnen zijn die ali-
mentatie voor hun kinderen ontvangen. 56,6% van de nieuw samengestelde 
gezinnen ontvangen een alimentatie, wat betekent dat 4,1% van de gezinnen met 
kinderen jongeren dan 16 jaar in het Vlaams Gewest eenoudergezinnen zijn die 
alimentatie voor hun kinderen ontvangen. Concluderend zou 11,5% van de gezin-
nen met kinderen jongeren dan 16 jaar in het Vlaams Gewest een alimentatie ont-
vangen.  

Het aantal kinderen ten laste speelt een rol in de omvang van het bedrag uitge-
keerd als alimentatie voor de kinderen. Ongeveer de helft (50,2%) van de moeders 
die onderhoudsgeld krijgen voor hun kinderen hebben twee kinderen ten laste. 
Gemiddeld krijgen zij 241 euro als alimentatie voor hun kinderen. Dit gemiddelde 
gaat van 140 euro voor één kind, 255 euro voor twee kinderen, 316 euro voor drie 
kinderen en 342 euro voor vier kinderen. Het gemiddeld bedrag dat per kind aan 
alimentatie wordt betaald neemt wel af naarmate het aantal kinderen toeneemt. 

Het procentuele aantal eenoudergezinnen en nieuw samengestelde gezinnen die 
recht hebben op een alimentatie zal berekend worden op basis van de SILC-
enquête. De hierboven geciteerde cijfers vormen een ideaal verificatiemiddel. 
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Tabel 1.15 Kenmerken gescheiden gezinnen met kinderen jonger dan 16 jaar, Vlaams 
Gewest, 2004 

 Percentage 
Eenoudergezinnen 15,6 
Gezinnen met stiefkinderen 7,2 
Totaal 22,8 

 Percentage dat effectief alimentatie voor de 
kinderen ontvangt 

Alleenstaande ouders 47,3 
waarvan alleenstaande moeders 54,3 
Ouders met stiefkinderen 56,6 
Totaal 50,4 
Aantal kinderen in gezin Percentage moeders die onderhoudsgeld krijgen 

1 26,2 
2 50,2 
3 17,6 
4 en meer 5,9 

Aantal kinderen - omvang 
onderhoudsuitkering 

Gemiddelde (per kind) 
(in euro) 

Mediaan (in euro) 

1 140,25 - (140) 128,03 
2 254,63 - (125) 247 
3 315,81 - (105) 200 
4 en meer 342,13 - (85) 260 
Totaal 240,69 200 

Bron Ghysels & Vercammen, 2010 

1.4.8 Alimentatie en armoederisico 
We stelden reeds vast dat kinderen uit een eenoudergezin een grote kans hebben 
om met een financieel moeilijke situatie geconfronteerd te worden. Het armoede-
risico (grens) (drempel is gelijk aan 60% van het mediaan beschikbaar inkomen op 
individueel niveau)50 lag in 2010 voor alleenstaande ouders met ten minste één 
kind ten laste op 35,3%. Het hebben van kinderen versterkt alleen maar het 
armoederisico aangezien alleenstaande mannen en vrouwen jonger dan 65 een 
armoederisico hebben van respectievelijk 17,3% en 17,5%, de helft van het risico 
van alleenstaande ouders. Het algemeen armoederisico in België bedraagt 14,6%.  

 
50 Info via ADSEI. 
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Tabel 1.16 Armoederisico, 2007-2010, in % 

2007 2008 2009 2010 

Alleenstaande ouders, minstens één afhankelijk kind 35,8 39,5 36,9 35,3 
Alleenstaande, man <65 jaar 22,7 18,7 18,2 17,3 
Alleenstaande, vrouw <65 jaar 22,1 20,9 21,1 17,5 
Algemeen voor België  15,2 14,7 14,6 14,6 

Bron ADSEI op basis van SILC 

Specifiek voor het Vlaams Gewest is door Ghysels en Vercammen (2010) vast-
gesteld dat voor de gezinnen waarin de moeder onderhoudsgeld ontvangt voor de 
kinderen, er 18% onder de armoedegrens vallen wanneer geen rekening wordt 
gehouden met de alimentatie. Dit wordt gereduceerd tot 11,7% wanneer de ali-
mentatie mee wordt geteld met het gezinsinkomen. Het armoederisico daalt dus 
met maar liefst 6,5 procentpunt wat duidelijk het belang van het onderhoudsgeld 
aantoont voor deze gezinnen.51 Het niet (op tijd) uitbetalen van de alimentatie kan 
er dus voor zorgen dat deze gezinnen in een financieel hachelijke situatie terecht 
komen. 

Tabel 1.17 Gezinsinkomen met en zonder alimentatiegeld voor kinderen en de invloed 
op de armoedegrens, enkel gezinnen waarin de moeder onderhouds-
gelden ontvangt, Vlaams Gewest, 2004 

% onder de armoedegrens 

Gezinsinkomen zonder alimentatiegeld 18,2 
Gezinsinkomen met alimentatiegeld 11,7 
Alle gezinnen met een kind jonger dan 16 jaar 7,9 

Bron Ghysels & Vercammen, 2010 

Het gezinstype blijkt daarnaast een sterke invloed te hebben op het armoederisico 
die gezinnen lopen (cijfers enkel van toepassing op Vlaams Gewest) (tabel 1.18). 
37,6% van de alleenstaande moeders die geen alimentatie voor hun kinderen ont-
vangen bevinden zich onder de armoedegrens. Voor alleenstaande moeders die 
wel alimentatie voor hun kinderen ontvangen bevindt 13,7% zich onder de 
armoedegrens. Het al of niet ontvangen van alimentatie heeft dus een grote finan-
ciële impact op eenoudergezinnen. Nieuw samengestelde gezinnen blijken veel 
minder onder de armoedegrens terecht te komen. Het gaat om 6,5% van de nieuw 
samengestelde gezinnen die een alimentatie voor hun kinderen ontvangen en om 
4% van de nieuw samengestelde gezinnen die geen recht hebben op alimentatie. 
Het belang van het wel of niet ontvangen van een alimentatie, het wel of niet uit-
betalen van deze uitkering, en het wel of niet kunnen terugvallen op een mogelijk 

 
51 Deze oefening is in dit rapport ook gemaakt op basis van SILC 2009. 
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voorschot bij niet uitbetaling lijkt zich dan ook in eerste instantie naar de een-
oudergezinnen te richten. 

Tabel 1.18 Samenstelling gezin en invloed op de armoedegrens, Vlaams Gewest, 2004, 
in % 

Alleenstaande moeders Nieuw samengestelde gezinnen 

 

die alimentatie 
voor kinderen 

ontvangen 

die geen ali-
mentatie voor 

kinderen 
ontvangen 

die alimentatie 
voor kinderen 

ontvangen 

die geen 
alimentatie voor 

kinderen ont-
vangen 

Onder armoedegrens 13,7 37,6 6,5 4,0 
Bron Ghysels & Vercammen, 2010 

1.4.9 Wanbetaling van de alimentatie 
De populatie van alimentatiegerechtigden die geconfronteerd wordt met een wan-
betaling vormt de doelgroep van DAVO. Een juiste inschatting van het procen-
tuele aantal huishoudens geconfronteerd met een wanbetaling (en de kinderen 
hierbij betrokken) bepaalt het maximaal benodigde budget wanneer geen inko-
mensgrens op de toekenning van een voorschot zou toegepast worden. Tegelijk 
vormt het een indicatie van het aantal huishoudens die beroep zouden kunnen 
doen op DAVO voor de invordering van de achterstallen.  

Door middel van een bevraging van Gauthier, Gaullaume en Maddens (1989) is 
het mogelijk tijdstip waarop zich problemen met de uitbetaling van de onder-
houdsgelden voor de kinderen voordoen in kaart gebracht. 58% van de geschei-
den vrouwen ervaart geen problemen bij de uitbetaling (tabel 1.19). Van de 42% 
die wel problemen ervaart, doet zich dit bij bijna de helft (51,2%) van de geschei-
den vrouwen onmiddellijk voor. Maar de cijfers tonen ook aan dat zich na enkele 
jaren nog problemen bij de uitbetaling kunnen voordoen. 
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Tabel 1.19 Tijdstip waarop zich problemen met de uitbetaling van het onderhoudsgeld 
voor de kinderen voordoen, in % 

Geen problemen met uitbetaling 58,0 
Problemen met uitbetaling 42,0 
Waarvan: 
Onmiddellijk 51,2 
Enkele maanden nadien 16,5 
Een jaar nadien 9,3 
Tussen 1 en 3 jaar later 10,9 
Tussen 3 en 5 jaar later 5,7 
Meer dan 5 jaar later 6,5 

Bron Gauthier, Guillaume & Maddens, 1989 

Via diezelfde bevraging is de vertraging van betaling van de onderhoudsgelden 
voor de kinderen nagegaan. Hieruit blijkt dat 18,1% van de gerechtigden helemaal 
niet het onderhoudsgeld voor de kinderen ontvangt. Daarnaast ontvangt nog 
23,6% van de gerechtigden deze uitkering met vertraging. Het niet of laattijdig 
uitbetalen van de alimentatie lijkt dus in de praktijk frequent voor te komen. 

Tabel 1.20 Betaling onderhoudsgeld van de kinderen, mate van vertraging, in % 

Betaling Totaal 

Elke maand zonder vertraging 58,3 
Elke maand met vertraging 11,4 
Met een vertraging van niet langer dan 3 maanden 4,2 
Van tijd tot tijd 8,0 
Helemaal niet 18,1 

100,0 
Bron Gauthier, Guillaume & Maddens, 1989 

Aangezien het hier gaat om een studie van meer dan twintig jaar oud lijkt het nut-
tig deze cijfers te actualiseren. Casman en Petit (2008) hebben op basis van een 
analyse op de Panel Studie van Belgische Huishoudens voor 2002 vastgesteld dat 
88,8% van de personen die recht hebben op alimentatie, verklaart deze alimentatie 
effectief te ontvangen. 11,2% van de alimentatiegerechtigden wordt met andere 
woorden geconfronteerd met een wanbetaling, alhoewel zich ook daar het pro-
bleem zal stellen van afbakening. In welke mate zijn immers de problemen in ver-
band met de betaling vastgesteld in de enquête vergelijkbaar met het formele crite-
rium dat DAVO toepast, van ‘twee, al dan niet opeenvolgende termijnen in de 
loop van de twaalf maanden’, ‘geheel of ten dele onttrokken aan de verplichting’ 
(zie punt 1.3.1.1). Toch lijkt dit een ruime definitie te vormen. 

Het verschil in het procentuele aantal gerechtigden die geconfronteerd worden 
met een wanbetaling, gaande van 11,2% tot 42%, zorgt voor een groot verschil in 
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de omvang van de doelgroep van DAVO en het benodigde budget van DAVO 
wanneer de inkomensgrens zou opgeheven worden. Via de SILC-enquête is het 
evenwel mogelijk om deze cijfers te verifiëren.  

1.4.10 Tussenkomst van DAVO 
Eind 2010 waren er binnen DAVO reeds 24 978 ’DAVO’-dossiers geopend 
(tabel 1.21). Merk op dat het hier gaat om gecumuleerde aantallen sinds de 
oprichting in 2004. Hiervan hadden 10 240 dossiers binnen DAVO betrekking op 
de uitbetaling van een voorschot. Evenwel werd voor 2010 in 7 210 dossiers 
effectief overgegaan tot de uitbetaling van een voorschot. Voor de andere 
3 030 dossiers werd niet ingegaan op de vraag tot uitbetaling van een voorschot of 
werd de uitbetaling van het voorschot stopgezet (onder meer door het overschrij-
den van de inkomensgrens, niet langer kinderen ten laste, ...) (DAVO, 2011).  

Bovenop deze ‘DAVO’ dossiers komen er ook nog 13 095 dossiers die over-
gemaakt zijn door de OCMW’s voor de invordering van voorschotten. 

De dossiers inzake de uitbetaling van een voorschot waren in 2010 op 
12 671 kinderen van toepassing.  

Het totale bedrag aan uitgekeerde voorschotten liep in 2010 op tot 18,8 miljoen 
euro. Dit sloeg op een gemiddeld uitgekeerd maandbedrag van 127 euro per kind. 
Dit gemiddelde bevindt zich nog ruim onder de maximale grens van 175 euro. 

In hoofdstuk 3 gaan we dieper in op deze cijfers die worden vermeld in de jaar-
verslagen van DAVO, en meer specifiek voor het jaar 2010. We confronteren 
deze immers met de DAVO-databank met open dossiers. Tegelijk werden enkele 
verduidelijking inzake de interpretatie van de cijfers door DAVO gecommuni-
ceerd naar de onderzoekers. 

Tabel 1.21 Algemene cijfers inzake de ‘DAVO’-dossiers, 2005-2010 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Aantal medewerkers 93 103 109 108 105 107 
Totaal aantal ‘DAVO’ dossiers 9 716 13 554 14 931 17 912 21 120 24 978 
Dossiers betrekking op voorschot 10 240 
Dossiers waarin voorschot effectief werd 

uitbetaald 6 351 5 434 6 060 6 425 6 931 7 210 

Aantal kinderen 12 199 10 977 10 680 11 348 12 183 12 671 
Totaal uitbetaald bedrag (in miljoen euro) 3,48 14,22 14,92 16,26 17,52 18,8 
Gemiddeld totaal maandbedrag (in miljoen 

euro) 1,16 1,18 1,24 1,35   
Gemiddeld maandbedrag per kind (in euro) 107,96 106,5 120,76 123,31 123,46 126,89 

Bron Federale Overheidsdienst Financiën – DAVO, 2011; T. Boelaert, 2010, p. 146, 
Federale Overheidsdienst, 2011c 
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Figuur 1.5 Aantal gecumuleerde geopende ‘DAVO’-dossiers 

 
Bron DAVO, 2011 
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2 |  Analyse SILC 

 

Op basis van de ‘Enquête naar de Inkomens en Levensomstandigheden’ (SILC) is 
een eerste aanzet gegeven om alimentatiegerechtigden- en plichtigen in beeld te 
brengen voor 2006 en 2009. Voor de meer gedetailleerde analyse is in dit hoofd-
stuk enkel 2009 geanalyseerd. Het zijn deze gegevens die gehanteerd zullen wor-
den bij de ontwikkeling van een rekenmodel. De tabellen en grafieken zijn zo 
detaillistisch mogelijk weergegeven (naar gewest, naar type gezin, naar inkomen, 
naar kinderen ten laste). Tabellen met veel nulwaarden reflecteren het ontbreken 
van observaties in bepaalde cellen, en ook de significantie voor de andere cellen is 
beperkt door het beperkte aantal observaties. De lege cellen zullen opgevuld gera-
ken naarmate er meer enquêtes zouden worden gecombineerd. Wij hebben ze ook 
nodig voor het berekenen van subtotalen en eindtotalen, en enkel op dat geaggre-
geerde niveau kunnen wij ze als voldoende betrouwbaar veronderstellen. In het 
rekenmodel gebruiken wij 2006 en 2009 en voorzien wij ruimte om 2011 toe te 
voegen en te integreren in de berekeningen. 

2.1 Methodologische toelichting van SILC 
De bepalingen rond de organisatie van de EU-SILC-bevraging zijn vastgelegd op 
basis van de Europese Verordening (EG) nr. 1 177/2003 van 16 juni 2003 inzake 
de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC). 
Het is de bedoeling om via deze bevraging te komen tot “een gemeenschappelijk 
kader voor de systematische productie van een communautaire statistiek van 
inkomens en levensomstandigheden, die vergelijkbare en actuele transversale en 
longitudinale gegevens over de inkomens en het niveau en de structuur van de 
armoede en de sociale uitsluiting op nationaal en Europees niveau omvat.”52 Het 

 
52 Art. 1, Verordening (EG) Nr. 1 177/2003 van16 juni 2003. 
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toepassingsgebied van de bevraging heeft dan ook “betrekking op transversale 
gegevens over inkomen, armoede, sociale uitsluiting en andere levensomstandig-
heden, alsmede op longitudinale gegevens die alleen betrekking hebben op inko-
men, arbeid en een klein aantal niet-geldelijke indicatoren van sociale uitslui-
ting.”53 

Voor de uitvoering van deze enquête worden jaarlijks ongeveer 6 000 gezinnen 
bevraagd in België. Dit omvat zowel een individuele als een huishoudvragenlijst. 
In dit onderzoek hebben wij alleen gewerkt met de huishoudvragenlijst.54 Er 
wordt gewerkt op basis van een roterend panel waarbij huishoudens maximaal vier 
jaar bevraagd kunnen worden. Dit impliceert dat jaarlijks 25% van de huishoudens 
vervangen wordt door nieuwe huishoudens. Aangezien wij gewerkt hebben met de 
SILC 2006 en 2009, bevatte het meest recente jaar nog slechts een fractie van de 
huishoudens die in 2006 aanwezig waren. De huishoudens worden getrokken op 
basis van een gestratificeerde steekproef wat inhoudt dat eerst gemeenten en ver-
volgens huishoudens uit deze gemeenten worden aangeschreven. De responden-
ten worden thuis geïnterviewd waarbij de antwoorden onmiddellijk via de com-
puter worden ingegeven door de enquêteurs (CAPI – Computer Assisted Personal 
Interview). 

De uitvoering van de SILC-enquête in België gebeurd door de Algemene Direc-
tie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) binnen de FOD Economie. 
Deze dienst publiceert naast de resultaten eveneens een ‘Quality Report’ waarin de 
gevolgde methodologie wordt beschreven. Uit het meest recente rapport van 2008 
blijkt dat een responsgraad van 65% bekomen werd. Tegelijk wordt in dit rapport 
de ‘item non-response’ besproken. Vragen over inkomens liggen soms gevoelig 
voor respondenten waardoor zij weigeren te antwoorden. De vragenlijst tracht dit 
op te vangen door bijvoorbeeld inzake het beschikbaar huishoudinkomen eerst 
expliciet naar het bedrag te vragen en bij weigering te vragen in welke inkomens-
categorie men valt. Eén van de belangrijkste elementen uit het rapport is evenwel 
de weging.55 Het 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. Het is op basis van 
deze weging dat de steekproefgegevens konden worden ‘opgeblazen’ naar bevol-
kingsaantallen.  

De SILC-huishoudvragenlijst poneert onder meer concrete vragen over het al of 
niet ontvangen van alimentatie of het al of niet betalen van alimentatie. Tegelijk 
kan deze informatie gekoppeld worden aan het nettohuishoudinkomen en het 
huishoudtype. Een grote meerwaarde van deze enquête is dat tegelijk situaties van 

 
53 Art. 3, Verordening (EG) Nr. 1 177/2003 van 16 juni 2003. 
54 De individuele vragenlijst stelt een aantal bijkomende vragen o.m. naar individueel inkomen aan de 

gezinsleden van 16 jaar en ouder. Het zou interessant zijn om ook het profiel van de kinderen ouder dan 
16 jaar in deze populatie van gescheiden gezinnen te bekijken. 

55 Voor de beschrijving van de methodologie van de weging zie het Quality Report van SILC 2008. 
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wanbetaling aan de oppervlakte komen. Tot op heden circuleren immers geda-
teerde cijfers betreffende het percentage van wanbetalingen. Door de vergelijking 
te maken tussen het recht op en het effectief ontvangen van een alimentatie is een 
meer actueel beeld verkregen.  

In onderstaande tabel 2.1 wordt een overzicht gegeven van het aantal respon-
denten per huishoudtype en deze die specifiek geantwoord hebben op de alimen-
tatiegerelateerde vragen. Hieruit blijkt dat 6 135 huishoudens in 2009 en 
5 860 huishoudens in 2006 de vragenlijst hebben beantwoord. Iets meer dan 
300 alimentatiegerechtigden en ongeveer 250 alimentatieplichtigen hebben in 2006 
en 2009 de specifieke vragen rond alimentatie beantwoord. De toegepaste weging 
zorgt voor een correctie van de verschillende huishoudtypes. Zo blijken onder 
meer alleenstaanden ondervertegenwoordigd te zijn in de vragenlijst en koppels 
met kinderen oververtegenwoordigd. De weging laat ons toe uitspraken te doen 
over deze huishoudtypes op bevolkingsniveau.56 

Verder zal blijken dat de alimentatiegerechtigden geconfronteerd met een wan-
betaling een goede 10% zijn van deze steekproef. In ons rekenmodel wordt dit 
verder gedifferentieerd zodat er voor heel wat subcategorieën in een bepaalde 
jaargang van de SILC-enquête geen observaties voorkomen. Om die reden zullen 
wij het gemiddelde nemen van twee enquêtes (2006 en 2009) en raden wij aan er 
ook de 2011 aan toe te voegen. Daarenboven moeten wij de lezer waarschuwen 
om de aantallen die wij achteraf geven als tellingen te beschouwen. Het zijn maar 
ramingen, weliswaar op basis van een methodologisch goed georganiseerde bevol-
kingsenquête, die expliciet gecreëerd is deze problemen in beeld te brengen. 
Naarmate men deze informatie in groter detail bekijkt, wordt de informatie ook 
gevoeliger voor alle mogelijke meetfouten. Zo signaleert de SILC-kwaliteitstoets57 
de afwijking tussen het inkomen (gemeten in het jaar vóór de enquête) en de 
gezinssituatie (gemeten op moment van de situatie). Welnu, in de context van de 
instabiele situatie van echtscheiding en wanbetaling van alimentatie, kan dat soort 
van meetfouten extra spelen.58 Maar het is wel het voorwerp van deze studie. De 
SILC is ‘the best technical practice’, dat beschikbaar is.  

 
56 Op zich zouden deze absolute aantallen geverifieerd kunnen worden op basis van administratieve data 

(bijvoorbeeld het Rijksregister). 
57 Zie Quality report van SILC 2008. 
58 De SILC wordt ook gebruikt om een aantal indicatoren rond bestaansonzekerheid te meten op het vlak 

van de regio’s. Om die reden depouilleren wij hierna ook de enquête naar regio. Omwille van de 
betrouwbaarheidsintervallen wordt het model nadien alleen nog op Belgisch niveau uitgerekend.  
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Tabel 2.1 Aantal respondenten naar type huishouden en voor vragen inzake 
alimentatie, België, SILC 2006 en 2009 

 SILC 2006 SILC 2009 

 
N Niet-

gewogen
(%) 

Gewogen
 

(%) 

N Niet-
gewogen 

(%) 

Gewogen 
 

(%) 

Totaal aantal bevraagde 
huishoudens 

5 860   6 135   

Naar type huishouden       

Alleenstaanden 1 642 28,0 33,4 1 810 29,5 34,5 

Eenoudergezinnen 366 6,3 5,2 383 6,2 5,5 

Koppels zonder kinderen 1 918 32,7 31,6 1 945 31,7 30,9 

Koppels met kinderen 1 637 27,9 24,9 1 684 27,5 24,2 

Andere gezinnen 297 5,0 4,8 313 5,1 4,9 
Specifiek voor vragen 

betreffende alimentatie 
      

Aantal alimentatiegerechtigden 
(gezinnen) 

309 5,3 4,7 325 5,3 4,6 

Aantal alimentatieplichtigen 
(gezinnen) 

258 4,4 4,7 253 4,1 4,4 

Bron Eigen berekening op basis van SILC 2006 en 2009 

2.2 Onderhoudsgerechtigden 
Vooreerst worden de onderhoudsgerechtigden in kaart gebracht op basis van het 
huishoudtype, het nettohuishoudinkomen, het equivalent inkomen en het aantal 
kinderen ten laste. Dit moet toelaten om het aantal gezinnen die in de huidige 
wetgeving recht hebben op een voorschot bij wanbetaling van de alimentatie-
plichtige te berekenen. 

2.2.1 Structuur aantal onderhoudsgerechtigden naar huishoudtype 
Het type van huishouden laat vooreerst toe een onderscheid te maken tussen ali-
mentatiegerechtigden met en zonder kinderen. Het zijn namelijk enkel kinderen 
die tot nu toe in aanmerking komen voor een alimentatievoorschot van DAVO bij 
wanbetaling. Evenwel kan de volledige groep van alimentatiegerechtigden bij 
wanbetaling van de onderhoudsplichtige beroep doen op de diensten van DAVO 
inzake invordering. In volgende focussen we hoofdzakelijk op de alimentatie-
gerechtigden met kinderen. Het gaat hier dan om eenoudergezinnen en koppels 
met kinderen. 

4,6% van de Belgische huishoudens had in 2009 recht op een alimentatie (of 
211 865 huishoudens), wat een minieme daling betekende ten opzichte van 2006 
(4,7% was dan gerechtigd of 211 178 huishoudens) (tabellen 2.2 en 2.3). In Wallo-
nië lag dit percentage (5,8%) in 2009 hoger dan in Vlaanderen (4,1%) en het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest (3,1%). Waar in Vlaanderen dit percentage constant is 
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gebleven ten opzichte van 2006, is dit in Wallonië (-0,2 procentpunt) en het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest (-0,9%) afgenomen. 

In 2009 konden 46,5% van de alimentatiegerechtigde huishoudens in België be-
noemd worden als eenoudergezin. Dat eenoudergezinnen in grote mate alimenta-
tie ontvangen bewijzen de cijfers. Bijna 4 op de 10 eenoudergezinnen (38,9%) in 
België waren in 2009 gerechtigd op een alimentatie (98 553 van de 
253 124 eenoudergezinnen). In 2006 lagen deze cijfers nog hoger. 53,5% van de 
alimentatiegerechtigden in België waren dan een eenoudergezin en ongeveer de 
helft (47,8%) van de eenoudergezinnen had recht op een alimentatie.59 Er blijken 
duidelijke verschillen over de gewesten te bestaan. Het aandeel in het Vlaams 
Gewest van eenoudergezinnen als type van alimentatiegerechtigden (39,9%) lag in 
2009 lager dan het Waals Gewest (51,1%) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(65,9%). Het procentuele aantal eenoudergezinnen gerechtigd op een alimentatie 
lag in Vlaanderen (42,9%)60 dan weer hoger ten opzichte van Wallonië (40,4%) en 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (25,4%). 

De andere mogelijke gerechtigden op een alimentatievoorschot zijn koppels met 
één of meerdere kinderen.61 39,4% van de alimentatiegerechtigde huishoudens in 
2009 voor België valt te kwantificeren als een koppel met één of meerdere kinde-
ren. Het gaat hier om een stijging van 8,8 procentpunt ten opzichte van 2006 
(30,6%). Het is de omgekeerde evolutie die we vaststelden bij eenoudergezinnen. 
Er lijkt zich dus een verschuiving voor te doen van het huishoudtype over de 
bestudeerde periode, met name van eenoudergezinnen naar koppels met één of 
meerdere kinderen. 7,1% van de koppels met één of meerdere kinderen heeft in 
België voor 2009 een alimentatie ontvangen. In 2006 was dit nog beperkt tot 5,5% 
van de koppels met één of meerdere kinderen. 

Het lagere aandeel van eenoudergezinnen als type ‘alimentatiegerechtigden’ in 
Vlaanderen, wordt duidelijk gecompenseerd door het type ‘koppels met kinderen’. 
In 2009 was 46,4% van de alimentatiegerechtigden immers een ‘koppel met 
kind(eren)’. Wat dus heel wat hoger is dan Wallonië (34,2%) en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (19,9%). 

De som van de eenoudergezinnen en de koppels met kind(eren) vormt de doel-
groep van DAVO inzake de uitbetaling van een voorschot. In 2009 ging het voor 
België om 181 973 alimentatiegerechtigde huishoudens waarvan 54,2% eenouder-
gezinnen (98 553 gerechtigden) en 45,8% koppels met kind(eren) 
(83 420 gerechtigden). Deze groep omvat 85,9% van de gerechtigde huishoudens 
op een alimentatie. In 2006 omvatte deze groep 177 542 gerechtigde huishoudens 

 
59 Deze cijfers kunnen vergeleken worden met de resultaten uit de literatuurstudie. Zo bleek uit de Panelstudie 

van Belgische Huishoudens in 2002 dat 33,9% van de personen binnen een eenoudergezin recht heeft op 
een alimentatie (Casman & Petit, 2008). 

60 Ghysels en Vercammen (2010) bekomen uit een bevraging in 2004 bij gezinnen met kinderen jonger dan 
16 jaar dat 47,3% van de eenoudergezinnen in het Vlaams Gewest een alimentatie ontvangt. 

61 Het type ‘andere huishoudens met kinderen’ is hier mee opgenomen in de analyse van de koppels met 
kinderen en wordt ook in het rekenmodel mee in rekening genomen. 
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waarvan nog 63,6% eenoudergezinnen en 36,4% koppels met kind(eren). Het ver-
onderstelt dat een deel van de eenoudergezinnen in 2006 verschoven zijn naar het 
type ‘koppel met kind(eren)’. Gewestelijke verschillen inzake verhouding een-
oudergezin en koppels met kind(eren) komen tegelijk tot uiting voor 2009. In 
Wallonië (59,8%) maar nog meer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (76,8%) 
omvat deze groep hoofdzakelijk eenoudergezinnen. In Vlaanderen bestaat deze 
groep in grotere mate uit koppels met kind(eren) (53,7%). 
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Tabel 2.2 Alimentatiegerechtigde huishoudens, naar gewest en België, 2009 

 Vlaanderen Wallonië 

2009 Alimentatie % t.o.v. 
totaal 

Geen 
alimentatie

Totaal % 
alimentatie 
ontvangers

Alimentatie % t.o.v. 
totaal 

Geen 
alimentatie

Totaal % 
alimentatie 
ontvangers

Alleenstaande 8 480 7,8 798 534 807 014 1,1 9 615 11,0 526 636 536 251 1,8 
Koppel jonger dan 65 jaar zonder 

kinderen 
4 479 4,1 499 468 503 947 0,9 1 688 1,9 236 351 238 039 0,7 

Koppel, waarvan ten minste één ouder 
dan 65 jaar, met kinderen 

0 0,0 345 819 345 819 0,0 1 106 1,3 164 798 165 904 0,7 

Andere huishoudens zonder kinderen 1 345 1,2 162 695 164 040 0,8 428 0,5 75 155 75 583 0,6 
Eenoudergezinnen 43 191 39,9 57 482 100 673 42,9 44 827 51,1 66 139 110 966 40,4 
Koppel met één kind 20 870 19,3 208 903 229 773 9,1 7 300 8,3 110 617 117 917 6,2 
Koppel met twee kinderen 12 069 11,2 201 712 213 781 5,6 11 319 12,9 109 854 121 173 9,3 
Koppel met drie of meer kinderen 9 510 8,8 140 532 150 042 6,3 6 532 7,4 77 766 84 297 7,7 
Andere huishoudens met kinderen 7 705 7,1 85 551 93 256 8,3 4 931 5,6 45 438 50 369 9,8 
Andere (niet te bepalen) 486 0,4 3 954 4 440 10,9 0 0,0 1 127 1 127 0,0 
Totaal 108 135 100,0 2 504 649 2 612 785 4,1 87 746 100,0 1 413 880 1 501 627 5,8 
 Brussels Hoofdstedelijk Gewest België 

2009 Alimentatie % t.o.v. 
totaal 

Geen 
alimentatie

Totaal % 
alimentatie 
ontvangers

Alimentatie % t.o.v. 
totaal 

Geen 
alimentatie

Totaal % 
alimentatie 
ontvangers

Alleenstaande 2 262 14,2 254 897 257 160 0,9 20 358 9,6 158 0067 1 600 425 1,3 
Koppel jonger dan 65 jaar zonder 

kinderen 
0 0,0 70 007 70 007 0,0 6 168 2,9 805 826 811 994 0,8 

Koppel, waarvan ten minste één ouder 
dan 65 jaar, met kinderen 

0 0,0 32 498 32 498 0,0 1 106 0,5 543 115 544 221 0,2 

Andere huishoudens zonder kinderen 0 0,0 12 429 12 429 0,0 1 774 0,8 250 278 252 052 0,7 
Eenoudergezinnen 10 536 65,9 30 948 41 484 25,4 98 553 46,5 154 569 253 124 38,9 
Koppel met één kind 1 095 6,9 33 400 34 495 3,2 29 265 13,8 352 920 382 185 7,7 
Koppel met twee kinderen 719 4,5 34 539 35 258 2,0 24 106 11,4 346 105 370 212 6,5 
Koppel met drie of meer kinderen 759 4,7 21 783 22 542 3,4 16 800 7,9 240 080 256 881 6,5 
Andere huishoudens met kinderen 613 3,8 13 292 13 905 4,4 13 249 6,3 144 281 157 530 8,4 
Andere (niet te bepalen) 0 0,0 506 506 0,0 486 0,2 5 587 6 073 8,0 
Totaal 15 984 100,0 504 299 520 284 3,1 211 865 100,0 4 422 828 4 634 696 4,6 

Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 
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Tabel 2.3 Alimentatiegerechtigde huishoudens, naar gewest en België, 2006 

 Vlaanderen Wallonië 

2006 Alimentatie % t.o.v. 
totaal 

Geen 
alimentatie

Totaal % 
alimentatie 
ontvangers

Alimentatie % t.o.v. 
totaal 

Geen 
alimentatie

Totaal % 
alimentatie 
ontvangers

Alleenstaande 11 506 11,1 740 293 751 799 1,5 7 984 9,1 501 575 509 559 1,6 
Koppel jonger dan 65 jaar zonder 

kinderen 
5 154 5,0 460 984 466 138 1,1 1 183 1,3 227 574 228 757 0,5 

Koppel, waarvan tenminste één ouder 
dan 65 jaar, met kinderen 

0 0,0 348 116 348 116 0,0 0 0,0 161 345 161 345 0,0 

Andere huishoudens zonder kinderen 3 101 3,0 189 979 193 080 1,6 549 0,6 83 935 84 484 0,7 
Eenoudergezinnen 50 378 48,7 46 049 96 428 52,2 48 266 55,0 53 614 101 881 47,4 
Koppel met één kind 8 317 8,0 212 466 220 783 3,8 7 566 8,6 114 827 122 393 6,2 
Koppel met twee kinderen 13 805 13,3 246 453 260 258 5,3 12 092 13,8 121 140 133 232 9,1 
Koppel met drie of meer kinderen 8 610 8,3 110 344 118 954 7,2 6 876 7,8 66 999 73 875 9,3 
Andere huishoudens met kinderen 2 647 2,6 84 984 87 630 3,0 3 169 3,6 51 828 54 996 5,8 
Andere (niet te bepalen) 0 0,0 4 070 4 070 0,0 0 0,0 1 742 1 742 0,0 
Totaal 103 517 100,0 2 443 738 2 547 256 4,1 87 684 100,0 1 384 580 1 472 265 6,0 

 Brussels Hoofdstedelijk Gewest België 

2006 Alimentatie % t.o.v. 
totaal 

Geen 
alimentatie

Totaal % 
alimentatie 
ontvangers

Alimentatie % t.o.v. 
totaal 

Geen 
alimentatie

Totaal % 
alimentatie 
ontvangers

Alleenstaande 1 934 9,7 247 243 249 177 0,8 21 423 10,1 1 489 111 1 510 534 1,4 
Koppel jonger dan 65 jaar zonder 

kinderen 
1 256 6,3 63 594 64 850 1,9 7 594 3,6 752 152 759 746 1,0 

Koppel, waarvan tenminste één ouder 
dan 65 jaar, met kinderen 

0 0,0 32 015 32 015 0,0 0 0,0 541 476 541 476 0,0 

Andere huishoudens zonder kinderen 971 4,9 13 535 14 506 6,7 4 621 2,2 287 449 292 070 1,6 
Eenoudergezinnen 14 314 71,7 23 835 38 150 37,5 112 959 53,5 123 498 236 459 47,8 
Koppel met één kind 761 3,8 37 351 38 112 2,0 16 644 7,9 364 644 381 288 4,4 
Koppel met twee kinderen 0 0,0 30 242 30 242 0,0 25 896 12,3 397 835 423 732 6,1 
Koppel met drie of meer kinderen 327 1,6 17 503 17 830 1,8 15 813 7,5 194 846 210 659 7,5 
Andere huishoudens met kinderen 414 2,1 16 364 16 778 2,5 6 230 2,9 153 175 159 405 3,9 
Andere (niet te bepalen) 0 0,0 780 780 0,0 0 0,0 6 593 6 593 0,0 
Totaal 19 977 100,0 482 461 502 440 4,0 211 178 100,0 4 310 779 4 521 960 4,7 

Bron Eigen berekening op basis van SILC 2006 
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2.2.2 Structuur aantal onderhoudsgerechtigde huishoudens met 
kinderen naar nettohuishoudinkomen 

De doelgroep van DAVO inzake de uitbetaling van een voorschot, met name de 
onderhoudsgerechtigde huishoudens met kinderen, is verder geanalyseerd op basis 
van het nettohuishoudinkomen. Het inkomen van de aanvrager speelt immers een 
rol bij het al of niet toekennen van een alimentatievoorschot. Aangezien de vragen 
over de onderhoudsgelden gesteld zijn in de huishoudenquête is er geen individu-
ele link met de onderhoudsgerechtigde gemaakt. Het individueel inkomen van elk 
gezinslid wordt bevraagd in de individuele vragenlijst van SILC maar niet in de 
huishoudvragenlijst. De huishoudvragenlijst gaat enkel in op het huishoudinko-
men. De huishoudvragenlijst stelt een specifieke vraag62 waarbij de respondent 
zelf de omvang van het totale beschikbare huishoudinkomen moet inschatten. In 
deze definitie zitten ook roerende en onroerende inkomsten (bv. huurgelden) en 
de kinderbijslagen terwijl deze inkomsten niet worden meegerekend in de DAVO-
definitie. Aangezien de SILC-vragenlijst ook elke inkomenscomponent (individu-
eel of collectief inkomen) specifiek bevraagt, maakt ADSEI de som hiervan waar-
door het nettohuishoudinkomen wordt bekomen. Dit nettohuishoudinkomen is 
echter nog te ruim gedefinieerd om de vergelijking te maken met de DAVO-
definitie. Door de collectieve inkomens- en belastingscomponenten weg te nemen 
is dit veel nauwkeuriger vergelijkbaar met de DAVO-definitie. Dit berekend net-
tohuishoudinkomen (gecorrigeerd door het HIVA voor een aantal collectieve 
elementen) is vrij van roerende en onroerende inkomsten, kinderbijslagen, ... Het 
nettohuishoudinkomen zoals door ons is herberekend uit de SILC-enquête sluit 
als inkomensconcept niet de volle 100% aan bij de definitie die door DAVO 
wordt gehanteerd inzake ‘nettobestaansmiddelen’ gezien zij een individueel inko-
men hanteren. Voor eenoudergezinnen kan het huishoudinkomen evenwel als het 
individueel inkomen beschouwd worden. Hierdoor kunnen de alimentatiegerech-
tigden die al of niet zullen voldoen aan de inkomensgrens relatief nauwkeurig 
bepaald worden. Bij koppels met kind(eren) is dit moeilijker aangezien hier niet 
het nettohuishoudinkomen kan gelijkgesteld worden met het netto persoonlijk 
inkomen. Om het persoonlijk inkomen te bekomen is verondersteld dat er twee 
inkomensontvangers zijn die een zelfde bedrag aan inkomen ontvangen.63 Daar-
naast is er nog de ‘restcategorie’ ‘Andere huishoudens met kinderen’. Het gaat hier 
om huishoudens die bestaan uit meer dan 2 volwassenen. In de verdere analyse 

 
62 SILC definieert in deze vraag het totale beschikbare inkomen van een huishouden als: (1) nettolonen, 

wedden en netto bedrijfsinkomens voor zelfstandigen, (2) sociale uitkeringen en kinderbijslagen, 
(3) bijkomende inkomens zoals huuropbrengsten, intresten en andere. 

63 Het gaat hier louter om een veronderstelling waaraan geen verdere conclusies kunnen getrokken worden 
inzake de vraag of het inkomen van de uitkeringsgerechtigde een goede voorspeller is van het inkomen 
van de onderhoudsplichtige. Op basis van de fiscale aangiften bekijken wij dit verder in hoofdstuk 4 voor 
de DAVO-dossiers. Daar zal blijken dat het inkomensprofiel van de onderhoudsgerechtigde en de 
onderhoudsplichtige redelijk gelijklopend is. Hier gaat het bovendien over het inkomen van partners in 
nieuw samengestelde gezinnen. 
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van dit hoofdstuk laten we deze restcategorie buiten beschouwing en focussen we 
enkel op eenoudergezinnen en koppels met kinderen (voor 2009 gaat het hier om 
70 172 gezinnen).64 Evenwel wordt dit huishoudtype terug opgenomen in het 
rekenmodel (hoofdstuk 5) om zo de exhaustiviteit van de doelgroep te waarbor-
gen. We zullen daarbij veronderstellen dat er 3 inkomensontvangers zijn. 

Wij gebruiken de inkomensgrenzen gehanteerd in SILC maar ook met de inko-
mensgrenzen gehanteerd door DAVO is rekening gehouden. In de onderstaande 
tabellen zijn nog niet de gedetailleerde inkomensgrenzen van 2009 gebruikt 
(1 271 euro plus 61 euro per kind ten laste). De inkomenscategorie ‘€ 1 300-1 499 
per maand’ omvat deze wettelijke grenzen in grote mate. Verder in dit rapport 
zullen de gedetailleerde grenzen wel gehanteerd worden wanneer ook het aantal 
kinderen per huishouden in rekening wordt genomen. 

Binnen de totale groep van eenoudergezinnen die in 2009 aanspraak maakten op 
een alimentatie (98 553 gerechtigden), bevond het merendeel zich binnen de 
inkomenscategorie van 500 tot 1 300 euro per maand (42 930 gerechtigden) 
(tabel 2.4). Rekening houdend met een ‘nettobestaansmiddelen’-grens van 
1 300 euro (wat de grens voor 2011 is evenwel zonder de verhogingen per kind 
ten laste) valt 55% van de eenoudergezinnen onder deze grens. Wanneer de inko-
mensgrens zou opgetrokken worden tot 1 800 euro per maand,65 betekent dit dat 
73% van de eenoudergezinnen recht zouden krijgen op een DAVO-voorschot bij 
wanbetaling. Naar gewest valt het op dat in 2009 67,5% van de eenoudergezinnen 
gerechtigd op een alimentatie in Wallonië onder de inkomensgrens van 1 300 euro 
per maand viel, terwijl dit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaanderen 
respectievelijk 57,2% en 40,8% was. De vergelijking naar inkomen kan ook 
gemaakt worden tussen alimentatiegerechtigde en niet-gerechtigde eenoudergezin-
nen (figuur 2.1). Binnen geen enkele inkomenscategorie overstijgt het aantal ali-
mentatiegerechtigde het aantal niet-gerechtigde eenoudergezinnen. In totaal blijkt 
39% van de eenoudergezinnen een alimentatie te ontvangen. Op zich verschilt de 
inkomensverdeling tussen alimentatiegerechtigde en niet-gerechtigde eenouder-
gezinnen niet zo veel. Al blijkt de aanwezigheid van de niet-alimentatiegerechtigde 
eenoudergezinnen binnen de lage inkomenscategorieën nog groter te zijn dan de 
alimentatiegerechtigde eenoudergezinnen.66  

Wanneer de koppels met kinderen (70 172 gerechtigde gezinnen) worden opge-
splitst naar huishoudinkomen, stelt men vast dat voor 2009 een overgrote meer-
derheid een huishoudinkomen heeft van meer dan 2 500 euro per maand 
(tabel 2.5). Het feit dat een alimentatiegerechtigde samenwoont, zal een positief 

 
64 13 249 huishoudens voor 2009 worden niet verder in de detailanalyse van dit hoofdstuk besproken. Voor 

2006 gaat het om 6 230 huishoudens. 
65 Een voorstel tot het hanteren van deze inkomensgrens werd recentelijk ingediend door M. Detiège (2011); 

S. Becq et al., 2012; C. Franssen et al., 2012. 
66 Het kan verder onderzocht worden of en waarom lagere inkomens minder recht zouden hebben op 

alimentatie.  
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effect hebben op het huishoudinkomen in vergelijking met eenoudergezinnen. 
Rekeninghoudende met het geraamd persoonlijk inkomen (huishoudinkomen 
gedeeld door twee) van de alimentatiegerechtigde binnen dit type van huishouden 
zorgt in grote mate voor een verschuiving naar een inkomen tussen 1 000 en 
1 500 euro (29 607 gerechtigde gezinnen) (tabel 2.6). Het beeld is vergelijkbaar 
met de inkomensverdeling van de eenoudergezinnen met echter de vaststelling dat 
nog meer koppels met kinderen binnen een hogere inkomenscategorie vallen. 38% 
van de koppels met kinderen heeft een persoonlijk inkomen lager dan 1 300 euro. 
Dit stijgt tot 69,6% wanneer een grens van 1 800 euro wordt gehanteerd. 

In totaal heeft 7% van de koppels met kinderen recht op een alimentatie. Enkel 
binnen de inkomenscategorie van 1 300 tot 1 499 euro ontvangt meer dan 10% 
van koppels met kinderen een alimentatie (figuur 2.2). 

Op zich vormt het huishoudinkomen een goede indicator van de groep alimen-
tatiegerechtigden die zeker nood aan een voorschot hebben wanneer geconfron-
teerd met een wanbetaling. Het zullen in hoofdzaak eenoudergezinnen zijn die 
deze groep omvatten. De verdeling van de totale groep gezinnen met kinderen 
(eenoudergezinnen + koppels met kinderen) over de inkomenscategorieën toont 
dit aan (tabel 2.7). Er is immers een grote spreiding vast te stellen. Door rekening 
te houden met het persoonlijk inkomen wordt dit beeld hertekend (tabel 2.8). Van 
de 168 725 alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen (zonder het huis-
houdtype ‘andere huishoudens met kinderen’) valt 48% (80 810 gerechtigde huis-
houdens) onder de persoonlijke inkomensgrens van 1 300 euro per maand. Bij een 
inkomensgrens van 1 800 euro per maand valt 72% onder deze grens. 
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Tabel 2.4 Aantal alimentatiegerechtigde eenoudergezinnen naar nettohuishoudinkomen*, naar gewest en België, 2009 

 Vlaams Gewest Waals Gewest Brussel België 

 Aantal % Aantal % Aantal % 
Aantal 
alimen-

tatie 
% 

Aantal 
geen 

alimen-
tatie 

% Totaal % 

€ 249,99 per maand of minder 2 939 6,8 2 668 6,0 1 122 10,7 6 730 6,8 12 598 8,2 19 328 7,6 

€ 250-499,99 per maand 1 720 4,0 2 516 5,6 0 0,0 4 235 4,3 4 610 3,0 8 846 3,5 

€ 500-999,99 per maand 4 532 10,5 15 375 34,3 1 984 18,8 21 892 22,2 45 863 29,7 67 755 26,8 

€ 1 000-1 299 per maand 8 443 19,5 9 674 21,6 2 921 27,7 21 038 21,3 32 096 20,8 53 133 21,0 

€ 1 300-1 499 per maand 5 815 13,5 2 404 5,4 393 3,7 8 612 8,7 10 130 6,6 18 742 7,4 

€ 1 500-1 799 per maand 4 492 10,4 2 930 6,5 1 818 17,3 9 239 9,4 18 821 12,2 28 060 11,1 

€ 1 800-1 999 per maand 4 042 9,4 1 557 3,5 0 0,0 5 599 5,7 6 986 4,5 12 584 5,0 

€ 2 000-2 499 per maand 8 905 20,6 5 704 12,7 1 181 11,2 15 790 16,0 16 079 10,4 31 869 12,6 

€ 2 500-2 999 per maand 2 068 4,8 683 1,5 1 116 10,6 3 867 3,9 4 226 2,7 8 093 3,2 

€ 3 000-4 999 per maand 235 0,5 1 317 2,9 0 0,0 1 551 1,6 2 653 1,7 4 204 1,7 

€ 5 000 per maand of meer 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 506 0,3 506 0,2 

Totaal 43 191 100,0 44 827 100,0 10 536 100,0 98 553 100,0 154 569 100,0 253 122 100,0 
* Nettohuishoudinkomen is hier gelijk aan het persoonlijk inkomen. 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 
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Figuur 2.1 Verhouding alimentatiegerechtigden en niet-gerechtigden, eenoudergezinnen, nettohuishoudinkomen*, België, 2009 

* Nettohuishoudinkomen is hier gelijk aan het persoonlijk inkomen. 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 
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Tabel 2.5 Aantal alimentatiegerechtigde koppels met kinderen naar nettohuishoudinkomen, naar gewest en België, 2009 

 Vlaams Gewest Waals Gewest Brussel België 

 Aantal % Aantal % Aantal % 
Aantal 
alimen-

tatie 
% 

Aantal 
geen 

alimen-
tatie 

% Totaal % 

€ 249,99 per maand of minder 0 0,0 380 1,5 0 0,0 380 0,5 6 698 0,7 7 078 0,7 

€ 250-499,99 per maand 0 0,0 527 2,1 0 0,0 527 0,8 5 547 0,6 6 073 0,6 

€ 500-999,99 per maand 0 0,0 471 1,9 989 38,5 1 460 2,1 29 203 3,1 30 664 3,0 

€ 1 000-1 299 per maand 254 0,6 970 3,9 0 0,0 1 223 1,7 34 182 3,6 35 405 3,5 

€ 1 300-1 499 per maand 572 1,3 1 324 5,3 0 0,0 1 896 2,7 23 365 2,5 25 262 2,5 

€ 1 500-1 799 per maand 2 621 6,2 1 916 7,6 0 0,0 4 536 6,5 53 013 5,6 57 549 5,7 

€ 1 800-1 999 per maand 677 1,6 1 447 5,8 0 0,0 2 124 3,0 25 900 2,8 28 023 2,8 

€ 2 000-2 499 per maand 7 362 17,3 4 157 16,5 0 0,0 11 518 16,4 119 786 12,8 131 304 13,0 

€ 2 500-2 999 per maand 12 457 29,3 5 371 21,4 261 10,1 18 089 25,8 145 563 15,5 163 652 16,2 

€ 3 000-4 999 per maand 14 548 34,3 5 159 20,5 1 146 44,5 20 853 29,7 393 887 41,9 414 740 41,1 

€ 5 000 per maand of meer 3 959 9,3 3 430 13,6 177 6,9 7 566 10,8 101 961 10,9 109 527 10,9 

Totaal 42 449 100,0 25 150 100,0 2 573 100,0 70 172 100,0 939 105 100,0 1 009 277 100,0 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 
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Tabel 2.6 Aantal alimentatiegerechtigde koppels met kinderen naar netto persoonlijk inkomen*, naar gewest en België, 2009 

 Vlaams Gewest Waals Gewest Brussel België 

 Aantal % Aantal % Aantal % 
Aantal 
alimen-

tatie 
% 

Aantal 
geen 

alimen-
tatie 

% Totaal % 

€ 249,99 per maand of minder 0 0,0 906 3,6 0 0,0 906 1,3 12 245 1,3 13 151 1,3 

€ 250-499,99 per maand 0 0,0 471 1,9 989 38,5 1 460 2,1 29 203 3,1 30 664 3,0 

€ 500-999,99 per maand 4 123 9,7 5 656 22,5 0 0,0 9 780 13,9 136 460 14,5 146 240 14,5 

€ 1 000-1 299 per maand 9 048 21,3 5 459 21,7 261 10,1 14 768 21,0 150 208 16,0 164 976 16,3 

€ 1 300-1 499 per maand 10 770 25,4 4 069 16,2 0 0,0 14 839 21,1 115 141 12,3 129 980 12,9 

€ 1 500-1 799 per maand 6 257 14,7 933 3,7 0 0,0 7 190 10,2 191 742 20,4 198 932 19,7 

€ 1 800-1 999 per maand 1 513 3,6 1 562 6,2 0 0,0 3 074 4,4 76 518 8,1 79 592 7,9 

€ 2 000-2 499 per maand 6 779 16,0 2 664 10,6 1 146 44,5 10 589 15,1 125 627 13,4 136 216 13,5 

€ 2 500-2 999 per maand 2 943 6,9 1 892 7,5 0 0,0 4 835 6,9 58 177 6,2 63 013 6,2 

€ 3 000-4 999 per maand 1 016 2,4 1 538 6,1 0 0,0 2 554 3,6 39 609 4,2 42 163 4,2 

€ 5 000 per maand of meer 0 0,0 0 0,0 177 6,9 177 0,3 4 174 0,4 4 351 0,4 

Totaal 42 449 100,0 25 150 100,0 2 573 100,0 70 172 100,0 939 105 100,0 1 009 277 100,0 
* Netto persoonlijk inkomen = nettohuishoudinkomen gedeeld door twee. 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 
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Figuur 2.2 Verhouding alimentatiegerechtigden en niet-gerechtigden, koppels met kinderen, netto persoonlijk inkomen*, België, 2009 

* Netto persoonlijk inkomen = nettohuishoudinkomen gedeeld door twee. 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 
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Tabel 2.7 Totaal aantal alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen naar nettohuishoudinkomen, naar gewest en België, 2009 

 Vlaams Gewest Waals Gewest Brussel Rijk 

 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal 
alimen-

tatie 

% Aantal 
geen 

alimen-
tatie 

% Totaal % 

€ 249,99 per maand of minder 2 939 3,4 3 048 4,4 1 122 8,6 7 109 4,2 19 296 1,8 26 406 2,1 

€ 250-499,99 per maand 1 720 2,0 3 042 4,3 0 0,0 4 762 2,8 10 157 0,9 14 919 1,2 

€ 500-999,99 per maand 4 532 5,3 15 847 22,6 2 974 22,7 23 353 13,8 75 066 6,9 98 419 7,8 

€ 1 000-1 299 per maand 8 696 10,2 10 644 15,2 2 921 22,3 22 261 13,2 66 277 6,1 88 538 7,0 

€ 1 300-1 499 per maand 6 387 7,5 3 728 5,3 393 3,0 10 508 6,2 33 496 3,1 44 004 3,5 

€ 1 500-1 799 per maand 7 113 8,3 4 845 6,9 1 818 13,9 13 775 8,2 71 834 6,6 85 610 6,8 

€ 1 800-1 999 per maand 4 719 5,5 3 004 4,3 0 0,0 7 723 4,6 32 885 3,0 40 608 3,2 

€ 2 000-2 499 per maand 16 267 19,0 9 860 14,1 1 181 9,0 27 308 16,2 135 866 12,4 163 174 12,9 

€ 2 500-2 999 per maand 14 525 17,0 6 055 8,7 1 376 10,5 21 956 13,0 149 789 13,7 171 745 13,6 

€ 3 000-4 999 per maand 14 783 17,3 6 475 9,3 1 146 8,7 22 404 13,3 396 540 36,3 418 944 33,2 

€ 5 000 per maand of meer 3 959 4,6 3 430 4,9 177 1,3 7 566 4,5 102 467 9,4 110 033 8,7 

Totaal 85 639 100,0 69 977 100,0 13 109 100,0 168 725 100,0 1 093 674 100,0 1 262 399 100,0 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 
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Tabel 2.8 Totaal aantal alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen naar netto persoonlijk inkomen*, naar gewest en België, 2009 

 Vlaams Gewest Waals Gewest Brussel Rijk 

 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal 
alimen-

tatie 

% Aantal 
geen 

alimen-
tatie 

% Totaal % 

€ 249,99 per maand of minder 2 939 3,4 3 574 5,1 1 122 8,6 7 636 4,5 24 843 2,3 32 479 2,6 

€ 250-499,99 per maand 1 720 2,0 2 987 4,3 989 7,5 5 696 3,4 33 814 3,1 39 509 3,1 

€ 500-999,99 per maand 8 656 10,1 21 032 30,1 1 984 15,1 31 672 18,8 182 323 16,7 213 995 17,0 

€ 1 000-1 299 per maand 17 491 20,4 15 133 21,6 3 182 24,3 35 806 21,2 182 304 16,7 218 110 17,3 

€ 1 300-1 499 per maand 16 585 19,4 6 472 9,2 393 3,0 23 451 13,9 125 271 11,5 148 722 11,8 

€ 1 500-1 799 per maand 10 749 12,6 3 863 5,5 1 818 13,9 16 429 9,7 210 564 19,3 226 993 18,0 

€ 1 800-1 999 per maand 5 554 6,5 3 119 4,5 0 0,0 8 673 5,1 83 504 7,6 92 177 7,3 

€ 2 000-2 499 per maand 15 684 18,3 8 367 12,0 2 327 17,8 26 379 15,6 141 706 13,0 168 085 13,3 

€ 2 500-2 999 per maand 5 011 5,9 2 575 3,7 1 116 8,5 8 702 5,2 62 403 5,7 71 106 5,6 

€ 3 000-4 999 per maand 1 251 1,5 2 855 4,1 0 0,0 4 105 2,4 42 262 3,9 46 367 3,7 

€ 5 000 per maand of meer 0 0,0 0 0,0 177 1,3 177 0,1 4 680 0,4 4 857 0,4 

Totaal 85 639 100,0 69 977 100,0 13 109 100,0 168 725 100,0 1 093 674 100,0 1 262 399 100,0 
* Netto persoonlijk inkomen = het nettohuishoudinkomen voor een eenoudergezin OF het nettohuishoudinkomen gedeeld door twee voor koppels met 

kinderen. 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 
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Figuur 2.3 Verhouding alimentatiegerechtigden en niet-gerechtigden, totaal aantal huishoudens met kinderen, netto persoonlijk inkomen*, 
naar gewest en België, 2009 

* Netto persoonlijk inkomen = het nettohuishoudinkomen voor een eenoudergezin OF het nettohuishoudinkomen gedeeld door twee voor koppels met 
kinderen. 

Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 
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2.2.3 Structuur aantal onderhoudsgerechtigde huishoudens met 
kinderen naar nettohuishoudinkomen en aantal kinderen 

Een berekening op basis van het huishoudinkomen en het aantal kinderen laat ons 
toe nog een 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 kunnen wij het aantal 
kinderen ramen in de huishoudens waar men een alimentatie ontvangt. Wij verfij-
nen nu de inkomensgrens met het detail in de DAVO-regeling, zodat een andere 
inkomensgrens geldt naarmate er één of meer kinderen in het gezin voorkomen. 
We beperken het detail tot 3 kinderen ten laste en definiëren een categorie ‘3 of 
meer kinderen ten laste’. Bepaalde gezinnen met meer dan 3 kinderen ten laste 
vallen in se onder een hogere DAVO-grens. Hier treedt dus een beperkte onder-
schatting op van huishoudens die onder de DAVO-grens vallen. 

De totale populatie van kinderen die alimentatiegerechtigd zijn en onder de 
DAVO-inkomensgrens vallen wordt afgebakend. Hierbij is het basisbedrag van 
1 271 euro en de verhoging van 61 euro per kind ten laste voor 2009 gehanteerd. 

Zowel eenoudergezinnen als koppels met kinderen gerechtigd op alimentatie 
hebben het vaakst één kind ten laste, respectievelijk 51,5% en 42,0% (tabel 2.9). 
Het valt op dat koppels met kinderen beduidend vaker dan eenoudergezinnen drie 
of meer kinderen hebben (24,1% ten opzichte van 14,4%). Voor het totale aantal 
alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen in 2009 blijkt 47,6% één kind te 
hebben, 34,0% 2 kinderen en 18,4% 3 of meer kinderen.67  

Tabel 2.9 Aantal kinderen ten laste per type gezin met recht op alimentatie, België, 
2009 

 1 kind 2 kinderen 3 of meer kinderen Totaal 

 Aantal 
gezinnen 

% Aantal 
gezinnen

% Aantal 
gezinnen

% Aantal 
gezinnen 

Eenoudergezinnen 50 741 51,5 33 573 34,1 14 239 14,4 98 553 

Koppels met kinderen 29 265 42,0 23 629 33,9 16 800 24,1 69 694 

Totaal aantal met 
kinderen 

80 006 47,6 57 202 34,0 31 039 18,4 168 247 

Bron Eigen berekening op basis van SILC 2006 en 2009 

Wij passen de inkomensverdeling nu toe voor eenoudergezinnen en koppels met 
kinderen, naar gezinsgrootte. Voor de eenoudergezinnen gebruiken wij het gecor-

 
67 Op basis van de literatuurstudie bleek dat uit de bevraging in 2004 bij gezinnen met kinderen jonger dan 

16 jaar naar voorkwam dat in het Vlaams Gewest de helft van de gezinnen die alimentatie ontvangen 
2 kinderen ten laste heeft (Ghysels & Vercammen, 2010). Let op, in onze berekening geldt geen 
leeftijdsgrens voor de kinderen (evenwel wordt een persoon boven 24 jaar in SILC als volwassene 
beschouwd, maar kan ook vroeger bij een inkomen). 
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rigeerde huishoudinkomen, voor de koppels het berekend netto persoonlijk inko-
men. 

Voor de verdeling van de eenoudergezinnen naar aantal kinderen zijn ook de 
gehanteerde ‘nettobestaansmiddelengrenzen’ door DAVO mee opgenomen in 
2009 (tabel 2.10). Door deze tabel kan in detail zicht bekomen worden op het 
aantal eenoudergezinnen en het aantal kinderen uit deze eenoudergezinnen die 
recht hebben op een voorschot bij een eventuele wanbetaling rekeninghoudende 
met de grenzen volgens het aantal kinderen ten laste. Voor 2009 bekomt men 
voor België een totale groep van 58 098 eenoudergezinnen die onder deze grenzen 
valt. Dit valt samen met 96 181 kinderen uit deze eenoudergezinnen. Dit betekent 
dat ongeveer 60% van de alimentatiegerechtigde eenoudergezinnen bij een eventuele 
wanbetaling in aanmerking komt voor een voorschot van DAVO. Tegelijk is het 
interessant om weten hoeveel eenoudergezinnen naargelang het aantal kinderen 
dat ze ten laste hebben mogelijks (er is immers nog geen wanbetaling) aanspraak 
maken op een alimentatievoorschot. 56% eenoudergezinnen met 1 kind ten laste, 
63,3% eenoudergezinnen met 2 kinderen ten laste en 59,1% eenoudergezinnen 
met 3 kinderen ten laste komen voor een voorschot in aanmerking. Dit blijkt ook 
uit figuur 2.4. 

Dezelfde oefening kan gemaakt worden voor de koppels met kinderen 
(tabel 2.11). We hanteren hierbij het persoonlijk inkomen, met name het huis-
houdinkomen gedeeld door twee. Wanneer de inkomensgrenzen van 2009 voor 
het bekomen van een voorschot door DAVO worden toegepast dan stellen we 
vast dat 29 930 koppels met kinderen hierop aanspraak kunnen maken bij een 
eventuele wanbetaling. Dit staat gelijk aan 42,7% van het aantal koppels met kinde-
ren gerechtigd op een alimentatie. Voor 52 021 kinderen (of 40,7%) uit deze 
gezinnen zou dan een voorschot aangevraagd kunnen worden. 45,4% koppels met 
1 kind ten laste, 46,4% koppels met 2 kinderen ten laste en 32,4% koppels met 
3 kinderen ten laste komen voor een voorschot in aanmerking. Het valt hierbij op 
dat het procentuele aantal koppels met 3 of meer kinderen welke in aanmerking 
komen voor een voorschot veel lager ligt in vergelijking met koppels met 1 of 
2 kinderen ten laste. Figuur 2.5 stelt deze vaststelling grafisch voor. 

Wanneer de som wordt gemaakt van de eenoudergezinnen en de koppels met 
kinderen wordt het totale aantal huishoudens met kinderen bekomen die bij eventu-
ele wanbetaling in aanmerking komen voor een voorschot (tabel 2.12 en 
figuur 2.6). Het gaat hier om 88 028 huishoudens met kinderen gerechtigd op een 
alimentatie of iets meer dan de helft (52,2%) van dit type huishouden. In totaal 
hebben dan 148 202 kinderen recht op een voorschot bij eventuele wanbetaling. 
52,1% huishoudens met 1 kind ten laste, 56,2% huishoudens met 2 kinderen ten 
laste en 44,7% huishoudens met 3 kinderen ten laste komen dan voor een voor-
schot in aanmerking. Ook hier stellen we dus vast dat huishoudens met 3 of meer 
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kinderen in grotere mate boven deze inkomensgrens valt dan dat het geval is bij 
huishoudens met 1 of 2 kinderen.  

Tabel 2.10 Alimentatiegerechtigde eenoudergezinnen naar aantal kinderen en 
nettohuishoudinkomen*, België, 2009 

 1 kind 2 kinderen 3 of meer 
kinderen 

Totaal 
aantal 

gezinnen 

Totaal 
aantal 

kinderen 

€ 249,99 per maand of minder 3 277 2 985 468 6 730 10 652 
€ 250-499,99 per maand 2 493 1 742 0 4 235 5 978 
€ 500-999,99 per maand 9 106 9 049 3 737 21 892 38 416 
€ 1 000-1 331 per maand 13 555 7 476 2 808 23 839 36 932 
€ 1 332-1 393 per maand 814 0 748 1 562 3 058 
€ 1 394-1 454 per maand 1 767 967 653 3 387 5 660 
€ 1 455-1 799 per maand 5 265 3 110 1 725 10 101 16 662 
€ 1 800-1 999 per maand 1 888 3 710 0 5 599 9 309 
€ 2 000-2 499 per maand 9 370 3 283 3 137 15 790 25 347 
€ 2 500-2 999 per maand 1 890 1 015 962 3 867 6 806 
€ 3 000-4 999 per maand 1 317 235 0 1 551 1 786 
€ 5 000 per maand of meer 0 0 0 0 0 

Totaal 50 741 33 573 14 239 98 553 160 605 
Onder de grens 28 431 21 252 8 414 58 098 96 181 
% onder de grens t.o.v. totaal 56,0 63,3 59,1 59,0 59,9 

* Nettohuishoudinkomen is hier gelijk te stellen aan het persoonlijk inkomen. 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 

Figuur 2.4 Verdeling eenoudergezinnen naar aantal kinderen en 
nettohuishoudinkomen*, België, 2009 

 
* Nettohuishoudinkomen is hier gelijk te stellen aan het persoonlijk inkomen. 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 
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Tabel 2.11 Alimentatiegerechtigde koppels met kinderen naar aantal kinderen en 
netto persoonlijk inkomen*, België, 2009 

 1 kind 2 kinderen 3 of meer 
kinderen 

Totaal 
aantal 

Totaal 
aantal 

kinderen 

€ 249,99 per maand of minder 527 380 0 906 1 286 
€ 250-499,99 per maand 1 002 458 0 1 460 1 919 
€ 500-999,99 per maand 4 822 3 625 1 333 9 780 16 071 
€ 1 000-1 331 per maand 6 939 6 207 3 766 16 911 30 650 
€ 1 332-1 393 per maand 1 624 522 0 2 146 2 669 
€ 1 394-1 454 per maand 3 379 2 212 350 5 941 8 854 
€ 1 455-1 799 per maand 5 442 3 960 2 396 11 798 20 550 
€ 1 800-1 999 per maand 409 1 513 1 153 3 074 6 892 
€ 2 000-2 499 per maand 2 746 3 221 4 621 10 589 23 053 
€ 2 500-2 999 per maand 2 200 992 1 643 4 835 9 114 
€ 3 000-4 999 per maand 0 1 016 1 538 2 554 6 645 
€ 5 000 per maand of meer 177 0 0 177 177 

Totaal 29 265 24 106 16 800 70 172 127 879 
Onder de grens 13 290 11 192 5 449 29 930 52 021 
% onder de grens t.o.v. totaal 45,4 46,4 32,4 42,7 40,7 

* Netto persoonlijk inkomen = nettohuishoudinkomen gedeeld door twee. 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 

Figuur 2.5 Alimentatiegerechtigde koppels met kinderen naar aantal kinderen en 
netto persoonlijk inkomen*, België, 2009 

 
* Netto persoonlijk inkomen = nettohuishoudinkomen gedeeld door twee. 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 
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Tabel 2.12 Totaal aantal alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen naar aantal 
kinderen en netto persoonlijk inkomen*, België, 2009 

 1 kind 2 kinderen 3 of meer 
kinderen 

Totaal 
aantal 

Totaal 
aantal 

kinderen 

€ 249,99 per maand of minder 3 803 3 365 468 7 636 11 937 
€ 250-499,99 per maand 3 495 2 200 0 5 696 7 896 
€ 500-999,99 per maand 13 928 12 674 5 071 31 672 54 486 
€ 1 000-1 331 per maand 20 493 13 683 6 574 40 751 67 582 
€ 1 332-1 393 per maand 2 438 522 748 3 708 5 727 
€ 1 394-1 454 per maand 5 146 3 179 1 004 9 329 14 514 
€ 1 455-1 799 per maand 10 706 7 071 4 121 21 898 37 212 
€ 1 800-1 999 per maand 2 297 5 223 1 153 8 673 16 201 
€ 2 000-2 499 per maand 12 116 6 505 7 758 26 379 48 400 
€ 2 500-2 999 per maand 4 090 2 008 2 605 8 702 15 920 
€ 3 000-4 999 per maand 1 317 1 251 1 538 4 105 8 431 
€ 5 000 per maand of meer 177 0 0 177 177 

Totaal 80 006 57 680 31 040 168 725 288 484 
Onder de grens 41 719 32 444 13 865 88 028 148 202 
% onder de grens t.o.v. totaal 52,1 56,2 44,7 52,2 51,4 

* Netto persoonlijk inkomen = het nettohuishoudinkomen voor een eenoudergezin OF 
het nettohuishoudinkomen gedeeld door twee voor koppels met kinderen. 

Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 

Figuur 2.6 Totaal aantal alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen naar aantal 
kinderen en netto persoonlijk inkomen*, België, 2009 

 
* Netto persoonlijk inkomen = het nettohuishoudinkomen voor een eenoudergezin OF 

het nettohuishoudinkomen gedeeld door twee voor koppels met kinderen. 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 
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2.2.4 Structuur aantal onderhoudsgerechtigde huishoudens met 
kinderen boven en onder de armoedegrens  

De analyse naar equivalent inkomen maakt het mogelijk om huishoudens met 
elkaar te vergelijken door de huishoudgrootte mee in rekening te nemen. Het 
huishoudinkomen (SILC-definitie ruim – zie tabel 1.2) wordt dan gedeeld door 
een equivalentiecijfer.68 Hierdoor bekomt men een inkomen dat kan vergeleken 
worden met een alleenstaande. Het laat tegelijk toe na te gaan hoeveel gezinnen 
onder de armoedegrens69 vallen. De grens is bepaald op 966 euro (equivalent 
inkomen) per maand (SILC 2009). 

Het aantal eenoudergezinnen die onder de armoedegrens vallen verschilt sterk 
naargelang het al of niet gerechtigd zijn op een alimentatie. 22,8% van de alimen-
tatiegerechtigde eenoudergezinnen valt onder de armoedegrens ten opzichte van 
42,6% van de niet-alimentatiegerechtigde eenoudergezinnen (tabellen 2.13 en 
2.14). Dit verschil komt nog sterker tot uiting wanneer naar het aantal kinderen 
ten laste wordt gekeken. Zo ligt 25,8% van de alimentatiegerechtigde eenouder-
gezinnen met 3 en meer kinderen onder de armoedegrens terwijl maar liefst 66,5% 
van de niet-alimentatiegerechtigde eenoudergezinnen met 3 en meer kinderen. 
Ondanks het feit dat de groep van eenoudergezinnen ook weduwen en weduw-
naars, bewust ongehuwde moeders, ... omvat lijkt dit er op te wijzen dat het recht 
op alimentatie een groter probleem is dan de invordering van dat recht.  

Het percentage alimentatiegerechtigde eenoudergezinnen die onder de armoe-
degrens vallen varieert sterk naargelang het aantal kinderen ten laste. Waar ‘slechts’ 
18,6% van de alimentatiegerechtigde eenoudergezinnen met 1 kind onder deze 
grens valt, stijgt dit percentage met de helft voor 2 kinderen (28,0%) en iets meer 
dan een derde voor 3 kinderen (25,8%). 

Het aantal koppels met kinderen die onder de armoedegrens komen te vallen 
verschilt sterk met de eenoudergezinnen (voor het totaal: 9,9% t.o.v. 34,9%).70 
Ook hier stellen we opnieuw vast dat het percentage niet-alimentatiegerechtigde 
koppels met kinderen die onder de armoedegrens vallen veel hoger ligt dan de 
alimentatiegerechtigde koppels met kinderen (10,2% t.o.v. 5,8%) (tabellen 2.15 en 
2.16). Het verschil tussen het percentage alimentatiegerechtigde koppels onder de 
armoedegrens naar aantal kinderen ten laste is minder sterk aanwezig dan bij de 
eenoudergezinnen. 6,4% van de alimentatiegerechtigde koppels met 1 kind valt 

 
68 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. Zo krijgt een eenoudergezin 
een equivalentiecijfer van 1,3 bij één kind; 1,6 bij twee kinderen en 1,9 bij drie kinderen (in de 
veronderstelling dat de kinderen jonger zijn dan 14 jaar). Een koppel met 2 kinderen krijgt dan weer een 
equivalentiecijfer van 2,1 (1+0,5+0,3+0,3). 

69 De armoededrempel is gelijk aan 60% van het mediaan beschikbaar inkomen op individueel inkomen 
(ADSEI). 

70 De jaarlijkse publicatie van ADSEI over de armoederesultaten leverde voor 2009 volgende resultaten op: 
36,9% eenoudergezinnen; 8,4% koppels met 1 kind, 8% koppels met 2 kinderen en 15,8% koppels met 
3 kinderen vielen onder de armoedegrens. 
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onder de armoedegrens. Dit percentage neemt zelfs sterk af voor de alimentatie-
gerechtigde koppels met 2 kinderen (3,5%) en ligt iets hoger voor de alimentatie-
gerechtigde koppels met 3 kinderen (7,9%). 

Voor het totale aantal huishoudens met kinderen worden de verschillen tussen 
alimentatiegerechtigde en niet-alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen in 
het percentage onder de armoedegrens sterk afgevlakt (15,7% voor de alimentatie-
gerechtigde huishoudens met kinderen en 14,8% voor de niet-alimentatiegerech-
tigde huishoudens met kinderen) (tabellen 2.17 en 2.18). Blijkbaar weegt het feit 
van eenoudergezin te zijn gecombineerd met geen recht op alimentatie door in de 
vergelijking kans om onder de armoedegrens te zitten. Het percentage alimentatie-
gerechtigde huishoudens met kinderen onder de armoedegrens ligt ongeveer een 
vierde hoger bij 2 kinderen ten laste ten opzichte van 1 kind ten laste (17,7% t.o.v. 
14,1%). 16,1% van de alimentatiegerechtigde huishoudens met 3 en meer kinderen 
valt onder deze grens. 
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Tabel 2.13 Eenoudergezinnen al of niet gerechtigd op alimentatie, aantal onder of boven de armoedegrens op basis van equivalent nettohuis-
houdinkomen (armoedegrens = 966 euro), België, 2009 

 Alimentatie Geen alimentatie Totaal 

 1 kind 2 kinderen 3 en meer 
kinderen

Totaal 
aantal 

gezinnen

1 kind 2 kinderen 3 en meer 
kinderen

Totaal 
aantal 

gezinnen

1 kind 2 kinderen 3 en meer 
kinderen

Totaal 
aantal 

gezinnen

Onder de armoedegrens 9 413 9 384 3 674 22 471 36 759 17 029 12 067 65 856 46 172 26 414 15 741 88 327 
Boven de armoedegrens 41 328 24 189 10 565 76 082 55 433 27 198 6 083 88 713 96 761 51 386 16 648 164 795 
Totaal 50 741 33 573 14 239 98 553 92 192 44 227 18 150 154 569 142 933 77 800 32 389 253 122 

Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 

Tabel 2.14 Eenoudergezinnen naar aantal kinderen al of niet gerechtigd op alimentatie, % onder of boven de armoedegrens op basis van 
equivalent nettohuishoudinkomen (armoedegrens = 966 euro), België, 2009 

 Alimentatie Geen alimentatie Totaal 

 1 kind 2 kinderen 3 en meer 
kinderen

Totaal 
aantal 

gezinnen

1 kind 2 kinderen 3 en meer 
kinderen

Totaal 
aantal 

gezinnen

1 kind 2 kinderen 3 en meer 
kinderen

Totaal 
aantal 

gezinnen

Onder de armoedegrens 18,6 28,0 25,8 22,8 39,9 38,5 66,5 42,6 32,3 34,0 48,6 34,9 
Boven de armoedegrens 81,4 72,0 74,2 77,2 60,1 61,5 33,5 57,4 67,7 66,0 51,4 65,1 
Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 
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Tabel 2.15 Koppels met kinderen naar aantal kinderen al of niet gerechtigd op alimentatie, aantal onder of boven de armoedegrens op basis 
van equivalent nettohuishoudinkomen (armoedegrens = 966 euro), België, 2009 

 Alimentatie Geen alimentatie Totaal 

 1 kind 2 kinderen 3 en meer 
kinderen

Totaal 
aantal 

gezinnen

1 kind 2 kinderen 3 en meer 
kinderen

Totaal 
aantal 

gezinnen

1 kind 2 kinderen 3 en meer 
kinderen

Totaal 
aantal 

gezinnen

Onder de armoedegrens 1 869 838 1 333 4 040 30 412 28 719 36 694 95 825 32 281 29 557 38 027 99 865
Boven de armoedegrens 27 396 23 269 15 467 66 132 322 507 317 387 203 386 843 280 349 903 340 656 218 853 909 412
Totaal 29 265 24 106 16 800 70 172 352 919 346 106 240 080 939 105 382 184 370 212 256 881 1 009 277

Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 

Tabel 2.16 Koppels met kinderen naar aantal kinderen al of niet gerechtigd op alimentatie, % onder of boven de armoedegrens op basis van 
equivalent nettohuishoudinkomen (armoedegrens = 966 euro), België, 2009 

 Alimentatie Geen alimentatie Totaal 

 1 kind 2 kinderen 3 en meer 
kinderen

Totaal 
aantal 

gezinnen

1 kind 2 kinderen 3 en meer 
kinderen

Totaal 
aantal 

gezinnen

1 kind 2 kinderen 3 en meer 
kinderen

Totaal 
aantal 

gezinnen

Onder de armoedegrens 6,4 3,5 7,9 5,8 8,6 8,3 15,3 10,2 8,4 8,0 14,8 9,9 
Boven de armoedegrens 93,6 96,5 92,1 94,2 91,4 91,7 84,7 89,8 91,6 92,0 85,2 90,1 
Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 
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Tabel 2.17 Totaal aantal gezinnen naar aantal kinderen al of niet gerechtigd op alimentatie, aantal onder of boven de armoedegrens op basis 
van equivalent nettohuishoudinkomen (armoedegrens = 966 euro), België, 2009 

 Alimentatie   Geen alimentatie   Totaal   

 1 kind 2 kinderen 3 en meer 
kinderen

Totaal 
aantal 

gezinnen

1 kind 2 kinderen 3 en meer 
kinderen

Totaal 
aantal 

gezinnen

1 kind 2 kinderen 3 en meer 
kinderen

Totaal 
aantal 

gezinnen

Onder de armoedegrens 11 282 10 222 5 007 26 511 67 171 45 748 48 761 161 680 78 453 55 970 53 769 188 192 
Boven de armoedegrens 68 724 47 458 26 032 142 214 377 940 344 585 209 469 931 993 446 664 392 042 235 501 1 074 207 
Totaal 80 006 57 680 31 040 168 725 445 111 390 333 258 230 1 093 674 525 116 448 012 289 270 1 262 399 

Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 

Tabel 2.18 Totaal aantal gezinnen naar aantal kinderen al of niet gerechtigd op alimentatie, % onder of boven de armoedegrens op basis van 
equivalent nettohuishoudinkomen (armoedegrens = 966 euro), België, 2009 

 Alimentatie   Geen alimentatie   Totaal   

 1 kind 2 kinderen 3 en meer 
kinderen

Totaal 
aantal 

gezinnen

1 kind 2 kinderen 3 en meer 
kinderen

Totaal 
aantal 

gezinnen

1 kind 2 kinderen 3 en meer 
kinderen

Totaal 
aantal 

gezinnen

Onder de armoedegrens 14,1 17,7 16,1 15,7 15,1 11,7 18,9 14,8 14,9 12,5 18,6 14,9 
Boven de armoedegrens 85,9 82,3 83,9 84,3 84,9 88,3 81,1 85,2 85,1 87,5 81,4 85,1 
Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Bron Eigen belasting op basis van SILC 2009 
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In tabel 2.19 is voor de alimentatiegerechtigde eenoudergezinnen naar aantal kin-
deren het equivalent nettohuishoudinkomen, het nettohuishoudinkomen en het 
nettohuishoudinkomen min de kinderbijslag berekend. De toegepaste grenzen 
door DAVO vormen hierbij een evaluatiegrens. Merk op dat eenoudergezinnen 
naast de gewone kinderbijslag ook recht hebben op een toeslag als hun inkomen 
niet hoger ligt dan 2 144,7 euro bruto per maand.71 Het zorgt voor een (beperkte) 
toename van het huishoudinkomen. Het nettohuishoudinkomen stijgt naarmate er 
meer kinderen aanwezig zijn, maar wanneer rekening wordt gehouden met deze 
kinderen in het equivalent nettohuishoudinkomen zien we een lager equivalent 
inkomen bij de ‘grote’ eenoudergezinnen. Naarmate eenoudergezinnen meer kin-
deren hebben, verschuift hun equivalent nettohuishoudinkomen dus meer en 
meer naar de armoedegrens van 966 euro. Daarnaast blijkt de kinderbijslag een 
grote impact te hebben op het nettohuishoudinkomen. 

Tabel 2.19 Eenoudergezinnen naar aantal kinderen gerechtigd op alimentatie, gemid-
deld inkomen per maand in €, België, 2009 

 1 kind 2 kinderen 3 en meer 
kinderen ten 

laste 

Equivalent nettohuishoudinkomen 1 384 1 230 1 197 
Nettohuishoudinkomen (SILC-definitie ruim) 1 953 2 212 2 572 
Nettohuishoudinkomen - kinderbijslag 1 820 1 877 1 962 
Verschil met en zonder kinderbijslag 133 335 610 
Verschil in % met en zonder kinderbijslag -6,8% -15,1% -23,7% 
Geldende DAVO- inkomensgrenzen 2009 1 332 1 393 1 454 
Geldende kinderbijslag + toeslag op 1 februari 

2012 (totalen naar aantal kinderen) 133,6 324,7 591,2 

Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 

Deze oefening is herhaald in tabel 2.20 voor de koppels met kinderen. Ook hier 
zien we terug de impact van de kinderbijslag. Dit is evenwel minder sterk dan 
voor de eenoudergezinnen. 

 
71 Sinds1 februari 2012 gelden volgende basisbedragen per maand: € 88,51 voor het eerste kind; € 163,77 

voor het tweede kind en € 244,52 voor elk kind vanaf het derde. De toeslag voor eenoudergezinnen 
bedraagt € 45,06 voor het eerste kind, € 27,93 voor het tweede kind en € 22,52 vanaf het derde kind (zie 
www.rkw.be). 
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Tabel 2.20 Koppels naar aantal kinderen gerechtigd op alimentatie, gemiddeld 
inkomen per maand, België, 2009 

 1 kind 2 kinderen 3 en meer 
kinderen ten 

laste 

Equivalent nettohuishoudinkomen 1 837 1 709 1 705 
Nettohuishoudinkomen (SILC-definitie ruim) 3 539 3 766 4 861 
Nettohuishoudinkomen - kinderbijslag 3 376 3 393 4 165 
Verschil met en zonder kinderbijslag 164 373 696 
Verschil in % met en zonder kinderbijslag -4,6% -9,9% -14,3% 
Geldende grenzen 2009 1 332 1 393 1 454 

Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 

2.2.5 Structuur onderhoudsgerechtigde huishoudens met kinderen 
naar maandbedrag alimentatie op basis van persoonlijk 
inkomen en aantal kinderen ten laste 

Onderstaande tabellen en figuren bieden een overzicht van de alimentatie waarop 
maandelijks de eenoudergezinnen en de koppels met kinderen recht hebben (dus 
niet noodzakelijk ook ontvangen). De verdeling van het maandbedrag aan ali-
mentatie is gemaakt naar aantal kinderen ten laste en naar persoonlijk inkomen. 
De verdeling naar aantal kinderen is essentieel aangezien de gerechtigde alimenta-
tie sterk zal verschillen naargelang het aantal kinderen ten laste. De opdeling naar 
persoonlijk inkomen laat toe na te gaan of het persoonlijk inkomen invloed heeft 
op de alimentatie. Tegelijk laat het toe om het gemiddeld alimentatiebedrag te 
berekenen voor gezinnen die onder de DAVO inkomensgrenzen vallen. Merk op 
dat de aantallen in de onderstaande tabellen onderschat zijn aangezien niet elke 
respondent geantwoord heeft op de vraag op hoeveel alimentatie men maandelijks 
recht heeft.72 Hierdoor ontstaat ook een lichte onderschatting van de totale jaar-
lijkse gerechtigde alimentatie door eenoudergezinnen en koppels met kinderen. 
Ook gaat het om een algemene vraag waarbij er geen onderscheid kon gemaakt 
worden tussen de onderhoudsgelden voor de kinderen en/of de ex-partner. 
Mogelijks zit er dus ook een gedeelte onderhoudsgeld voor de ex-partner in waar-
door de gemiddelde bedragen een overschatting zijn. 

Eenoudergezinnen met 1 kind ten laste hebben recht op een gemiddeld maand-
bedrag van 169 euro per maand (tabel 2.21). Dit gemiddeld maandbedrag neemt 
toe tot 316 euro per maand voor eenoudergezinnen met 2 kinderen en 437 euro 
voor eenoudergezinnen met 3 en meer kinderen. Het gemiddeld bedrag aan ali-
mentatie per kind neemt wel af naarmate er meer kinderen ten laste zijn. Wanneer 
enkel het gemiddeld maandbedrag aan alimentatie waarop de eenoudergezinnen 

 
72 Op ongeveer 98% van de eenoudergezinnen (96 513 van de 98 553 eenoudergezinnen) en koppels met 

kinderen (165 889 van de 168 725 koppels met kinderen) gerechtigd op een alimentatie is een zicht 
bekomen. 
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die een persoonlijk inkomen hebben van lager dan 1 300 euro recht hebben (± 
grens gehanteerd door DAVO) berekend wordt, dan bekomen we voor de een-
oudergezinnen met 1 kind ten laste 163 euro, met 2 kinderen ten laste 277 euro en 
met 3 en meer kinderen ten laste 243 euro. Deze gemiddelde maandbedragen lig-
gen lager dan de totale gemiddelde maandbedragen. Voor eenoudergezinnen met 
3 en meer kinderen ten laste ligt dit gemiddeld bedrag zelfs 44% lager (243 euro 
t.o.v. 437 euro). In totaal hadden de eenoudergezinnen recht op een jaarbedrag 
van bijna 300 miljoen euro aan alimentatie.73 

Deze oefening hebben we herhaald voor de koppels met kinderen (tabel 2.22). 
Hieruit blijkt dat het gemiddeld maandelijks alimentatiebedrag 195 euro bedraagt 
voor koppels met 1 kind ten laste, 224 euro voor koppels met 2 kinderen ten laste 
en 330 euro voor koppels met 3 en meer kinderen ten laste. Deze maandbedragen 
liggen bij koppels met 2 of meer kinderen ten laste lager dan in vergelijking met de 
eenoudergezinnen. Ook hier hebben we het gemiddeld maandbedrag berekend 
voor de koppels met kinderen met een persoonlijk inkomen onder de 1 300 euro. 
Hierbij bekomen we voor de koppels met 1 kind ten laste 225 euro, met 
2 kinderen ten laste 165 euro en met 3 en meer kinderen ten laste 171 euro. De 
koppels met 1 kind ten laste welke een lager persoonlijk inkomen hebben dan 
1 300 euro hebben dus recht op een hogere maandelijkse alimentatie dan de totale 
groep van koppels met 1 kind ten laste. In totaal hadden de koppels met kinderen 
recht op een jaarlijkse alimentatie van 197,8 miljoen euro.74 

Het beeld van de totale groep aan huishoudens met kinderen wordt uiteindelijk 
bekomen (tabel 2.23). Hieruit blijkt dat het gemiddeld maandelijks alimentatie-
bedrag 179 euro bedraagt voor huishoudens met 1 kind ten laste, 277 euro voor 
koppels met 2 kinderen ten laste en 379 euro voor koppels met 3 en meer kinde-
ren ten laste. De gemiddelde bedragen voor de huishoudens met kinderen met een 
persoonlijk inkomen lager dan 1 300 euro per maand verschillen hier niet zo sterk 
mee. Enkel bij de huishoudens met 3 en meer kinderen is er een duidelijk verschil 
vaststelbaar (379 euro voor de totale groep t.o.v. 212 euro voor de groep onder de 
1 300 euro). In totaal hadden de huishoudens met kinderen recht op een jaar-
bedrag van 497,7 miljoen euro aan alimentatie. Op basis van de fiscale aangifte 
gingen we al uit van een geraamd bedrag van 468 miljoen euro in het aanslagjaar 
2007 (zie punt 1.4.5). 

Op basis van de figuren 2.7 tot en met 2.9 is niet onmiddellijk een patroon vast 
te stellen waarbij het alimentatiebedrag meestijgt met het persoonlijk inkomen. Bij 
de onderhoudsplichtigen kan dit eventueel wel zichtbaar zijn (zie infra). 

 
73 Zoals reeds gesteld gaat het hier om een onderschatting. Wanneer de gemiddelde maandbedragen op 

het totale aantal eenoudergezinnen naar aantal kinderen ten laste worden toegepast bekomt men een 
jaarbedrag van 304,88 miljoen euro. 

74 Dit bedrag bedraagt bij ophoging voor de totale groep 199,7 miljoen euro. 
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Tabel 2.21 Maandbedrag alimentatie gerechtigd aan eenoudergezinnen, naar netto persoonlijk inkomen* en aantal kinderen ten laste, België, 
2009 

1 kind 2 kinderen 3 en meer kinderen Totaal 
Persoonlijk inkomen Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal 

€ 249,99 per maand of minder 442 486 3 277 953 226 2 985 93 661 468 1 489 373 6 730 
€ 250-499,99 per maand 345 358 2 493 842 374 1 742 0 0 1 187 732 4 235 
€ 500-999,99 per maand 837 273 9 106 2 006 864 9 049 960 380 3 737 3 804 517 21 892 
€ 1 000-1 299 per maand 2 895 817 12 856 1 644 478 5 908 523 403 2 274 5 063 698 21 038 
€ 1 300-1 499 per maand 694 311 3 747 836 835 2 928 664 104 1 935 2 195 250 8 611 
€ 1 500-1 799 per maand 1 193 285 4 797 1 237 300 2 149 846 102 1 725 3 276 687 8 671 
€ 1 800-1 999 per maand 109 632 997 1 373 900 3 710 0 0 1 483 532 4 707 
€ 2 000-2 499 per maand 1 313 730 8 791 1 228 116 3 283 2 747 463 3 137 5 289 309 15 211 
€ 2 500-2 999 per maand 360 360 1 890 242 367 1 015 383 809 962 986 536 3 867 
€ 3 000-4 999 per maand 134 311 1 317 70 371 235 0 0 204 682 1 551 
€ 5 000 per maand of meer 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal per maand 8 326 563 49 270 10 435 830 33 005 6 218 922 14 238 24 981 315 96 513 
Gemiddeld maandbedrag 169 316 437 259 
Gemiddeld per kind ten laste 169 158 146 
Gemiddeld maandbedrag onder 

€ 1 300 
163 

 
277 

 
243 

 
214 

 
Totaal jaarbedrag 299 775 778 

* Netto persoonlijk inkomen = het nettohuishoudinkomen voor een eenoudergezin. 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 
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Tabel 2.22 Maandbedrag alimentatie gerechtigd aan koppels met kinderen, naar netto persoonlijk inkomen* en aantal kinderen ten laste, 
België, 2009 

1 kind 2 kinderen 3 en meer kinderen Totaal 
Persoonlijk inkomen Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal 

€ 249,99 per maand of minder 526 552 527 111 966 380 638 518 906 
€ 250-499,99 per maand 130 729 1 002 114 551 458 245 279 1 460 
€ 500-999,99 per maand 1 020 502 4 822 1 298 374 3 625 173 345 1 333 2 492 221 9 780 
€ 1 000-1 299 per maand 1 149 436 6 223 997 733 4 779 698 595 3 766 2 845 764 14 768 
€ 1 300-1 499 per maand 1 356 050 7 242 807 608 4 851 982 881 2 746 3 146 539 14 839 
€ 1 500-1 799 per maand 581 060 3 918 525 693 3 272 1 106 753 7 190 
€ 1 800-1 999 per maand 265 751 1 513 329 274 1 153 595 025 2 665 
€ 2 000-2 499 per maand 436 971 2 359 849 632 3 221 2 206 359 4 621 3 492 962 10 202 
€ 2 500-2 999 per maand 316 883 2 200 261 101 992 556 476 1 643 1 134 460 4 835 
€ 3 000-4 999 per maand 161 047 1 016 592 030 1 538 753 076 2 554 
€ 5 000 per maand of meer 35 566 177 35 566 177 

Totaal per maand 5 553 748 28 469 5 393 456 24 106 5 538 960 16 800 16 486 164 69 376 
Gemiddeld maandbedrag 195 224 330 238 
Gemiddeld per kind ten laste 195 112 110 
Gemiddeld maandbedrag onder 

€ 1 300 
225 165 

 
171 194 

Totaal jaarbedrag 197 833 963 
* Netto persoonlijk inkomen = het nettohuishoudinkomen gedeeld door twee voor koppels met kinderen. 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 
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Tabel 2.23 Maandbedrag alimentatie gerechtigd aan totaal aantal gezinnen met kinderen, naar netto persoonlijk inkomen* en aantal kinderen 
ten laste, België, 2009 

1 kind 2 kinderen 3 en meer kinderen Totaal 
Persoonlijk inkomen Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal 

€ 249,99 per maand of minder 969 038 3 803 1 065 192 3 365 93 661 468 2 127 891 7 636 
€ 250-499,99 per maand 476 086 3 495 956 925 2 200 0 0 1 433 011 5 696 
€ 500-999,99 per maand 1 857 775 13 928 3 305 237 12 674 1 133 725 5 071 6 296 737 31 672 
€ 1 000-1 299 per maand 4 045 253 19 079 2 642 211 10 687 1 221 998 6 039 7 909 462 35 806 
€ 1 300-1 499 per maand 2 050 361 10 989 1 644 443 7 779 1 646 985 4 681 5 341 789 23 450 
€ 1 500-1 799 per maand 1 774 345 8 715 1 762 993 5 421 846 102 1 725 4 383 440 15 861 
€ 1 800-1 999 per maand 109 632 997 1 639 651 5 223 329 274 1 153 2 078 557 7 372 
€ 2 000-2 499 per maand 1 750 700 11 150 2 077 749 6 505 4 953 822 7 758 8 782 271 25 413 
€ 2 500-2 999 per maand 677 243 4 090 503 468 2 008 940 284 2 605 2 120 996 8 702 
€ 3 000-4 999 per maand 134 311 1 317 231 418 1 251 592 030 1 538 957 758 4 105 
€ 5 000 per maand of meer 35 566 177 0 0 0 0 35 566 177 

Totaal 13 880 311 77 739 15 829 285 57 112 11 757 882 31 039 41 467 478 165 889 
Gemiddeld maandbedrag 179 277 379 250 
Gemiddeld per kind ten laste 179 139 126 
Gemiddeld maandbedrag onder 

€ 1 300 
182 276 

 
212 220 

Totaal jaarbedrag 497 609 741 
* Netto persoonlijk inkomen = het nettohuishoudinkomen voor een eenoudergezin OF het nettohuishoudinkomen gedeeld door twee voor koppels met 

kinderen. 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 
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Figuur 2.7 Gerechtigd gemiddeld maandbedrag aan alimentatie voor 
eenoudergezinnen, naar netto persoonlijk inkomen* en aantal kinderen ten 
laste 

 
* Netto persoonlijk inkomen = het nettohuishoudinkomen voor een eenoudergezin. 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 
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Figuur 2.8 Gerechtigd gemiddeld maandbedrag aan alimentatie voor koppels met 
kinderen, naar netto persoonlijk inkomen* en aantal kinderen ten laste, 
België, 2009 

 
* Netto persoonlijk inkomen = het nettohuishoudinkomen gedeeld door twee voor 

koppels met kinderen. 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 
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Figuur 2.9 Gerechtigd gemiddeld maandbedrag aan alimentatie voor totaal aantal 
gezinnen met kinderen, naar persoonlijk inkomen* en aantal kinderen ten 
laste, België, 2009 

 
* Netto persoonlijk inkomen = het nettohuishoudinkomen voor een eenoudergezin OF 

het nettohuishoudinkomen gedeeld door twee voor koppels met kinderen. 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 

2.3 Onderhoudsplichtige huishoudens 
Een eerste opsplitsing van de onderhoudsplichtige huishoudens is te maken op 
basis van hun burgerlijk statuut. Merk hierbij op dat het gaat om alle alimentatie-
plichtigen en dus niet enkel de groep die enkel alimentatie betaalt aan huishoudens 
met kinderen. We zien hierbij dat bijna de helft (48%) van de onderhoudsplichtige 
huishoudens gekwalificeerd zijn als alleenstaanden.  
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Tabel 2.24 Alimentatieplichtige huishoudens naar burgerlijke stand, België, 2009 

Aantal % 
Alleenstaande 97 127 48,0 
Eenoudergezin 4 686 2,3 
Koppel zonder kind(eren) 45 067 22,3 
Koppel met kind(eren) 47 944 23,7 
Andere 7 710 3,8 
Totaal 202 534 100,0 

Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 

2.3.1 Structuur aantal onderhoudsplichtigen naar 
nettohuishoudinkomen en persoonlijk inkomen 

Een verdeling van de onderhoudsplichtigen naar huishoudtype en inkomen biedt 
het voordeel dat mogelijks bepaalde risicogroepen gedefinieerd kunnen worden. 
Met name deze met een laag huishoudinkomen waardoor het moeilijk is om nog 
aan de onderhoudsplicht te voldoen of waarbij niet mag ingevorderd worden door 
DAVO (leefloners of personen met een bestaansgrens onder het leefloon).  

De grootste groep van alimentatieplichtigen zijn dus de alleenstaanden. Samen 
met eenoudergezinnen is dit enkel kijkende naar de financiële context75 wellicht de 
grootste risicogroep op wanbetaling. 22,6% van de alimentatieplichtige alleen-
staanden heeft een nettohuishoudinkomen (hier gelijk te stellen aan persoonlijk 
inkomen) onder de 1 000 euro (tabel 2.25). Als we weten dat de armoedegrens 
voor een alleenstaande 966 euro bedroeg in 2009 toont dit onmiddellijk de risico-
gevoeligheid aan (evenwel op basis van equivalent inkomen, maar hier is het equi-
valent inkomen gelijk aan het huishoudinkomen). Een deel van deze groep valt 
wellicht onder de leefloongrens (725,79 euro in juni 2009)76 of heeft 
bestaansmiddelen (vóór of na invordering) onder deze grens, waardoor er een 
verbod op invordering voor DAVO ontstaat. 

Wellicht de ‘minst risicovolle groep’77 op financieel vlak zijn de koppels zonder 
kinderen. Het gaat hier om 22,3% van de alimentatieplichtigen in 2009. Het 
merendeel (53,9%) van de gezinnen in dit huishoudtype ontvangt een maandelijks 
huishoudinkomen tussen 3 000 en 4 999 euro.  

Ten slotte zijn er de koppels met kinderen, goed voor 23,7% van de alimenta-
tieplichtigen in 2009. Ook in dit type ontvangen de meeste gezinnen (47,1%) een 
maandelijks huishoudinkomen van 3 000 tot 4 999 euro. 

Wanneer al deze huishoudtypes worden samengenomen, stelt men een zeer 
grote spreiding van het huishoudinkomen van de alimentatieplichtigen vast. Zo 
heeft 29% van de alimentatieplichtigen in 2009 een huishoudinkomen van minder 
dan 1 500 euro per maand maar heeft 31,5% een huishoudinkomen van meer dan 

 
75 Niet enkel de financiële situatie speelt immers mee bij het al of niet betalen van de alimentatie.  
76 Cijfer bekomen via www.armoedebestrijding.be. 
77 Vanuit de idee dat deze groep geen kosten heeft inzake opvoeding kinderen en wellicht ook geen 

leefloon ontvangt. 
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3 000 euro per maand. Deze spreiding is zoals reeds vastgesteld sterk afhankelijk 
van het huishoudtype waarbinnen de alimentatieplichtige valt. 

Het geschetste beeld verandert als enkel rekening wordt gehouden met het per-
soonlijk inkomen (tabel 2.26). Voor alleenstaanden en eenoudergezinnen blijft het 
beeld dan wel hetzelfde, het inkomen van koppels (met of zonder kinderen) wordt 
wel meer verspreid over de inkomenscategorieën. 
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Tabel 2.25 Onderhoudsplichtigen naar type en nettohuishoudinkomen, België, 2009 

 Alimentatie Geen alimentatie 
 Aantal % subtotaal Aantal % subtotaal 

Alleenstaande     
€ 249,99 per maand of minder 2 720 2,8 87 428 5,8 
€ 250-499,99 per maand 0 0,0 89 291 5,9 
€ 500-999,99 per maand 19 236 19,8 589 841 39,2 
€ 1 000-1 299 per maand 17 032 17,5 212 586 14,1 
€ 1 300-1 499 per maand 8 123 8,4 127 478 8,5 
€ 1 500-1 799 per maand 11 902 12,3 150 133 10,0 
€ 1 800-1 999 per maand 8 885 9,1 63 155 4,2 
€ 2 000-2 499 per maand 12 347 12,7 106 200 7,1 
€ 2 500-2 999 per maand 10 773 11,1 31 800 2,1 
€ 3 000-4 999 per maand 4 644 4,8 33 567 2,2 
€ 5 000 per maand of meer 1 465 1,5 11 821 0,8 
Totaal 97 127 100,0 1 503 300 100,0 
Eenoudergezin    
€ 249,99 per maand of minder 0 0,0 19 328 7,8 
€ 250-499,99 per maand 0 0,0 8 846 3,6 
€ 500-999,99 per maand 1 187 25,3 66 569 26,8 
€ 1 000-1 299 per maand 694 14,8 52 440 21,1 
€ 1 300-1 499 per maand 1 143 24,4 17 599 7,1 
€ 1 500-1 799 per maand 666 14,2 27 394 11,0 
€ 1 800-1 999 per maand 997 21,3 11 588 4,7 
€ 2 000-2 499 per maand 0 0,0 31 869 12,8 
€ 2 500-2 999 per maand 0 0,0 8 093 3,3 
€ 3 000-4 999 per maand 0 0,0 4 204 1,7 
€ 5 000 per maand of meer 0 0,0 506 0,2 
Totaal 4 686 100,0 248 437 100,0 
Koppel zonder kind     
€ 249,99 per maand of minder 1 145 2,5 17 664 1,3 
€ 250-499,99 per maand 0 0,0 16 931 1,2 
€ 500-999,99 per maand 1 976 4,4 144 217 10,4 
€ 1 000-1 299 per maand 0 0,0 132 906 9,6 
€ 1 300-1 499 per maand 374 0,8 91 716 6,6 
€ 1 500-1 799 per maand 525 1,2 130 413 9,4 
€ 1 800-1 999 per maand 1 923 4,3 78 669 5,7 
€ 2 000-2 499 per maand 3 491 7,7 192 515 13,9 
€ 2 500-2 999 per maand 6 667 14,8 157 167 11,3 
€ 3 000-4 999 per maand 24 273 53,9 346 323 25,0 
€ 5 000 per maand of meer 4 693 10,4 79 232 5,7 
Totaal 45 067 100,0 1 387 753 100,0 
Koppel met kind(eren)    
€ 249,99 per maand of minder 0 0,0 10 295 1,0 
€ 250-499,99 per maand 0 0,0 5 557 0,5 
€ 500-999,99 per maand 1 891 3,9 27 671 2,6 
€ 1 000-1 299 per maand 1 282 2,7 32 585 3,0 
€ 1 300-1 499 per maand 0 0,0 22 814 2,1 
€ 1 500-1 799 per maand 0 0,0 56 247 5,2 
€ 1 800-1 999 per maand 1 668 3,5 27 180 2,5 
€ 2 000-2 499 per maand 8 546 17,8 126 420 11,8 
€ 2 500-2 999 per maand 8 818 18,4 168 496 15,7 
€ 3 000-4 999 per maand 22 605 47,1 456 287 42,4 
€ 5 000 per maand of meer 3 135 6,5 141 659 13,2 
Totaal 47 944 100,0 1 075 210 100,0 
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Tabel 2.25 Onderhoudsplichtigen naar type en nettohuishoudinkomen, België, 2009. 
Vervolg 

 Alimentatie Geen alimentatie 
 Aantal % subtotaal Aantal % subtotaal 

Andere     
€ 249,99 per maand of minder 0 0,0 2 747 1,3 
€ 250-499,99 per maand 720 9,3 4 203 1,9 
€ 500-999,99 per maand 880 11,4 14 133 6,5 
€ 1 000-1 299 per maand 0 0,0 12 230 5,6 
€ 1 300-1 499 per maand 356 4,6 13 509 6,2 
€ 1 500-1 799 per maand 442 5,7 26 005 12,0 
€ 1 800-1 999 per maand 0 0,0 15 030 6,9 
€ 2 000-2 499 per maand 1 250 16,2 42 825 19,7 
€ 2 500-2 999 per maand 1 070 13,9 27 853 12,8 
€ 3 000-4 999 per maand 2 993 38,8 49 369 22,7 
€ 5 000 per maand of meer 0 0,0 9 556 4,4 
Totaal 7 710 100,0 217 460 100,0 
Alle statuten     
€ 249,99 per maand of minder 3 865 1,9 137 461 3,1 
€ 250-499,99 per maand 720 0,4 124 828 2,8 
€ 500-999,99 per maand 25 170 12,4 842 430 19,0 
€ 1 000-1 299 per maand 19 007 9,4 442 747 10,0 
€ 1 300-1 499 per maand 9 996 4,9 273 116 6,2 
€ 1 500-1 799 per maand 13 535 6,7 390 193 8,8 
€ 1 800-1 999 per maand 13 473 6,7 195 621 4,4 
€ 2 000-2 499 per maand 25 634 12,7 499 829 11,3 
€ 2 500-2 999 per maand 27 327 13,5 393 409 8,9 
€ 3 000-4 999 per maand 54 515 26,9 889 750 20,1 
€ 5 000 per maand of meer 9 293 4,6 242 775 5,5 
Totaal 202 534 100,0 4 432 159 100,0 

Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 
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Tabel 2.26 Onderhoudsplichtigen naar type en netto persoonlijk inkomen*, België, 2009 

 Alleenstaande Eenoudergezin Koppel zonder 
kinderen 

Koppel met kinderen Andere Totaal 

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 
€ 249,99 per maand of 

minder 
2 720 2,8 0 0,0 1 145 2,5 0 0,0 720 9,3 4 584 2,3 

€ 250-499,99 per maand 0 0,0 0 0,0 1 976 4,4 1 891 3,9 880 11,4 4 747 2,3 
€ 500-999,99 per maand 19 236 19,8 1 187 25,3 2 822 6,3 2 950 6,2 798 10,4 26 994 13,3 
€ 1 000-1 299 per maand 17 032 17,5 694 14,8 6 989 15,5 9 692 20,2 2 153 27,9 36 561 18,1 
€ 1 300-1 499 per maand 8 123 8,4 1 143 24,4 3 169 7,0 7 672 16,0 166 2,2 20 273 10,0 
€ 1 500-1 799 per maand 11 902 12,3 666 14,2 8 428 18,7 8 330 17,4 1 259 16,3 30 586 15,1 
€ 1 800-1 999 per maand 8 885 9,1 997 21,3 6 226 13,8 4 678 9,8 0 0,0 20 787 10,3 
€ 2 000-2 499 per maand 12 347 12,7 0 0,0 9 619 21,3 9 597 20,0 1 734 22,5 33 297 16,4 
€ 2 500-2 999 per maand 10 773 11,1 0 0,0 1 164 2,6 2 258 4,7 0 0,0 14 195 7,0 
€ 3 000-4 999 per maand 4 644 4,8 0 0,0 2 944 6,5 877 1,8 0 0,0 8 466 4,2 
€ 5 000 per maand of 

meer 
1 465 1,5 0 0,0 585 1,3 0 0,0 0 0,0 2 050 1,0 

Totaal 97 127 100,0 4 686 100,0 45 067 100,0 47 944 100,0 7 710 100,0 202 538 100,0 
* Voor ‘alleenstaande’ en ‘eenoudergezin’ is het netto persoonlijk inkomen gelijk aan het nettohuishoudinkomen. 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2006 



ho
of

ds
tu

k 
2 

| 
 A

na
ly

se
 S

IL
C

 
14

4 

 

 

2.3.2 Structuur onderhoudsplichtigen naar maandbedrag alimentatie 
Net als bij de alimentatiegerechtigde huishoudens is ook voor de alimentatieplich-
tige huishoudens het maandelijks te betalen bedrag aan alimentatie in kaart 
gebracht (tabel 2.27). Dit tevens op basis van het persoonlijk inkomen maar niet 
op basis van het aantal kinderen. Dit is immers niet geweten waardoor we enkel de 
opsplitsing hebben gemaakt naar huishoudtype. In totaal moet een jaarbedrag van 
651,5 miljoen euro78 door de alimentatieplichtigen betaald worden of goed voor 
een gemiddeld maandelijks bedrag van 274 euro. Dit gemiddeld bedrag verschilt 
wel iets naargelang het huishoudtype.79 

Het gemiddeld alimentatiebedrag vertoont geen systematische toename met het 
persoonlijk inkomen van de alimentatieplichtige. Maar niet alleen met het inko-
men zal rekening gehouden worden om de alimentatie te bepalen (bv. ook tijds-
verdeling over ouders, ...). Vanaf een persoonlijk inkomen van 2 500 euro ligt het 
maandbedrag aan alimentatie wel opvallend hoger. 

 
78 Op basis van de literatuurstudie stelden we reeds vast dat in de fiscale aangifte voor aanslagjaar 2009 een 

bedrag van 708 miljoen euro werd aangegeven (zie punt 1.4.5). De Huishoudbudgetenquête levert een 
nog hoger bedrag op (zie punt 1.4.6). 

79 Gezien het grote aantal lege velden kijken wij enkel naar de totale bedragen zonder te kijken naar het 
huishoudtype. 
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Tabel 2.27 Maandbedrag aan alimentatie te betalen door alimentatieplichtigen, naar netto persoonlijk inkomen* en burgerlijk statuut, België, 
2009 

 
Alleenstaande Eenoudergezin Koppel zonder kind 

Koppel met 
kinderen 

Overige Totaal 

Persoonlijk 
inkomen 

Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Gemid. 
bedrag 

€ 249,99 per 
maand of 
minder 

562 903 1 754 
 

171 708 1 145 
 

241 036 720 975 648 3 619 270 

€ 250-499,99 per 
maand   

262 215 1 976 283 127 1 891 202 356 880 747 699 4 747 158 

€ 500-999,99 per 
maand 

4 849 527 19 236 101 919 1 186 435 755 2 107 417 962 2 950 288 313 798 6 093 476 26 277 232 

€ 1 000-1 299 per 
maand 

3 360 438 16 573 242 835 694 1 262 367 6 989 1 597 073 9 692 708 100 2 153 7 170 813 36 101 199 

€ 1 300-1 499 per 
maand 

1 985 269 7 234 285 651 1 143 1 187 343 3 169 1 324 053 7 672 83 037 166 4 865 353 19 384 251 

€ 1 500-1 799 per 
maand 

3 205 960 11 902 
  

2 839 295 8 428 1 853 718 8 330 323 155 1 259 8 222 128 29 919 275 

€ 1 800-1 999 per 
maand 

2 250 815 8 885 249 164 997 1 526 670 6 226 1 166 129 4 678 
 

5 192 778 20 786 250 

€ 2 000-2 499 per 
maand 

3 406 623 12 347 
  

2 460 880 9 619 2 554 360 9 597 36 538 1 734 8 458 402 33 297 254 

€ 2 500-2 999 per 
maand 

4 960 553 10 773 
  

84 257 588 459 172 2 258 
 

5 503 983 13 619 254 

€ 3 000-4 999 per 
maand 

1 890 332 4 644 
  

2 686 722 2 944 251 544 877 
 

4 828 599 8 465 404 

€ 5 000 per maand 
of meer 

774 203 1 465 
  

1 462 259 585 
   

2 236 462 2 050 570 

Totaal 27 246 624 94 814 879 569 4 020 14 379 472 43 776 9 907 139 47 944 1 882 535 7 710 54 295 339 198 264 274 
Gemiddeld 

maandbedrag 
287 219  328 207 244 274 

Jaarbedrag  651 544 071
* Voor alleenstaanden en eenoudergezinnen is het persoonlijk inkomen gelijk aan het huishoudinkomen. 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 
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2.4 Wanbetalingen 

2.4.1 Percentage onderhoudsgerechtigde huishoudens 
geconfronteerd met een wanbetaling 

Op basis van de SILC-enquête was het ook mogelijk om de gezinnen die gecon-
fronteerd worden met een wanbetaling van de alimentatie te selecteren. Door de 
vergelijking te maken tussen het recht op en het effectief ontvangen van een ali-
mentatie was dit mogelijk. 

In 2009 werd 14,2% van de alimentatiegerechtigden geconfronteerd met een 
wanbetaling (tabel 2.28).80 Dit is een stijging van 0,9 procentpunt ten opzichte van 
2006. Specifiek voor de wanbetalingen van toepassing op de huishoudens met 
kinderen, stellen we vast dat in 2009 13,2% geconfronteerd werd met een wan-
betaling. Het gaat om een toename van 2,2 procentpunt ten opzichte van 2006.81 

We onderscheiden drie mogelijke vormen van wanbetalingen.82 In 2009 ging het 
in meer dan de helft van de gevallen om een alimentatie die gedurende het volle-
dige jaar niet ontvangen werd (of 7,1% van de alimentatiegerechtigden). Een twee 
vorm is het niet betalen van alimentatie gedurende een aantal termijnen in de loop 
van het jaar. In 2006 was dit nog de vaakst voorkomende vorm van wanbetaling. 
In 2009 werd 4,6% van de alimentatiegerechtigden hier mee geconfronteerd. Ten-
slotte wordt regelmatig het te betalen (maandelijks) bedrag slechts gedeeltelijk uit-
betaald. 2,5% van de alimentatiegerechtigden is in 2009 met deze vorm van wan-
betaling geconfronteerd. De drie categorieën zouden kunnen vallen onder de 
DAVO-definitie van wanbetaling. 

 
80  DAVO verstaat het volgende onder het begrip ‘wanbetaling’: ‘de onderhoudsplichtige die zich 

gedurende twee, al dan niet opeenvolgende termijnen in de loop van de twaalf maanden die aan de 
aanvraag voorafgaan, geheel of ten dele ontrokken heeft aan de verplichting tot betaling van het 
onderhoudsgeld’. Dit kon niet nagegaan worden op basis van SILC. 

81  Deze percentages liggen in lijn met het resultaat uit de PSBH-analyse van 2002. Hierbij werd 11,2% van de 
alimentatiegerechtigden geconfronteerd met een wanbetaling (Casman & Petit, 2008). 

82  Het gaat hier om een extra detail binnen een beperkte responsgroep (voor 2009=46). De vergelijking met 
2006 kan dus sterke schommelingen veroorzaken ondanks een mogelijke beperkte absolute toename of 
afname in de deelcategorie. 
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Tabel 2.28 % onderhoudsgerechtigde huishoudens geconfronteerd met een 
wanbetaling, België, 2006 en 2009 

2006 2009 

Categorie N % wan-
betalingen 

N % wan-
betalingen 

* Geen alimentatie ontvangen 
gedurende het volledige jaar 

14 4,5 23 7,1 

* Enkele termijnen geen alimentatie 
ontvangen gedurende het jaar 

15 4,9 15 4,6 

* Maandelijks bedrag slechts gedeel-
telijks ontvangen gedurende het jaar 12 3,9 8 2,5 

Totaal 41 13,3 46 14,2 
Wanbetalingen enkel van toepassing op 

gezinnen met kinderen* 
34 11 43 13,2 

Aantal gerechtigden op alimentatie 309 100,0 325 100,0 
* De huishoudtypes ‘eenoudergezinnen’, ‘koppels met kinderen’ en ‘andere huishoudens 

met kinderen’ worden hieronder verstaan. 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2006 en 2009 

2.4.2 In te vorderen bedrag door wanbetaling 
De ‘kracht’ van structuurenquêtes zoals SILC ligt hem in het feit dat wij ook nog 
meer detail kennen over deze ‘wanbetaling’. Zo kan ook het gemiddeld jaarlijks 
bedrag dat een alimentatiegerechtigde niet ontvangt berekend worden. Dit kan 
hoog oplopen. In 2009 bedroeg dit gemiddeld 2 228 euro, wat evenwel een sterke 
stijging is ten opzichte van 2006 waar nog een gemiddeld bedrag van 1 323 euro 
bekomen werd. De financiële consequenties verschillen ook sterk naargelang de 
vorm van wanbetaling.83 Juist daardoor stijgt dit bedrag vermoedelijk, en ook 
vooral omdat de samenstelling wijzigt. Het % geen alimentatie gedurende het vol-
ledige jaar stijgt van 4,5% naar 7,1%. De wanbetaling wordt breder (meer perso-
nen) en dieper (meer die helemaal geen alimentatie ontvingen). Let wel, wij 
bespreken hier maar 23 observaties. 

Tabel 2.29 Gemiddeld bedrag niet ontvangen door wanbetaling, in euro, België, 2006 
en 2009 

2006 2009 
* Geen alimentatie ontvangen gedurende het volledige jaar 1 951,6 2 771,1 
* Enkele termijnen geen alimentatie ontvangen gedurende het 

jaar 
871,2 1 466,7 

* Maandelijks bedrag slechts gedeeltelijks ontvangen 
gedurende het jaar 

1 152,8 2 095,8 

Totaal gemiddelde 1 322,5 2 228,3 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2006 en 2009 

 
83 Het zou interessant zijn om op basis van dergelijke informatie conjunctuureffecten te bestuderen. Zo was 

2006 een gunstig economisch jaar en 2009 een crisisjaar. Het % wanbetaling zou kunnen stijgen onder 
invloed van de crisis. 
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2.4.3 Extrapolatie gegevens naar type huishouden, aantal kinderen en 
huishoudinkomen 

We beperken ons hier in grote mate tot de bespreking van SILC 2009 om zo een 
eerste profiel te kunnen opmaken van de alimentatiegerechtigden geconfronteerd 
met een wanbetaling. Voor het rekenmodel wordt ook 2006 opgenomen gezien 
het beperkte aantal observaties per jaar, en nemen we een gemiddelde van beide 
jaren voor de verdeling over de inkomensgrenzen. Doordat jaarlijks 25% van de 
huishoudens vervangen wordt, hebben we waarschijnlijk met 2 verschillende 
groepen alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen geconfronteerd met een 
wanbetaling te maken. Hier bespreken wij de enquêteresultaten ook op basis van 
de inkomens op het steekproefmoment (in feite 2008). In het rekenmodel indexe-
ren wij deze bedragen naar 2011.  

De steekproefgegevens opnieuw extrapolerend naar de volledige populatie zou-
den in 2009 25 488 gezinnen met kinderen84 geconfronteerd zijn met een 
wanbetaling. Het ging hier om 57,4% eenoudergezinnen (14 642 gezinnen) en 
42,6% koppels met kinderen (10 846 gezinnen) (tabel 2.30). Zowel bij de een-
oudergezinnen als bij de koppels met kinderen hadden de meeste gezinnen 
2 kinderen ten laste. In totaal woonden in 2009 48 375 kinderen in een gezin die 
geconfronteerd werd met een wanbetaling.  

 
84 Het gaat hier om eenoudergezinnen en koppels met kinderen. Het huishoudtype ‘Andere huishoudens met 

kinderen’ is hier niet mee opgenomen. 
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Tabel 2.30 Aantal gezinnen met kinderen geconfronteerd met wanbetaling, België, 2006 en 2009 

 1 kind 2 kinderen 3 of meer 
kinderen 

Totaal 
aantal 

gezinnen 

Totaal 
aantal 

kinderen 

1 kind 2 kinderen 3 of meer 
kinderen 

Totaal 
aantal 

gezinnen 

Totaal 
aantal 

kinderen 

Eenoudergezinnen 8 953 3 566 2 880 15 400 24 726 5 359 6 608 2 675 14 642 26 600 
Koppels met 1, 2, 3 of meerdere kinderen 3 295 1 294 300 4 889 6 782 2 752 5 259 2 835 10 846 21 775 
Totaal 12 249 4 860 3 180 20 289 31 509 8 111 11 867 5 510 25 488 48 375 

Bron Eigen berekening op basis van SILC 2006 en 2009 
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De verdere analyse is gemaakt op basis van de SILC-enquête van 2009. Van de 
14 642 eenoudergezinnen die in 2009 geconfronteerd werden met een wanbetaling 
komt gezien de gehanteerde inkomensgrens door DAVO slechts een deel van het 
totaal aantal gezinnen in aanmerking voor een voorschot. In 2009 lag deze grens 
op 1 271 euro plus een ophoging van 61 euro per kind ten laste. 

Hoeveel dit er ongeveer zullen zijn is vooreerst nagegaan in tabel 2.31 voor de 
eenoudergezinnen. Het gaat in 2009 om 9 393 eenoudergezinnen en 
16 960 kinderen uit deze eenoudergezinnen die in aanmerking komen voor een 
voorschot. Dit betekent dat 64% van de eenoudergezinnen welke geconfronteerd 
worden met een wanbetaling onder deze inkomensgrens valt. We stellen ook vast 
dat de ophoging van 61 euro per kind ten laste geen invloed heeft gehad op het 
aantal eenoudergezinnen met 2, 3 of meer kinderen die onder de grens vallen 
(omdat er toevallig in onze steekproef van 2009 geen observaties in dat ‘inko-
mensgrensgebied’ vallen). 

Wanneer een lineaire inkomensgrens van 1 800 euro gehanteerd zou worden, 
zorgt dit ervoor dat er 12 450 eenoudergezinnen en 21 775 kinderen uit deze 
gezinnen recht zouden krijgen op een voorschot. Hierdoor zou 85% van de een-
oudergezinnen recht krijgen op een voorschot of een verhoging met 
21 procentpunt. 

Tabel 2.31 Eenoudergezinnen geconfronteerd met wanbetaling, netto persoonlijk 
inkomen* op basis van DAVO schalen, België, 2009 

 1 kind 2 kinderen 3 of meer 
kinderen 

Totaal 
aantal 

gezinnen 

Totaal 
aantal 

kinderen 

Minder dan € 1 332 per maand 3 464 4 291 1 638 9 393 16 960 
€ 1 332-1 393 per maand 0 0 0 0 0 
€ 1 393-1 454 per maand 1 232 0 0 1 232 1 232 
€ 1 455-1 800 per maand 662 569 594 1 825 3 583 
€ 1 800-2 000 per maand 0 1 748 0 1 748 3 497 
€ 2 000 per maand of meer 0 0 443 443 1 329 
Totaal 5 359 6 608 2 675 14 642 26 601 
Aantal onder grens 3 464 4 291 1 638 9 393 16 960 
% onder grens t.o.v. totaal 64,6 64,9 61,2 64,2 63,8 

* Netto persoonlijk inkomen is hier gelijk aan het nettohuishoudinkomen. 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 

Het procentuele aantal eenoudergezinnen dat aanspraak maakt op een alimentatie 
verschilt slechts beperkt naargelang het aantal kinderen ten laste (figuur 2.10 en 
tabel 2.31). 64,6% van de eenoudergezinnen met 1 kind ten laste had in 2009 recht 
op een voorschot. 64,9% van de eenoudergezinnen met 2 kinderen ten laste en 
61,2% van de eenoudergezinnen met 3 en meer kinderen ten laste hadden tevens 
recht op een voorschot. 
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Figuur 2.10 Eenoudergezinnen geconfronteerd met wanbetaling, naar netto persoonlijk 
inkomen* en kinderen ten laste, België, 2009 

 
* Netto persoonlijk inkomen is hier gelijk aan het nettohuishoudinkomen. 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 

Dezelfde analyse is gemaakt voor de koppels met kinderen die geconfronteerd zijn 
met een wanbetaling. Hierbij is rekening gehouden met een verondersteld per-
soonlijk inkomen (huishoudinkomen gedeeld door twee). Van de 10 846 koppels 
met kinderen zijn er 3 870 (of 35,7%) die onder de inkomensgrenzen van DAVO 
vallen (tabel 2.32). Deze koppels staan voor in totaal 5 556 kinderen waardoor een 
vierde van de kinderen recht zou hebben op een voorschot. Ook hier zorgt de 
correctie per kind ten laste voor geen extra koppels met 2, 3 of meer kinderen die 
in aanmerking komen voor een voorschot omdat er geen observaties zijn in dat 
‘inkomensgrensgebied’. Wanneer de grens zou worden opgetrokken tot 
1 800 euro betekent dit dat er 6 518 gezinnen en 10 287 kinderen in aanmerking 
komen voor een voorschot. Het gaat om een verhoging van 24,4 procentpunt 
voor de gezinnen (van 35,7% naar 60,1%) en 21,7 procentpunt voor de kinderen 
uit deze gezinnen (van 25,5% naar 47,2%). 
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Tabel 2.32 Koppels met kinderen geconfronteerd met wanbetaling, netto persoonlijk 
inkomen* op basis van DAVO schalen, België, 2009 

 1 kind 2 kinderen 3 of meer 
kinderen 

Totaal 
aantal 

gezinnen 

Totaal 
aantal 

kinderen 

Minder dan € 1 332 per maand 2 185 1 685 0 3 870 5 556 
€ 1 332-1 393 per maand 567 0 0 567 567 
€ 1 393-1 454 per maand 0 1 148 0 1 148 2 297 
€ 1 455-1 800 per maand 0 933 0 933 1 867 
€ 1 800-2 000 per maand 0 0 0 0 0 
€ 2 000 per maand of meer 0 1 492 2 835 4 327 11 489 
Totaal 2 752 5 259 2 835 10 846 21 775 
Aantal onder de grens 2 185 1 685 0 3 870 5 556 
% onder de grens t.o.v. totaal 79,4 32,0 0 35,7 25,5 

* Netto persoonlijk inkomen = huishoudinkomen/2. 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 

In tegenstelling tot de eenoudergezinnen speelt het aantal kinderen ten laste bij 
koppels een grote rol in het al of niet vallen beneden de inkomensgrens. Zo valt 
nog 79,4% van de koppels met 1 kind onder de inkomensgrens, maar daalt dit 
sterk tot 32% voor de koppels met 2 kinderen en 0% voor de koppels met 
3 kinderen (zie tabel 2.32 en figuur 2.11). 

Figuur 2.11 Koppels met kinderen geconfronteerd met wanbetaling, naar netto 
persoonlijk inkomen en kinderen ten laste, België, 2009 

 
* Netto persoonlijk inkomen = nettohuishoudinkomen/2. 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2011 

Wanneer beide groepen (eenoudergezinnen en koppels met kinderen) samen-
gebracht worden, bekomt men een zicht op de inkomensverdeling van het totale 
aantal huishoudens met kinderen geconfronteerd met een wanbetaling. Rekening-
houdende met de gestelde inkomensgrens en de mogelijke verhogingen per kind, 
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zijn er 13 263 gezinnen en 22 515 kinderen die hier aan voldoen (tabel 2.33). In 
het jaarverslag van DAVO blijkt dat in 2009 12 183 kinderen een voorschot ont-
vingen. Dit betekent dat 54% van de kinderen die in 2009 recht hadden op een 
voorschot ook effectief één hebben gekregen van DAVO. De ‘non take up’ 
bedraagt daarom niet onmiddellijk 46%. Andere wegen (bv. via rechter, gerechts-
deurwaarder, ...) zijn immers bewandelbaar om de invordering in te zetten waar-
door kinderen die in se recht hebben op een voorschot door de invordering terug 
hun alimentatie kunnen ontvangen. De verhoging per kind ten laste heeft geen 
impact gehad op het aantal huishoudens met 2, 3 of meer kinderen die in aanmer-
king komen voor een voorschot.  

Bovenstaande analyses zijn erg gevoelig voor de structuur van de steekproef, en 
de beperkte omvang van de relevante deelcategorieën. Het is deze analyse die we 
ook zullen maken in het rekenmodel door de koppeling aan de DAVO-databank, 
echter gebaseerd op SILC 2006 en 2009 en beide geïndexeerd naar 2011 om de 
inkomenscategorieën niet alleen onderling vergelijkbaar te maken maar ook om 
het te actualiseren naar de meest recente situatie, met name de situatie van het 
DAVO-cliënteel van eind 2011. 

Tabel 2.33 Totaal aantal gezinnen met kinderen geconfronteerd met wanbetaling, 
netto persoonlijk inkomen* op basis van DAVO schalen, België, 2009 

 1 kind 2 kinderen 3 of meer 
kinderen 

Totaal 
aantal 

gezinnen 

Totaal 
aantal 

kinderen 
Minder dan € 1 332 per maand  5 649 5 976 1 638 13 263 22 515 
€ 1 332-1 393 per maand 567 0 0 567 567 
€ 1 393-1 454 per maand 1 232 1 148 0 2 381 3 529 
€ 1 455-1 800 per maand 662 1 503 594 2 759 5 450 
€ 1 800-2 000 per maand 0 1 748 0 1 748 3 497 
€ 2 000 per maand of meer 0 1 492 3 278 4 770 12 818 
Totaal 8 111 11 867 5 510 25 488 48 376 
Aantal onder de grens 5 649 5 976 1 638 13 263 22 515 
% onder de grens t.o.v. totaal 69,6 50,4 29,7 52,0 46,5 

* Netto persoonlijk inkomen = het nettohuishoudinkomen voor een eenoudergezin OF 
het nettohuishoudinkomen gedeeld door twee voor koppels met kinderen. 

Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 

Uit de SILC-data blijkt ook dat het aantal kinderen ten laste een negatieve impact 
heeft op het aantal gezinnen die onder de inkomensgrens vallen. Waar nog 69,6% 
van de gezinnen met één kind recht heeft op een voorschot daalt dit tot 50,4% 
van de gezinnen met twee kinderen en tot 29,7% van de gezinnen met drie of 
meer kinderen (zie tabel 2.33 en figuur 2.12).  
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Figuur 2.12 Totaal aantal gezinnen met kinderen geconfronteerd met wanbetaling, 
naar netto persoonlijk inkomen en kinderen ten laste, België, 2009 

 
* Netto persoonlijk inkomen = het nettohuishoudinkomen voor een eenoudergezin OF 

het nettohuishoudinkomen gedeeld door twee voor koppels met kinderen. 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 

Wat we reeds hebben vastgesteld blijkt ook uit onderstaande figuur 2.13, met 
name dat er een groot verschil bestaat tussen het percentage eenoudergezinnen en 
koppels met kinderen die in aanmerking komen voor een voorschot. 

Figuur 2.13 Totaal aantal kinderen in een gezin geconfronteerd met wanbetaling, naar 
type huishouden en netto persoonlijk inkomen, België, 2009 

 
* Netto persoonlijk inkomen = het nettohuishoudinkomen voor een eenoudergezin OF 

het nettohuishoudinkomen gedeeld door twee voor koppels met kinderen. 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 
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2.4.4 Onderhoudsgerechtigde huishoudens met kinderen 
geconfronteerd met een wanbetaling onder en boven de 
armoedegrens 

Net als voor de totale groep van alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen 
is ook voor de subgroep geconfronteerd met een wanbetaling het equivalent 
inkomen berekend om zo het aantal huishoudens onder of boven de armoede-
grens in beeld te krijgen.  

In totaal valt 25% van de eenoudergezinnen geconfronteerd met een wanbeta-
ling onder de armoedegrens (tabel 2.34). Dit percentage fluctueert evenwel sterk 
naargelang het aantal kinderen ten laste. Eenoudergezinnen met 1 kind ten last 
komen juist op het totale gemiddelde te liggen (25%). Het armoederisico neemt 
sterk af voor het aantal eenoudergezinnen met 2 kinderen (21,8%) maar neemt 
vervolgens toe tot 33,2% voor eenoudergezinnen met 3 en meer kinderen. 

We hadden al vastgesteld dat het armoederisico voor koppels met kinderen veel 
lager ligt dan bij de eenoudergezinnen. Dit stellen we opnieuw vast bij de wan-
betalingen (4,9% t.o.v. 25%) (tabel 2.35). Waar nog 19,1% van de koppels met 
1 kind onder de armoedegrens valt, is er geen armoederisico aanwezig voor de 
koppels met 2, 3 en meerdere kinderen. 

16,4% van het totale aantal gezinnen met kinderen die geconfronteerd zijn met 
een wanbetaling valt onder de armoedegrens (tabel 2.36). Dit ligt iets hoger dan in 
vergelijking met de totale groep van alimentatiegerechtigde huishoudens met kin-
deren (14,9%). 23,0% van de huishoudens met 1 kind valt onder deze grens. Voor 
de huishoudens met 2 en meer kinderen ligt dit percentage lager, met name voor 
2 kinderen op 12,1% en voor 3 en meer kinderen op 16,1%. Wij geven deze 
tabellen opnieuw als een illustratie van mogelijke analyses, waarbij hoogstens de 
totale groep van wanbetalers kan weerhouden worden als enigszins betrouwbaar. 
Combinatie van meerdere SILC-enquêtes zou de betrouwbaarheid van deze cijfers 
kunnen verbeteren, wat wij in het rekenmodel hebben gedaan.  

Tabel 2.34 Eenoudergezinnen geconfronteerd met een wanbetaling, aantal en % 
onder en boven de armoedegrens (966 euro), België, 2009 

 1 kind 2 kinderen 3 en meer 
kinderen 

Totaal aantal 
gezinnen 

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 
Onder de 

armoedegrens 
1 337 25,0 1 438 21,8 888 33,2 3 664 25,0 

Boven de 
armoedegrens 

4 022 75,0 5 170 78,2 1 787 66,8 10 980 75,0 

Totaal 5 359 100,0 6 608 100,0 2 675 100,0 14 644 100,0 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 
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Tabel 2.35 Koppels met kinderen geconfronteerd met een wanbetaling, aantal en % 
onder en boven de armoedegrens (966 euro), België, 2009 

 1 kind 2 kinderen 3 en meer 
kinderen 

Totaal aantal 
gezinnen 

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Onder de 
armoedegrens 

527 19,1 0 0 0 0 527 4,9 

Boven de 
armoedegrens 2 226 80,9 5 259 100 2 835 100 10 322 95,1 

Totaal 2 752 100,0 5 259 100 2 835 100 10 848 100,0 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 

Tabel 2.36 Totaal aantal gezinnen met kinderen geconfronteerd met een wanbetaling, 
aantal en % onder en boven de armoedegrens (966 euro), België, 2009 

 1 kind 2 kinderen 3 en meer 
kinderen 

Totaal aantal 
gezinnen 

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Onder de 
armoedegrens 1 864 23,0 1 438 12,1 888 16,1 4 190 16,4 

Boven de 
armoedegrens 

6 247 77,0 10 429 87,9 4 622 83,9 21 302 83,6 

Totaal 8 111 100,0 11 867 100,0 5 510 100,0 25 492 100,0 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 

2.4.5 Maandbedrag alimentatie op basis van persoonlijk inkomen 
Net als voor de volledige groep van alimentatiegerechtigde huishoudens met kin-
deren, hebben we ook voor de subgroep die geconfronteerd wordt met een wan-
betaling het maandelijks gerechtigd alimentatiebedrag berekend. Gezien het 
beperkte aantal respondenten die geconfronteerd zijn met een wanbetaling zijn er 
heel wat lege velden constateerbaar. Gezien dit lage aantal respondenten hebben 
we er voor gekozen om niet verder de opsplitsing te maken naar het DAVO-detail 
per ophoging kind ten laste. Er wordt enkel gekeken naar de totale gemiddelde 
bedragen en niet naar het inkomensdetail. 

Het gemiddeld gerechtigd maandbedrag voor eenoudergezinnen met 1 kind ten 
laste bedroeg 210 euro (tabel 2.37). Voor 2 kinderen bedroeg dit gemiddeld 
375 euro en voor 3 of meer kinderen 360 euro. Ter vergelijking voor de totale 
groep van eenoudergezinnen bedroeg dit voor 1 kind 169 euro, voor 2 kinderen 
316 euro en voor 3 of meer kinderen 437 euro (zie tabel 2.21). Het gemiddeld 
bedrag per kind daalt ook naarmate er meer kinderen ten laste zijn. 

De gerechtigde maandbedragen voor de koppels met kinderen verschillen sterk 
met deze van de eenoudergezinnen. Zo had een koppel met 1 kind maandelijks 
gemiddeld recht op 356 euro, met 2 kinderen 232 euro en met 3 kinderen 
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259 euro (tabel 2.38). Ook deze bedragen kunnen vergeleken worden met deze 
voor de totale groep van koppels met kinderen.85 

Voor de totale groep huishoudens met kinderen die geconfronteerd zijn met een 
wanbetaling is bekomen dat een huishouden met 1 kind gemiddeld 260 euro per 
maand aan alimentatierechten heeft, met 2 kinderen 312 euro en met 3 of meer 
kinderen 308 euro (tabel 2.39). Deze bedragen liggen voor huishoudens met 1 en 
2 kinderen hoger dan de totale groep en lager voor huishoudens met 3 of meer 
kinderen.86 Het totale gemiddelde bedrag per kind bedraagt 155 euro waarbij er 
een duidelijke neerwaartse trend is naarmate er meer kinderen ten laste zijn. Figu-
ren 2.14 tot en met 2.16 brengen de gemiddelde gerechtigde alimentatie naar aan-
tal kinderen ten laste verder in beeld. Deze bedragen liggen dermate hoger dan 
wat uit de literatuurstudie bleek (zie punt 1.4.7) en welke door DAVO als voor-
schot worden uitbetaald (zie hoofdstuk 3). Deze bedragen zijn echter gebaseerd 
op een beperkt aantal observaties. 

 
85  Voor 1 kind=195 euro per maand, voor 2 kinderen=224 euro per maand en voor 3 of meer 

kinderen=330 euro per maand (zie tabel 2.22). 
86  Ter indicatie voor de totale groep: 1 kind=179 euro, 2 kinderen=277 euro, 3 of meer kinderen=379 euro. 
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Tabel 2.37 Gerechtigd maandbedrag alimentatie aan eenoudergezinnen geconfronteerd met een wanbetaling, naar netto persoonlijk 
inkomen* en aantal kinderen ten laste, België, 2009 

1 kind 2 kinderen 3 kinderen Totaal 

Persoonlijk inkomen Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal 

€ 249,99 per maand of minder 439 076 549 439 076 549 

€ 250-499,99 per maand 46 600 349 46 600 349 

€ 500-999,99 per maand 124 962 1 904 331 838 1 255 312 953 1 220 769 753 4 379 

€ 1 000-1 299 per maand 295 363 1 561 329 034 1 164 135 726 418 760 122 3 142 

€ 1 300-1 499 per maand 282 142 1 232 327 020 973 609 162 2 206 

€ 1 500-1 799 per maand 424 763 662 78 727 569 247 638 594 751 127 1 825 

€ 1 800-1 999 per maand 926 194 1 748 926 194 1 748 

€ 2 000-2 499 per maand 265 740 443 265 740 443 

€ 2 500-2 999 per maand 

€ 3 000-4 999 per maand 

€ 5 000 per maand of meer 

Totaal 1 127 229 5 359 2 478 487 6 608 962 057 2 675 4 567 774 14 642 

Gemiddeld maandbedrag 210 375 360 312 

Gemiddeld per kind 210 188 120 172 

Jaarbedrag 54 813 282 
* Netto persoonlijk inkomen = nettohuishoudinkomen. 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 
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Tabel 2.38 Gerechtigd maandbedrag alimentatie aan koppels met kinderen geconfronteerd met een wanbetaling, naar netto persoonlijk 
inkomen* en aantal kinderen ten laste, België, 2009 

1 kind 2 kinderen 3 kinderen Totaal 

Persoonlijk inkomen Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal 

€ 249,99 per maand of minder 526 552 527 526 552 527 

€ 250-499,99 per maand 0 0 

€ 500-999,99 per maand 259 195 1 037 304 710 677 563 906 1 714 

€ 1 000-1 299 per maand 124 299 621 97 595 1 008 221 894 1 630 

€ 1 300-1 499 per maand 70 920 567 332 008 1 148 402 928 1 716 

€ 1 500-1 799 per maand 180 842 933 180 842 933 

€ 1 800-1 999 per maand 0 0 

€ 2 000-2 499 per maand 216 669 1 038 178 690 1 191 395 359 2 230 

€ 2 500-2 999 per maand 556 476 1 643 556 476 1 643 

€ 3 000-4 999 per maand 90 809 454 90 809 454 

€ 5 000 per maand of meer 0 0 

Totaal 980 966 2 752 1 222 633 5 259 735 165 2 835 2 938 765 10 846 

Gemiddeld maandbedrag 356 232 259 271 

Gemiddeld per kind 356 116 130 135 

Jaarbedrag 35 265 180 
* Netto persoonlijk inkomen = nettohuishoudinkomen gedeeld door twee. 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 
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Tabel 2.39 Gerechtigd maandbedrag alimentatie aan totaal aantal gezinnen met kinderen geconfronteerd met een wanbetaling, naar netto 
persoonlijk inkomen* en aantal kinderen ten laste, België, 2009 

1 kind 2 kinderen 3 kinderen Totaal 

Persoonlijk inkomen Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal 

€ 249,99 per maand of minder 526 552 527 439 076 549 0 0 965 628 1 075 

€ 250-499,99 per maand 0 0 46 600 349 0 0 46 600 349 

€ 500-999,99 per maand 384 158 2 940 636 548 1 932 312 953 1 220 1 333 658 6 093 

€ 1 000-1 299 per maand 419 662 2 182 426 628 2 173 135 726 418 982 016 4 772 

€ 1 300-1 499 per maand 353 062 1 800 659 028 2 122 0 0 1 012 090 3 921 

€ 1 500-1 799 per maand 424 763 662 259 569 1 503 247 638 594 931 969 2 759 

€ 1 800-1 999 per maand 0 0 926 194 1 748 0 0 926 194 1 748 

€ 2 000-2 499 per maand 0 0 216 669 1 038 444 430 1 634 661 099 2 672 

€ 2 500-2 999 per maand 0 0 0 0 556 476 1 643 556 476 1 643 

€ 3 000-4 999 per maand 0 0 90 809 454 0 0 90 809 454 

€ 5 000 per maand of meer 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 2 108 196 8 111 3 701 120 11 867 1 697 222 5 510 7 506 539 25 488 

Gemiddeld maandbedrag 260 312 308 295 

Gemiddeld per kind 260 156 103 155 

Jaarbedrag 90 078 463 
* Netto persoonlijk inkomen = nettohuishoudinkomen voor eenoudergezinnen OF nettohuishoudinkomen gedeeld door twee voor koppels met kinderen. 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 
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Figuur 2.14 Gemiddeld bedrag aan gerechtigde alimentatie voor eenoudergezinnen 
geconfronteerd met een wanbetaling, naar netto persoonlijk inkomen* en 
aantal kinderen ten laste, België, 2009 

 
* Netto persoonlijk inkomen = nettohuishoudinkomen voor eenoudergezinnen. 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 
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Figuur 2.15 Gemiddeld bedrag aan gerechtigde alimentatie voor koppels met 
kinderen geconfronteerd met een wanbetaling, naar netto persoonlijk 
inkomen* en aantal kinderen ten laste, België, 2009 

 
* Netto persoonlijk inkomen = nettohuishoudinkomen gedeeld door twee voor koppels 

met kinderen. 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 
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Figuur 2.16 Gemiddeld bedrag aan gerechtigde alimentatie voor totaal aantal gezin-
nen met kinderen geconfronteerd met een wanbetaling, naar netto per-
soonlijk inkomen en aantal kinderen ten laste, België, 2009 

 
* Netto persoonlijk inkomen = nettohuishoudinkomen voor eenoudergezinnen OF 

nettohuishoudinkomen gedeeld door twee voor koppels met kinderen. 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 

2.4.6 Armoedegrens ten opzichte van DAVO-grens 
Het combineren van de armoedegrens met de DAVO-grens maakt het mogelijk 
na te gaan hoe goed de DAVO-grens het armoederisico opvangt. Evenwel kan je 
beide begrippen niet met elkaar vergelijken aangezien de DAVO-grens uitgaat van 
het netto-inkomen (uit arbeid of via een uitkering) en de armoedegrens van het 
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equivalent inkomen (netto beschikbaar huishoudinkomen (met inbegrip van onder 
meer de kinderbijslag) gedeeld door het aantal verbruikseenheden). Toch kan men 
de vraag stellen of de DAVO-verhoging per kind ten laste niet te beperkt is reke-
ninghoudende met de kost per extra kind (blijkt alvast op basis van de procentuele 
verdeling van het aantal potentiële aanvragers – zie tabel 2.33). Wanneer bij de 
DAVO-grens de kinderbijslag (+ toeslag voor eenoudergezinnen) wordt geteld, 
benadert dit beter het inkomensconcept gebruikt voor het armoederisico te meten. 
De kinderbijslag compenseert hierbij volledig het verschil tussen de DAVO-grens 
en de armoedegrens (voor eenoudergezinnen met kinderen jonger dan 14 jaar). 

Tabel 2.40 Geldende armoede- en DAVO-grenzen in 2009, alleenstaande 

 DAVO 
Kinderbijslag + 

toeslag 
(1/2/2012) 

Armoedegrens 
(<14 jaar) 

Armoedegrens 
(>14 jaar) 

Basisgrens 1 271  966 966 
1 kind ten last 1 332 133,6 1 256 1 449 
2 kinderen ten laste 1 393 324,7 1 546 1 932 
3 kinderen ten laste 1 454 591,2 1 835 2 415 

Bron DAVO, ADSEI 

Uit tabel 2.41 blijkt dat geen enkel gezin dat onder de armoedegrens zou vallen op 
basis van hun totaal inkomen, ook niet onder de DAVO-grens zou vallen. Dit is 
een belangrijk gegeven aangezien één van de expliciete doelstellingen van DAVO 
de armoedebestrijding is. Het toont aan dat het stelsel in hoofdzaak gericht is op 
gezinnen met een verhoogd armoederisico. In die zin is het een bijstandsregeling. 
Ook een groot percentage van de gezinnen boven de armoedegrens komen nog in 
aanmerking voor een voorschot. In die zin is het meer dan een bijstandsregeling. 
Het percentage neemt wel af naarmate er meer kinderen ten laste zijn. Waar 
60,6% van de gezinnen met 1 kind ten laste geconfronteerd met een wanbetaling 
die boven de armoedegrens vallen nog recht hebben op een DAVO-voorschot, 
daalt dit percentage tot 43,5% voor 2 kinderen ten laste en tot 16,2% voor 
3 kinderen ten laste. 
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Tabel 2.41 Armoedegrens t.o.v. DAVO-grens, 2009, in aantal en % 

 1 kind ten laste 2 kinderen ten laste 3 kinderen ten laste Totaal aantal 
gezinnen 

 Onder 
armoede-

grens 

Boven 
armoede-

grens 

Onder 
armoede-

grens 

Boven 
armoede-

grens 

Onder 
armoede-

grens 

Boven 
armoede-

grens 

Onder 
armoede-

grens 

Boven 
armoede-

grens 

Onder 
DAVO-
grens 

1 864 3 785 1 438 4 538 888 750 4 190 9 073 

Boven 
DAVO-
grens 

0 2 462 0 5 892 0 3 872 0 12 226 

Totaal 1 864 6 247 1 438 10 429 888 4 622 4 190 21 298 

 1 kind ten laste 2 kinderen ten laste 3 kinderen ten laste Totaal aantal 
gezinnen 

 Onder 
armoede-

grens 

Boven 
armoede-

grens 

Onder 
armoede-

grens 

Boven 
armoede-

grens 

Onder 
armoede-

grens 

Boven 
armoede-

grens 

Onder 
armoede-

grens 

Boven 
armoede-

grens 

Onder 
DAVO-
grens 

100,0 60,6 100,0 43,5 100,0 16,2 100,0 42,6 

Boven 
DAVO-
grens 

0,0 39,4 0,0 56,5 0,0 83,8 0,0 57,4 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 

2.5 Inkomensprofielen van onderhoudsplichtigen, gerechtigden en 
wanbetalers 

Het beschikbaar maandelijks nettohuishoudinkomen van de alimentatieplichtigen 
en – gerechtigden maar ook van de alimentatiegerechtigden die geconfronteerd 
worden met een wanbetaling wordt in onderstaande figuren 2.17 tot en met 2.19 
weergegeven. De impact van het huishoudtype is duidelijk zichtbaar op het huis-
houdinkomen en dit in al de drie groepen. 

Aangezien bijna de helft van de alimentatieplichtigen alleenstaand is, focussen 
we eerst op deze groep. We zien dat de overgrote meerderheid van de alleen-
staande alimentatieplichtigen een persoonlijk inkomen heeft tussen 500 en 
1 300 euro per maand. Voor alimentatieplichtige koppels (met of zonder kinderen) 
is er een grotere inkomensspreiding vast te stellen. Voor het grootste aantal kop-
pels zonder kinderen ligt het persoonlijk inkomen tussen 2 000 en 2 499 euro per 
maand. Voor koppels met kinderen ligt de vaakst voorkomende inkomenscatego-
rie tussen 1 000 en 1 299 euro. 
Voor de alimentatiegerechtigden is de opsplitsing gemaakt tussen eenoudergezin-
nen en koppels met kinderen. Bij eenoudergezinnen doet zich een inkomenspiek 
voor tussen 500 en 1 300 euro per maand terwijl deze bij koppels met kinderen 
ligt tussen 1 000 en 1 500 euro per maand en tussen 2 000 en 2 499 euro per 
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maand. Voor alle alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen stellen we 
vooreerst een stijgend aantal vast naar een inkomen tussen 1 000 en 1 299 euro 
per maand, om vervolgens af te nemen en om ten slotte nog een stijging te verto-
nen bij een inkomen tussen 2 000 en 2 499 euro per maand. 

Ook van de huishoudens met kinderen geconfronteerd met een wanbetaling is 
zo een inkomensprofiel opgesteld. We hebben hier rekening gehouden met de 
bestaande DAVO-inkomensgrenzen van 2009. De grootste groep van de een-
oudergezinnen had een persoonlijk inkomen lager dan 1 332 euro. Bij de koppels 
met kinderen heeft een groot deel van de koppels een inkomen boven de 
2 000 euro per maand. 

Figuur 2.17 Inkomensprofiel alimentatieplichtigen op basis van netto persoonlijk 
inkomen, België, 2009 

 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2006 en 2009 
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Figuur 2.18 Inkomensprofiel alimentatiegerechtigden op basis van netto persoonlijk 
inkomen, België, 2009 

 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2006 en 2009 

Figuur 2.19 Inkomensprofiel alimentatiegerechtigden geconfronteerd met wanbetaling 
op basis van netto persoonlijk inkomen, België, 2009 

 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2006 en 2009 
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3 |  Analyse van de DAVO-databank 

 

DAVO maakte aan het HIVA een databank over van alle aanwezige ‘open dos-
siers’ (= dossiers waar nog een bedrag dient ingevorderd te worden) (exclusief 
dossiers ‘Schuldvordering van de Staat’ (oude OCMW-dossiers)) begin september 
2011.87 De afgesloten dossiers zijn dus niet aanwezig in deze databank. De data-
bank omvat de dossiers waarbij er enkel ingevorderd dient te worden maar ook 
dossiers waarbij er tevens een voorschot wordt uitgekeerd aan de alimentatie-
gerechtigde kinderen. De open dossiers bevatten basisinformatie over de aanvra-
ger, de alimentatieplichtige en de alimentatiegerechtigden. Tegelijk biedt het 
inzicht op de huidige looptijd van het dossier, het huidige in te vorderen bedrag en 
het eventuele uitgekeerde en uit te keren voorschot. Een aantal variabelen zijn 
onbeschikbaar, of onvolledig of onnauwkeurig. Zo is de informatie over het 
inkomen van de alimentatieplichtige niet gekend, en slaat het inkomen van de 
aanvrager op het inkomen vermeld op het formulier maar niet op het reële huidige 
inkomen geverifieerd op basis van administratieve informatie.  

De gegevens uit de DAVO-databank laten ons toe om bepaalde scenario’s toe te 
passen (wijziging van het inkomensplafond, wijziging van het bedrag van het 
voorschot, wijziging van de doelgroep). In dit hoofdstuk bespreken we alvast de 
impact bij wijziging van het voorschotbedrag en de wijziging van de doelgroep 
(gedeeltelijk). De impact van wijzigingen van de DAVO-inkomensgrenzen wordt 
in hoofdstuk 5 behandeld. 

De gegevens uit de DAVO-databank met open dossiers zijn vervolgens gekop-
peld aan de fiscale aangifte en geconfronteerd met de ‘goede’ dossiers (versta de 
dossiers waarbij de onderhoudsplichtige geen achterstallen meer heeft) (zie hoofd-
stuk 4). Voor de constructie van het rekenmodel zijn zij ook vergeleken met de 
SILC-data (zie hoofdstuk 5). 

 
87  In bijlage 2 zijn de aangeleverde variabelen uit de DAVO-databank opgelijst. 
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3.1 Situering gegevens geanalyseerde databank ten opzichte van 
DAVO-jaarverslag 2010 

Het meest recente jaarverslag van DAVO maakt het mogelijk om de databank die 
het HIVA verkregen en geanalyseerd heeft, te situeren. Een groot verschil tussen 
het jaarverslag en de geanalyseerde DAVO-databank is dat het jaarverslag steeds 
een analyse maakt van de gecumuleerde dossiers terwijl de verkregen DAVO-
databank enkel de open dossiers omvat. Op 31 december 2010 werden sinds de 
start van DAVO in 2004 reeds 38 073 behandeld. Het gaat hier om 
13 095 dossiers (34% van het totale aantal dossiers) die handelen over een 
‘schuldvordering van de Staat’ en 24 978 specifieke DAVO-dossiers (66% van het 
totale aantal dossiers). De dossiers handelend over een ‘schuldvordering van de 
Staat’ zijn ‘dossiers waarin de DAVO is gesubrogeerd in de rechten van de 
OCMW’s met het oog op de invordering van de voorschotten’ (DAVO, 2011, 
p. 28). De DAVO-dossiers zijn dan weer ‘dossiers geopend op vraag van de 
onderhoudsgerechtigden of na overdracht door de OCMW’s voor de betaling van 
de voorschotten’ (ibid.). Op 6 september 2011 liepen er 13 354 open dossiers bij 
DAVO. Deze dossiers zijn een component van de 24 978 DAVO-dossiers waar-
van melding gemaakt in het jaarverslag van 2010.  

De gecumuleerde 24 978 DAVO-dossiers waarvan melding gemaakt in het jaar-
verslag omvat dossiers met heel verschillende eigenschappen.88 6 435 dossiers (of 
26%) zijn volledig stopgezet. Slechts een fractie is echter stopgezet omwille van 
een volledige terugvordering van de achterstallen bij de debiteur. Het gaat om 
614 ‘goede dossiers’ (of 2% van het totale aantal DAVO-dossiers) die we in 
hoofdstuk 4 verder zullen bekijken. Andere redenen voor de stopzetting van de 
DAVO-dossiers zijn overlijden, stopzetting van het dossier op vraag van de 
onderhoudsgerechtigde, … In 804 dossiers (of 3%) werd door de aanvrager niet 
ingegaan op het voorstel van mandaat toegestuurd door DAVO. 482 dossiers (of 
2%) gaan om dossiers waar een negatieve beslissing is genomen inzake het recht 
op een tussenkomst door DAVO. Deze beslissing wordt genomen op basis van 
de verificatie van de voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen en op basis 
van de kennisgeving aan de schuldenaar (art. 8, DAVO-wetgeving). Ook zijn er 
3 298 dossiers (of 13%) die ‘uitzonderlijk’ stopgezet zijn. Het gaat hier om dos-
siers die zijn stopgezet (omwille van wijzigingen bij de aanvrager, kinderen, fouten 
bij de berekeningen, alimentatiebedrag, …) waarbij vervolgens een nieuw dossier 
werd aangemaakt. Dit wil zeggen dat in de 24 978 DAVO-dossiers dubbeltellingen 
zitten of zouden aangemaakt moeten worden. Uiteindelijk waren er eind 2010 nog 
13 959 ‘actieve’ dossiers, zich bevindend in verschillende fasen van de aanvraag of 
reeds aanvaarde open dossiers. De actuele werklast moet dan ook getoetst worden 
aan deze 13 959 dossiers en niet het totale aantal. Dit aantal is dus een meer rea-
listische weergave van de activiteiten van DAVO in de loop van een boekjaar dan 

 
88  Informatie verkregen van DAVO. 
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de gecumuleerde cijfers. De gecumuleerde cijfers laten wel toe het bereik in de 
loop van een periode te bekijken. Verdere analyse is dan wel nodig o.m. wat 
betreft dubbeltellingen, mogelijke openstaande vorderingen. Zo is het merkwaar-
dig dat van alle 24 978 in de registers van DAVO er ‘maar’ 
10 240 voorschotdossiers zijn. Het zou een grotere rol betekenen van DAVO in 
de niet-voorschotdossiers die nadien terug afgesloten worden. Voorschotdossiers 
hebben een grotere kans om ‘open’ te blijven omdat de Staat crediteur wordt. De 
13 354 open dossiers die wij geanalyseerd hebben zijn deze actieve dossiers aan-
wezig op 6 september 2011, zonder evenwel deze die zich nog in de aanvraagfase 
bevinden. 

Voor 59% van de 24 978 DAVO-dossiers werd er enkel ingevorderd. Een frac-
tie betreft dossiers waarvoor er uitsluitend een achterstal dient ingevorderd te 
worden. Er zijn ook reeds 10 240 voorschotdossiers geopend (DAVO, 2011). 
Hiervan zijn er 7 210 dossiers waarvoor er effectief een betaling van een voor-
schot heeft plaatsgevonden (situatie op 31 december 2010) en 3 030 dossiers 
waarvoor de betaling van het voorschot is stopgezet of niet kan ingegaan worden 
op de vraag tot betaling van een voorschot. Van de 13 354 open dossiers in de 
DAVO-databank zijn er 7 504 dossiers (56% van het totale aantal open dossiers) 
waarvoor er momenteel een voorschot wordt betaald. Voor 3 809 open dossiers 
(29% van het totale aantal open dossiers) is de uitkering van een voorschot stop-
gezet maar is er wel nog een achterstal in te vorderen. Ten slotte zijn er 
2 041 open dossiers (15% van het totale aantal open dossiers) waarvoor er geen 
voorschot werd of wordt uitbetaald. 

Daarnaast zijn de in te vorderen bedragen binnen de open dossiers in de 
DAVO-databank vergeleken met het DAVO-jaarverslag van 2010. Eind 2010 was 
er een totaal in te vorderen bedrag van 195 miljoen euro. Uit de geanalyseerde 
DAVO-databank met de open dossiers bekomen we een totaal in te vorderen 
bedrag van 210 miljoen euro op 6 september 2011. Een component van het totale 
bedrag aan invorderingen betreft de oorspronkelijke achterstal. De open dossiers 
slaan op een oorspronkelijke achterstal van 91,8 miljoen euro. Ook werd reeds een 
bedrag van 71,8 miljoen euro aan voorschotten uitbetaald voor de open dossiers. 
Het DAVO-jaarverslag maakt melding van uitgekeerde voorschotten in 2010 van 
18,8 miljoen euro. Sinds de opstart van DAVO werd ook reeds 38,4 miljoen euro 
aan betalingen ontvangen door DAVO (Jaarverslag 2010). Aangezien in de 
DAVO-databank geen variabele beschikbaar is over het reeds ingevorderd bedrag 
per dossier, kan dit cijfer niet vergeleken worden. Op basis van door DAVO 
bezorgde informatie, kan wel vastgesteld worden dat tussen de aanvang van het 
uitbetalen van voorschotten en oktober 2011 er voor 101,9 miljoen voorschotten 
is uitbetaald waarvan 20,7 miljoen reeds ingevorderd werd. Dit betekent dat 20,3% 
van de uitgekeerde voorschotten gerecupereerd wordt. 
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Tabel 3.1 Vergelijking DAVO-jaarverslag 2010 en analyse open dossiers september 2011 

DAVO-dossiers op 31 december 2010 Aantal % % Verwerking HIVA open DAVO-dossiers  
6 september 2011 

Aantal % 

Totaal aantal dossiers 38 073 100  
* Dossiers ‘Schuldvordering van de Staat’ 13 095 34  
* DAVO-dossiers 24 978 66 100  
Waarvan (1ste opdeling):  

- Volledige stopzetting 6 435 26  
Waarvan omwille van volledige terugvordering van de 
achterstallen (goede debiteuren) 

614
 

2 
  

 

- Negatief mandaat 804 3  
- Negatieve beslissing 482 2  

Subtotaal: dossiers ‘en charge’ 17 257  
- Uitzonderlijke stopzetting 3 298 13  
- Totaal ‘actieve dossiers’ 13 959 56 Totaal aantal open DAVO-dossiers  13 354 100 

Waarvan (2de opdeling):  
- Dossiers enkel ingevorderd 14 738 59 Dossiers enkel ingevorderd 2 041 15 

Waarvan invordering van uitsluitend achterstal 1 058 4  
- Voorschotdossiers 10 240 41  

Waarvan:  
Effectief betaling van voorschot 7 210 29 Momenteel voorschot uitgekeerd 7 504 56 
Uitbetaling voorschot stopgezet of er kan niet ingegaan 
worden op de vraag tot uitbetaling voorschot 3 030  12 Uitbetaling voorschot is stopgezet 3 809 29 

Totaal in te vorderen (miljoen euro) (In miljoen euro)  
Achterstallen 160,14 Oorspronkelijke achterstal bij opening van dossier 91,8  
Maandelijks onderhoudsgeld 2,50  
Buitengewone kosten 0,05  
Bijdrage in de werkingskosten 17,04  
Interesten DAVO + OCMW 15,07  
Totaal in te vorderen bedrag 194,80 Totaal in te vorderen bedrag 209,9  
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Tabel 3.1 Vergelijking DAVO-jaarverslag 2010 en analyse open dossiers september 2011. Vervolg 

DAVO-dossiers op 31 december 2010 Aantal % % 
Verwerking HIVA open DAVO-dossiers 6 september 

2011 
Aantal % 

Totaal ontvangen betalingen (miljoen euro)  
Geïnd. en toegewezen 35,70  
Verkeerdelijk gestort 0,67  
Toegewezen maar niet uitbetaald 0,08  
Betaalparking 1,94  
Totaal 38,40  
Specifiek voor de voorschotten (in miljoen euro)  
Uitgekeerd voorschot in 2010  18,80  
Uitgekeerde voorschotten (2005 tot oktober 2011)  101,90 Totaal aan uitgekeerde voorschotten (in miljoen euro) 71,77  
Totaal teruggevorderde voorschotten (2005 tot 

oktober 2011)  20,70      

Bron DAVO, 2011; eigen verwerking DAVO-databank; aanvullende gegevens aangeleverd door DAVO 
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3.2 Algemeen profiel van de open DAVO-dossiers 
Begin september 2011 had DAVO 13 354 open dossiers in haar databank. Het 
ging hier om 7 504 dossiers, of 56,2%, waarbij er momenteel zowel een invorde-
ring als een betaling van het voorschot dient te gebeuren en 5 850 dossiers, of 
43,8%, waarbij er enkel ingevorderd dient te worden. Deze 5 850 dossiers zijn op 
te splitsen in twee subcategorieën, namelijk de dossiers waarvoor de uitbetaling 
van een voorschot is stopgezet maar wel nog moet ingevorderd worden 
(3 809 open dossiers) en de dossiers waarbij nooit een voorschot is uitgekeerd 
(2 041 open dossiers). De onderstaande analyses geven steeds een beeld van de 
drie types open dossiers (lopende voorschotdossiers (n=7 504), gestopte voor-
schotdossiers (n=3 809) en geen voorschotdossiers (enkel invordering) 
(n=2 041)). 

Het totale aantal open dossiers bestaat uit de dossiers sinds de opstart van 
DAVO in juni 2004 waarvoor nog steeds een invordering lopende is (figuur 3.1). 
Merk op dat de uitbetaling van een voorschot pas vanaf 1 oktober 2005 van start 
is gegaan. Aanvragen konden wel ingediend worden vanaf 1 juni 2005 (DAVO, 
2011). Het is hierbij weinig verwonderlijk dat voor de meest recente jaren het 
aantal lopende voorschotdossiers het merendeel uitmaakt van de open dossiers. 
Naarmate de tijd verstrijkt kunnen voorschotten gestopt worden, onder meer om-
dat de kinderen niet meer gerechtigd zijn op alimentatie. 2006 vertoont een sterke 
piek aan nog open dossiers omdat in dat jaar een groot aantal OCMW-
voorschotdossiers werden overgenomen door DAVO (zie figuur 3.2) De open 
dossiers worden ook vergeleken met het totale aantal dossiers op basis van het 
DAVO-jaarverslag (figuur 3.1). Hierbij doet zich een grote stijging voor in 2005 
van nieuwe dossiers. Het gaat hier in grote mate om de zogenaamde OCMW-
voorschotdossiers. Deze dossiers werden verondersteld te beantwoorden aan de 
toekenningsvoorwaarden. Men ging dus over tot een automatische betaling van 
het voorschot. Na 6 maanden wordt elk voorschotdossier opnieuw bekeken, dus 
ook de OCMW-dossiers. Dit verklaart wellicht het verschil in datum van de piek 
aan dossiers tussen het jaarverslag en de DAVO-databank. De effectieve registra-
tie gebeurde dan in 2006 (bij de eerste evaluatie na 6 maanden) ondanks dat zij al 
in 2005 automatisch overgenomen werden door DAVO. Het verdient verder 
onderzocht te worden waarom dossiers die ‘en vrac’ overgenomen waren van de 
OCMW’s na de toets aan de DAVO-reglementering niet meer in aanmerking 
kwamen voor een voorschot. Figuur 3.2 illustreert verder dat er ook na 2006 nog 
nieuwe dossiers worden geopend waar het OCMW nog een voorschot heeft 
betaald. 

In het jaarverslag van DAVO wordt het aantal nieuwe dossiers cumulatief voor-
gesteld, wat uiteraard voor een steeds verder stijgend totaal aantal zorgt, en in 
december 2010 zou slaan op 24 978 dossiers. (Uiteraard) zijn deze nieuwe allemaal 
nog ‘actief’, of ‘open’, zoals blijkt uit tabel 3.1. Op basis van tabel 3.1 vermoeden 
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wij ook dat er in dit cumulatief aantal dossiers een aantal heropende dossiers 
(dubbeltellingen) zitten (bijvoorbeeld de dossiers ‘uitzonderlijke stopzettingen’ die 
verwijzen naar opnieuw te openen dossiers). 

Figuur 3.1 Aantal dossiers in DAVO-bestand september 2011 naar type volgens jaar 
van opening dossier 

 
Bron Eigen berekening op basis van DAVO-databank 

Figuur 3.2 Verdeling van de OCMW-dossiers in DAVO-bestand september 2011 
volgens jaar van opening dossier 

 
Bron Eigen berekening op basis van DAVO-databank 
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Inzake het aantal personen (= kinderen) ten laste vertonen de drie DAVO-types 
enkele verschillen (zie tabel 3.2 en figuur 3.3). Zo is het vereist dat er steeds 1 kind 
ten laste is bij de lopende voorschotdossiers. Bij de gestopte voorschotdossiers is 
dit op zich niet langer een vereiste. We zien evenwel dat ook deze groep zo goed 
als geen dossiers heeft waar er geen enkel kind ten laste is. De aantallen zijn geba-
seerd op het aanvraagformulier en niet op de meest actuele situatie waardoor het 
logisch is dat ‘100%’ van de gestopte voorschotdossiers kinderen ten laste heeft. 
In 78,5% van de niet-voorschotdossiers zijn er kinderen ten laste. Dit houdt in dat 
zij bij een wijziging van de DAVO-inkomensgrenzen mogelijks in aanmerking 
komen voor een voorschot. 21,5% van de niet-voorschotdossiers zal dus nooit 
recht krijgen op een voorschot zolang dit beperkt blijft tot de kinderen.89 Onge-
veer 70% van de lopende voorschotdossiers heeft 1 of 2 personen ten laste (zo 
goed als evenredig verdeeld). Bij de gestopte en de niet-voorschotdossiers is er het 
vaakst 1 kind ten laste. In de groep waar er nooit een voorschot is betaald zijn er 
duidelijk meer dossiers die van toepassing zijn op één enkele onderhoudsgerech-
tigde in vergelijking met de andere twee groepen. Voor de lopende voorschot-
dossiers zijn er dan weer procentueel meer 3 onderhoudsgerechtigden in vergelij-
king met de gestopte en niet voorschotdossiers. 

Tabel 3.2 Al of niet kinderen ten laste, naar type dossier 

Kinderen ten laste Geen kinderen ten laste Totaal 

N % N % N 

Lopend voorschotdossier 7 503 100,0 0 0,0 7 503 
Gestopt voorschotdossier 3 801 99,9 4 0,1 3 805 
Geen voorschotdossier 1 600 78,5 438 21,5 2 038 

Bron Berekeningen op basis van DAVO-databank 

 
89  Een deel van de nieuwe gerechtigden bij het optrekken van de inkomensgrens zit reeds in de registers van 

het DAVO als niet-voorschotdossier. Wij hebben de groep verder in beeld gebracht als ‘potentiële 
voorschotdossiers’.  
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Figuur 3.3 % aantal kinderen ten laste en onderhoudsgerechtigden per type open dossier 

Bron Berekening op basis van DAVO-databank 
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De open dossiers omvatten een nog in te vorderen bedrag van 210 miljoen euro 
of gemiddeld 15 720 euro per dossier (tabel 3.3). Bij de helft van de dossiers ligt 
het in te vorderen bedrag net boven de 10 000 euro en bij 75% van de dossiers net 
boven de 20 000 euro. Het zijn dus een aantal ‘grote’ dossiers die zorgen dat het 
gemiddelde in te vorderen bedrag zo sterk boven de mediaan komt te liggen. Dit 
is ook duidelijk zichtbaar op basis van de kwartielgrenzen. Het gemiddeld nog in 
te vorderen bedrag verschilt sterk tussen de dossiers waar een voorschot werd of 
wordt uitbetaald en de dossiers waarvoor nooit een voorschot is uitgekeerd. Het 
gaat hier ongeveer om een verschil in gemiddeld bedrag van 5 000 euro per dos-
sier. 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 3.3 Totaal nog in te vorderen bedrag bij de open dossiers 

 Totaal Lopende 
voorschotdossiers 

(n=7 504) 

Gestopte 
voorschotdossiers 

(n=3 809) 

Geen voorschot-
dossiers (n=2 041) 

Totaal bedrag (euro) 209 925 306 125 242 589 61 770 067 22 912 649 
Gemiddeld bedrag per 

dossier (euro) 
15 720 16 690 16 217 11 226 

Kwartielgrenzen    

Kwartiel 1 (25%) (euro) 4 590 5 330 4 858 2 213 

Kwartiel 2 (50%) (euro) 10 335 11 005 11 294 6 426 

Kwartiel 3 (75%) (euro) 20 095 21 319 20 945 14 041 

Kwartiel 4 (100%) (euro) 322 795 322 795 306 583 231 831 
Bron Berekening op basis van DAVO-databank 

In tabel 3.4 wordt de oorspronkelijke achterstal (bedrag ingegeven in aanvraag-
formulier bij de aanvraag van de tussenkomst; het betreft de tot dan toe opge-
bouwde schuld) weergegeven. De open dossiers waren oorspronkelijk goed voor 
een achterstal van 91,8 miljoen euro (of gemiddeld 6 875 euro per dossier). Door 
de uitgekeerde voorschotten (achterstallige onderhoudsgelden gedurende invorde-
ring), de werkingskosten, de uitzonderlijke kosten, de nalatigheidsinteresten, die 
door DAVO geheven worden is dit bedrag over de tijd dus sterk toegenomen 
(meer dan verdubbeld). Het oorspronkelijke bedrag van de achterstal ligt gemid-
deld per dossier iets lager bij de groep waar nooit een voorschot is betaald 
(6 515 euro) dan bij de huidige (6 801 euro) en de gewezen voorschotgroep 
(7 216 euro). 
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Tabel 3.4 Oorspronkelijke achterstal bij opening van dossier 

 Totaal Lopende 
voorschotdossiers 

(n=7 504) 

Gestopte 
voorschotdossiers 

(n=3 809) 

Geen 
voorschotdossiers 

(n=2 041) 

Totaal bedrag (euro)  91 813 641 51 031 495 27 485 246 13 296 900 
Gemiddeld bedrag per 

dossier (euro) 
6 875 6 801 7 216 6 515 

Kwartielgrenzen    

Kwartiel 1 (25%) (euro) 1 620 1 600 1 750 1 535 

Kwartiel 2 (50%) (euro) 3 806 3 628 4 312 3 600 

Kwartiel 3 (75%) (euro) 8 550 8 350 9 130 8 096 

Kwartiel 4 (100%) (euro) 161 907 161 907 130 636 145 359 
Bron Berekening op basis van DAVO-databank 

De omvang van de voorschotten wordt weergegeven in tabel 3.5. Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de open dossiers waar nog steeds een voorschot 
wordt betaald en deze dossiers waar dit niet langer het geval is. Merk op dat voor 
een aantal voorschotdossiers in 2011 nog geen voorschot is uitbetaald. Deze zijn 
dan ook niet in de analyse opgenomen. Dit verklaart het verschil tussen de 
7 504 lopende voorschotdossiers en de 7 386 dossiers waarvoor een voorschot 
wordt uitbetaald. Het gemiddeld bedrag uitgekeerd aan voorschotten verschilt 
sterk tussen de lopende en gestopte voorschotdossiers (7 280 euro ten opzichte 
van 4 725 euro). Het huidige gemiddeld aantal maanden dat een voorschot bij het 
totale aantal voorschotdossiers is uitgekeerd bedraagt 29,9 maanden (situatie in 
september 2011). Bij de lopende voorschotdossiers bedraagt dit 32,4 maanden. 
Dit betekent dat gemiddeld 223 euro per lopend voorschotdossier maandelijks 
wordt betaald aan voorschotten. Voor de totale groep is dit 209 euro en voor de 
gestopte voorschotdossiers 184 euro. Aangezien het uitgekeerde voorschot enkel 
per dossier gekend is en niet voor de individuele alimentatiegerechtigde, doet zich 
hier een beperking voor. Wij veronderstellen dat elke alimentatiegerechtigde in een 
dossier gedurende dezelfde termijn het voorschot ontvangt en dit even hoog is. 
Hierdoor bekomen we een maandelijks gemiddeld (berekend) bedrag van 
121 euro per onderhoudsgerechtigde. Voor de dossiers waar nog steeds een voor-
schot wordt uitbetaald bedraagt dit 124 euro. Dit wordt in detail berekend bij de 
bespreking van de onderhoudsgerechtigden (punt 3.5) op basis van hun (geïn-
dexeerde) alimentatie en de aftopping op 175 euro (maximum DAVO-voorschot). 
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Tabel 3.5 Uitgekeerd bedrag aan voorschotten in de voorschotdossiers 

 Totaal aantal 
voorschotdossiers 

(n=11 195) 

Lopende 
voorschotdossiers 

(n=7 386) 1 

Gestopte 
voorschotdossiers 

(n=3 809) 

Totaal bedrag (euro) 71 768 089 53 772 607 17 995 482 

Gemiddeld bedrag per dossier (euro) 6 411 7 280 4 725 

Kwartielgrenzen   

Kwartiel 1 (25%) (euro) 1 788 2 078 1 500 

Kwartiel 2 (50%) (euro) 4 425 5 250 3 245 

Kwartiel 3 (75%) (euro) 8 947 10 205 6 353 

Kwartiel 4 (100%) (euro) 57 575 57 575 41 086 
Aantal maanden voorschot uitbetaald 

in dossier 
29,9 32,4 25,1 

Gemiddeld voorschot per dossier per 
maand 

209 223 184 

Raming gemiddeld voorschot per 
gerechtigde per maand 2 

121 124 115 

1 Voor 118 voorschotdossiers van 2011 is nog geen voorschot uitgekeerd. 
2 Veronderstelling dat het voorschot voor elke onderhoudsgerechtigde in een dossier 

steeds even lang is uitbetaald. 
Bron Berekening op basis van DAVO-databank 

Vervolgens wordt de huidige looptijd van de open dossiers bekeken. Het gaat hier 
om het aantal verstreken maanden tussen de opening van het dossier en septem-
ber 2011. Deze looptijd zal met andere woorden nog verder toenemen in de tijd. 
Gemiddeld hebben de lopende voorschotdossiers reeds een looptijd van 
36,6 maanden. Bij de dossiers waar er nooit een voorschot is betaald bedraagt 
deze looptijd 30,2 maanden. Het zijn in hoofdzaak de gestopte voorschotdossiers 
die een hoge looptijd vertonen. Gemiddeld 48 maanden (of 4 jaar) bedraagt de 
looptijd van een gestopt voorschotdossier. In onderstaande figuur 3.4 stellen we 
deze verschillen in looptijd van het dossier ook duidelijk vast. 26% van de lopende 
voorschotdossiers heeft een huidige looptijd van nog geen jaar. Dit in tegenstelling 
tot de gestopte voorschotdossiers waar bijna een derde van de dossiers een loop-
tijd heeft tussen de vijf en zes jaar. Een deel daarvan zijn de voorschotdossiers 
overgenomen van het OCMW in de periode 2005-2006. 

Zoals kon worden verwacht, vertoont het gemiddeld in te vorderen bedrag een 
toename naarmate de looptijd van het dossier langer wordt (figuur 3.5). Vanaf vijf 
jaar treedt er een afvlakking op van het gemiddeld in te vorderen bedrag voor de 
lopende voorschotdossiers. 
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Figuur 3.4 % verdeling van de gemiddelde berekende looptijd van de open dossiers 
naar type 

 
Bron Berekening op basis van DAVO-databank 

Figuur 3.5 Gemiddeld in te vorderen bedrag naargelang de looptijd van de open 
dossiers 

 
Bron Eigenberekening op basis van DAVO-databank 
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sier, oorspronkelijke achterstal, aantal onderhoudsgerechtigden) vertonen alle drie 
een positieve correlatie met het in te vorderen bedragen. De sterkste correlatie 
doet zich voor tussen de oorspronkelijke achterstal en het totaal in te vorderen 
bedrag. Alle resultaten zijn significant. 

Tabel 3.6 Correlatiecoëfficiënten 

Correlatie Significantie 

Correlatiecoëfficiënt looptijd en in te vorderen bedrag 0,33308 <0,0001 
Correlatiecoëfficiënt oorspronkelijke achterstal en in te vorderen 

bedrag 
0,83378 <0,0001 

Correlatiecoëfficiënt aantal onderhoudsgerechtigden en in te 
vorderen bedrag 0,36242 <0,0001 

Bron Eigen berekening op basis van DAVO-databank 

Daarnaast is er een regressieanalyse opgesteld waarbij de afhankelijke variabele het 
in te vorderen bedrag is en de onafhankelijke variabelen de oorspronkelijke ach-
terstal, de looptijd van het dossier, het totaal uitgekeerd voorschot zijn. We beko-
men een verklarend model van 83,4% door deze drie onafhankelijke variabelen op 
te nemen.90 Individueel heeft de basisachterstal de grootste verklarende waarde 
(69,5%). De verklarende waarde van het totale bedrag uitgekeerd aan voorschot-
ten (28,3%) en de looptijd van het dossier (11,1%) liggen beduidend lager. Andere 
factoren (zoals de werkingskosten – 10% ten laste van de onderhoudsplichtige en 
5% ten laste van de onderhoudsgerechtigde, nalatigheidsinteresten, uitzonderlijke 
kosten) spelen ook hun rol bij de bepaling van de hoogte van het in te vorderen 
bedrag waardoor dit model ‘slechts’ een verklarende waarde heeft van 83,5%. 

Tabel 3.7 Regressieanalyse van de berekeningsbasis 

 Verklarende waarde 
(in %) 

Te recupereren bedrag = 4 148,55853 + 1,683*basis achterstal 69,5 
Te recupereren bedrag = 6 301,569 + 257,4527*looptijd 11,1 
Te recupereren bedrag = 7 298,0642 + 0,01567*totaal uitgekeerd voorschot 28,3 
Te recupereren bedrag = -2 760,908 + 1,529*basis achterstal + 81,732*looptijd 

+ 0,009*totaal uitgekeerd voorschot 
83,4 

Bron Berekening op basis van DAVO-databank 

Op basis van het scatterdiagram wordt de spreiding van het te recupereren bedrag 
in beeld gebracht op basis van de huidige looptijd van een dossier. Er is een sterke 
concentratie van de dossiers beneden een te recupereren bedrag van 20 000 euro. 
Dit werd ook al vastgesteld op basis van tabel 3.3 waarbij 75% van de dossiers een 

 
90  De hoge waarde kan verklaard worden door heteroskedasticiteit. Het totale bedrag wordt geregresseerd 

op twee van zijn componenten.  
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te recupereren bedrag hebben van 20 095 euro en minder. De outliers bevinden 
zich boven de 200 000 euro. Het gaat hier nog om 8 dossiers die boven dit bedrag 
uitstijgen. De regressielijn vertoont een positieve helling met een intercept van 
6 301,6 euro en een stijging van 257,5 euro per maand dat de looptijd toeneemt.  

Figuur 3.6 Scatterdiagram - actueel te recupereren bedrag t.o.v. de looptijd (in 
maanden) 

 

Bron Eigen berekening op basis van DAVO-databank 

3.3 De DAVO-aanvrager 
Vooreerst is een grondige analyse gemaakt van 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 voorschot-
dossier en geen voorschotdossier) gemaakt.  

In 94% van de open dossiers is de aanvrager een vrouw. In de dossiers waar er 
nog nooit een voorschot is uitgekeerd ligt dit percentage heel wat lager. 88,4% van 
de aanvragers is hier dan een vrouw. 
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De gemiddelde leeftijd van de aanvrager bedraagt 41 jaar en 8 maanden. De 
gemiddelde leeftijd ligt bij de lopende voorschotdossiers (40 jaar en 2 maanden) 
4 jaar en 7 maanden lager dan bij de dossiers waar nog nooit een voorschot is uit-
betaald (44 jaar en 9 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’ leeftijdscatego-
rieën. Voor de drie subgroepen vallen de meeste aanvragers binnen de leeftijds-
categorie tussen 40 en 49 jaar. Op zich verbazen deze cijfers niet aangezien de 
gemiddelde leeftijd bij scheiding van een eerste huwelijk op 44,1 jaar ligt in België 
(ADSEI, cijfers voor 2009). 

57,1% van de DAVO-aanvragers is Franstalig en ongeveer 1% Duitstalig. Dit 
weerspiegelt ook de woonplaats van de aanvragers. 44,1% van de aanvragers 
woont in het Vlaams Gewest, 41% in het Waals Gewest en 15% in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Voor Vlaanderen zijn de aanvragers uit Antwerpen 
(12,9%) het sterkst vertegenwoordigd en voor Wallonië zijn dit de aanvragers uit 
Henegouwen (17,2% t.o.v. totaal).  

De verdeling naar de gewesten en provincies zeggen op zich weinig zonder de 
vergelijking te maken met de totale bevolking of het aantal scheidin-
gen/stopzettingen wettelijk samenwonen. Op gewestniveau stellen we vast dat op 
basis van de bevolkingsaantallen procentueel de meeste DAVO-aanvragers 
afkomstig zijn uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (0,19% van de totale bevol-
king in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) (tabel 3.9). Op basis van het aantal 
scheidingen en stopzettingen wettelijk samenwonen in 2009 (wat op zich een 
betere vergelijkingsbasis is) wijzigt dit beeld volledig. Nu ligt het procentuele aan-
tal DAVO-aanvragers in het Waals Gewest heel wat hoger. Merk op dat deze per-
centages op zich weinig zeggend zijn, aangezien het DAVO-cliënteel niet enkel 
afkomstig is van een scheiding of stopzetting wettelijk samenwonen van 2009.91 

In hoofdstuk 1, punt 1.4.3 hebben we kunnen vaststellen dat op 1 januari 2010 
er 899 425 gescheiden personen (dus niet deze met een stopzetting wettelijk 
samenwonen) waren. Door de gewestelijke verdeling toe te passen op het aantal 
gescheiden personen,92 constateren we de sterkste vertegenwoordiging van de 
DAVO-dossiers ten opzichte van de gescheiden bevolking voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (2,1%), gevolgd door het Waals Gewest (1,7%) en het 
Vlaams Gewest (1,2%). 

 
91  Men zou dus meerdere jaren samen kunnen nemen, zoals voor het detail per provincie. 
92  Op 1 januari 2010 waren er 94 302 gescheiden personen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

323 356 gescheiden personen in het Waals Gewest en 481 767 in het Vlaams Gewest. 
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Tabel 3.8 Basisgegevens van de aanvrager (in %) 

 Lopend 
voorschotdossier 

(n=7 504) 

Gestopt 
voorschotdossier 

(n=3 809) 

Geen 
voorschotdossier 

(n=2 041) 

Totaal 

(n=13 354) 

Geslacht van de aanvrager  

Man 4,6 5,7 11,6 6,0 

Vrouw 95,4 94,3 88,4 94,0 
Gemiddelde leeftijd 

aanvrager 
40 j. en 2 m. 43 jaar 44 j. en 9 m. 41 j. en 8 m. 

Verdeling leeftijd 
aanvragers    

 

Jonger dan 29 jaar 8,3 5,8 2,7 6,7 

30-39 jaar 38,6 26,6 23,2 32,8 

40-49 jaar 42,1 47,0 48,4 44,5 

50-59 jaar 10,1 18,2 21,0 14,1 

60-69 jaar 0,9 2,1 4,0 1,7 

70 en ouder 0,1 0,3 0,6 0,2 

Taal van de aanvrager  

Nederlands 43,0 39,7 43,6 42,1 

Frans 56,4 59,0 56,0 57,1 

Duits 0,6 1,3 0,4 0,8 
Provincie van de 

aanvrager*    
 

Oost-Vlaanderen 10,4 9,5 11,9 10,4 

West-Vlaanderen 8,6 10,1 7,7 8,9 

Antwerpen 14,0 10,9 12,9 12,9 

Limburg 7,1 6,0 4,6 6,4 

Vlaams-Brabant 4,7 5,4 8,6 5,5 
Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest 
16,1 13,0 15,1 15,0 

Waals Brabant 2,4 3,3 4,6 3,0 

Henegouwen 16,7 18,9 15,6 17,2 

Namen 5,3 6,0 6,5 5,7 

Luik 12,2 12,9 9,8 12,0 

Luxemburg 2,7 3,9 2,8 3,0 

Gewest*  

Vlaams Gewest 44,8 41,9 45,7 44,1 
Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest 
16,1 13,0 15,1 15,0 

Waals Gewest 39,3 45,0 39,3 40,9 
* 17 ontbrekende antwoorden. 
Bron Eigen berekening op basis van DAVO-databank 
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Tabel 3.9 Mate van aanwezigheid binnen DAVO-dossiers naar gewest en provincie 

 DAVO-
dossiers 

Bevolking 
(31/12/2007) 

%- aandeel 
DAVO-
dossier 
t.o.v. 

bevolking 

Aantal 
scheidingen en 
stopzettingen 

wettelijk 
samenwonen 

(2009) 

% aandeel 
scheiding/ 
stopzetting 

t.o.v. 
bevolking 

%-aandeel 
DAVO-dossiers 

t.o.v. aantal 
scheidingen/ 

stopzettingen 2 

Vlaams Gewest 5 882 6 161 600 0,10 22 517 0,37 26,1 
Brussels 

Hoofdste-
delijk Gewest

2 001 1 048 491 0,19 8 060 0,77 24,8 

Waals Gewest 5 455 3 456 775 0,16 14 860 0,43 36,7 

Totaal 13 337 1 10 666 866 0,13 45 436 0,43 29,4 

 DAVO-
dossiers 

Bevolking 
(31/12/2007) 

%-aandeel 
DAVO-
dossiers 

t.o.v. 
bevolking 

Aantal echt-
scheidingen 
(2004-2009) 

% aandeel 
scheiding 
(over 6 j.) 

t.o.v. 
bevolking 

%-aandeel 
DAVO-dossiers 

t.o.v. aantal 
scheidingen 
(over 6 jaar) 

Oost-
Vlaanderen 

1 387 1 408 484 0,10 21 903 1,56 6,3 

West-
Vlaanderen 

1 187 1 150 487 0,10 18 725 1,63 6,3 

Antwerpen 1 720 1 715 707 0,10 24 680 1,44 7,0 

Limburg 854 826 690 0,10 12 620 1,53 6,8 

Vlaams-Brabant 734 1 060 232 0,07 13 818 1,30 5,3 
Brussels 

Hoofdste-
delijk Gewest

2 001 1 048 491 0,19 38 000 3,62 5,3 

Waals Brabant 400 373 492 0,11 5 351 1,43 7,5 

Henegouwen 2 294 1 300 097 0,18 23 098 1,78 9,9 

Namen 760 465 380 0,16 8 135 1,75 9,3 

Luik 1 600 1 053 722 0,15 18 912 1,79 8,5 

Luxemburg 400 264 084 0,15 4 245 1,61 9,4 
1 17 ontbrekende antwoorden. 
2 Het aantal DAVO-dossiers verwijst uiteraard naar alimentatieverplichtingen die 

ontstaan over een aantal jaren, terwijl het aantal scheidingen/stopzettingen wettelijk 
samenwonen hier enkel slaat op één jaar, 2009. 

Bron Eigen berekening op basis van DAVO-databank 

Het inkomen van de aanvragers die zich bevinden binnen de lopende voorschot-
dossiers is in onderstaande figuur 3.7 weergegeven. Het gaat om het inkomen aan-
gegeven op het aanvraagformulier waardoor dit kan (en zal) verschillen met het 
huidige inkomen. Gemiddeld heeft de aanvrager van een voorschot een maand-
inkomen (op het moment van de aanvraag) van 930 euro. Meer dan de helft van 
de aanvragers heeft een maandelijks inkomen tussen de 500 en 1 000 euro. Nog 
eens 36% ontvangt maandelijks een inkomen tussen 1 000 en 1 300 euro. Als we 
weten dat de armoedegrens in 2009 op 1 256 euro (op basis van equivalent inko-
men, voor één volwassene en een kind jonger dan 14 jaar) lag voor eenouder-
gezinnen met 1 kind ten laste, kan het ontvangen van een DAVO-voorschot de 
aanvrager en hun kind(eren) misschien net (maar voor sommigen zeker ook niet) 
boven de armoedegrens tillen. De inkomens van de aanvragers uit de voorschot-
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dossiers kunnen ook vergeleken worden met de persoonlijke inkomens van de 
alimentatiegerechtigden met kinderen geconfronteerd met een wanbetaling uit de 
SILC-enquête 2009. Dit wordt later in dit hoofdstuk behandeld en in het reken-
model (hoofdstuk 5). 

Figuur 3.7 Inkomensprofiel aanvragers van een voorschot in een lopend 
voorschotdossier (inkomen op datum van de aanvraag) 

 
* 7 outliers zijn verwijderd uit de data. 
Bron Eigen berekening op basis van DAVO-databank 

Onderstaande figuur verifieert of het inkomen van de aanvrager effectief onder de 
DAVO-grens valt. Het gaat hier om het moment bij de opening van een nog 
lopend voorschotdossier aangezien het inkomen (opgegeven in het aanvraag-
formulier) wordt vergeleken met de DAVO-grens van toepassing in het jaar van 
opening van het dossier. Op zich zouden alle lopende voorschotdossiers onder de 
DAVO-grens moeten vallen. Gezien het inkomen dat is vermeld op het aanvraag-
formulier niet steeds het werkelijke inkomen (geverifieerd bij de verschillende 
administraties) is, valt toch een beperkt aantal voorschotdossiers boven deze 
grens. 
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Figuur 3.8 Aantal lopende voorschotdossiers onder en boven de DAVO-grens, op 
basis van jaar opening dossier 

 
Bron Eigen berekening op basis van DAVO-databank 

Het belang van het wel of niet ontvangen van een alimentatie blijkt op basis van 
onderstaande figuur 3.9. Hieruit blijkt dat het niet betalen van de onderhouds-
gelden zorgt voor een inkomstenverlies van 22,6% van de gezinnen in een lopend 
voorschotdossier (7 504 dossiers). Onder het totaal aan inkomsten wordt hier ver-
staan = het persoonlijk inkomen (uit (zelfstandige) arbeid of via een uitkering) 
opgeteld met het normaal te ontvangen niet-geïndexeerde alimentatiebedrag. Het 
inkomstenverlies stijgt logischerwijs ook naarmate er meer onderhoudsgerechtig-
den zijn. De alimentatiegelden bedragen tussen 15 en 42% van het inkomen waar-
over de aanvrager beschikt. 
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Figuur 3.9 Inkomstenverlies door wanbetaling voor de lopende voorschotdossiers 

 
Bron Eigen berekening op basis van DAVO-databank 

3.4 De alimentatieplichtige in DAVO 

Het genderprofiel van de onderhoudsplichtige vertoont de omgekeerde verdeling 
in vergelijking met dit van de aanvrager. 94% van de mannen treden met name op 
als onderhoudsplichtige binnen de open dossiers.  

De gemiddelde leeftijd van de onderhoudsplichtige (43 jaar en 10 maanden) ligt 
2 jaar en 2 maanden hoger dan deze voor de aanvrager. Ook hier ligt de gemid-
delde leeftijd van de onderhoudsplichtigen binnen de lopende voorschotdossiers 
(42 jaar en 6 maanden) lager dan binnen de niet voorschotdossiers (46 jaar) (ver-
schil van 3 jaar en 6 maanden). De meeste onderhoudsplichtigen bevinden zich 
binnen de leeftijdscategorie van 40 tot 49 jaar oud. Waar bij de aanvragers er nau-
welijks personen waren ouder dan 70 jaar oud is dit bij de onderhoudsplichtigen 
minder het geval.  

Bijna 1 op de 10 onderhoudsplichtigen zou zijn laatst gekend adres ook niet lan-
ger in België hebben. Dit zorgt voor een nog moeilijkere invordering door DAVO 
van de gemaakte achterstallen (zie bespreking in hoofdstuk 4). Van de onder-
houdsplichtigen die nog in België hun adres hebben, woont 43% in het Vlaams 
Gewest, 16,6% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 40,5% in het Waals 
Gewest. Ook hier zijn de provincies Henegouwen en Antwerpen het sterkst ver-
tegenwoordigd.  
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Tabel 3.10 Basisgegevens van de onderhoudsplichtige (in %) 

 Lopend 
voorschot-

dossier 

(n=7 504) 

Gestopt 
voorschot-

dossier 

(n=3 809) 

Geen 
voorschot-

dossier 
(n=2 041) 

Totaal 

(n=13 354) 

Geslacht van de plichtige 

Man 95,3 94,3 88,4 94,0 

Vrouw 4,7 5,7 11,6 6,0 

Gemiddelde leeftijd plichtige 1 42 j. en 6 m. 45 j. en 3 m. 46 j. 43 j. en 10 m. 

Verdeling leeftijd plichtige 1 

Jonger dan 29 jaar 4,3 2,8 2,1 3,6 

30-39 jaar 30,2 21,0 19,3 25,9 

40-49 jaar 46,4 45,1 46,6 46,1 

50-59 jaar 15,5 25,3 25,1 19,7 

60-69 jaar 2,0 3,5 5,3 2,9 

70 jaar en ouder 1,7 2,3 1,5 1,8 

Taal van de plichtige 

Nederlands 41,4 38,3 39,9 40,3 

Frans 57,8 60,4 59,4 58,8 

Duits 0,8 1,3 0,7 0,9 
Laatst gekend adres  

(ISO code)     
België 90,4 91,1 91,1 90,7 

Ander land 9,6 8,9 8,9 9,3 

Provincie van de plichtige 2 

Oost-Vlaanderen 9,7 10,0 11,0 10,0 

West-Vlaanderen 8,8 9,9 8,5 9,0 

Antwerpen 14,3 11,7 13,2 13,4 

Limburg 5,9 5,3 4,2 5,5 

Vlaams-Brabant 5,1 4,3 6,4 5,1 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 17,5 15,5 15,7 16,6 

Waals Brabant 2,3 3,0 4,0 2,8 

Henegouwen 16,4 18,5 15,9 16,9 

Namen 5,4 6,0 6,9 5,8 

Luik 12,2 12,5 11,5 12,2 

Luxemburg 2,6 3,4 2,6 2,8 

Gewest 2 

Vlaams Gewest 43,8 41,2 43,3 43,0 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 17,5 15,5 15,7 16,6 

Waals Gewest 38,9 43,4 40,9 40,5 
1 Van 200 onderhoudsplichtigen is de leeftijd niet gekend. 
2 Van 1 126 onderhoudsplichtigen is de provincie niet gekend. Een gedeelte hiervan 

woont ook niet langer in België. 
Bron Eigen berekening op basis van DAVO-databank 
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3.5 De DAVO-gerechtigden 
Een aparte databank is gecreëerd waarbij niet langer de opdeling werd gemaakt 
naar open dossier maar wel naar gerechtigde binnen een DAVO-dossier.93 
Variabelen die van toepassing waren op het dossier zijn tegelijk meegenomen in 
deze databank. Op deze manier is een gedetailleerd zicht bekomen op de alimen-
tatiegerechtigden binnen de open dossiers. Het gaat hierbij om 
24 167 alimentatiegerechtigden verdeeld over 13 354 dossiers of 1,8 gerechtigden 
per dossier. 60% van de gerechtigden (14 393 personen) bevinden zich binnen een 
dossier waar er tegelijk een voorschot wordt uitgekeerd. Dit slaat op 
1,9 gerechtigden per voorschotdossier. Zoals reeds is aangegeven zal het aantal 
gerechtigden die momenteel effectief een voorschot ontvangen, lager liggen aan-
gezien deze variabele (voorschotdossier: ja of nee) slaat op het dossier en niet de 
alimentatiegerechtigde. Het wil immers niet zeggen dat elke gerechtigde binnen 
een voorschotdossier ook effectief een voorschot ontvangt (bv. 2 gerechtigden in 
voorschotdossier waarbij voor de één een voorschot wordt uitbetaald en voor de 
andere enkel nog achterstallen in te vorderen zijn bijvoorbeeld omwille van niet 
langer ten laste). Dit verklaart het verschil tussen de 14 393 gerechtigden binnen 
een voorschotdossier en de 12 940 gerechtigden die effectief een voorschot ont-
vangen. Enkele variabelen die aangeven of momenteel wel of niet een voorschot 
wordt ontvangen zijn ook op individuele basis gedefinieerd. Zo geldt voor 59,1% 
van de gerechtigden dat er een voorschot is aangevraagd bij DAVO. Maar 
momenteel wordt aan 53,5% van de alimentatiegerechtigden (=12 940 personen) 
een voorschot toegekend. Slechts 3,5% van de onderhoudsgerechtigden wordt 
genoteerd als aanvrager. Slechts 19 van de 857 onderhoudsgerechtigden die ook 
als aanvrager optreden ontvangen op dit moment een voorschot. Het gaat hier 
met andere woorden om een kind ten laste die de aanvraag heeft ingediend. Voor 
de andere 838 gerechtigden die als aanvrager optreden zal er enkel ingevorderd 
worden. 438 alimentatiegerechtigden die als aanvrager optreden situeren zich bin-
nen een lopend voorschotdossier. Het zijn dus personen waarvoor er voor hen 
ingevorderd zal worden (maar zij hebben zelf geen recht op een voorschot) waar-
bij hun kinderen naast de invordering ook een voorschot zullen ontvangen. Dat in 
857 van de 13 354 dossiers (of 6,4%) de aanvrager ook onderhoudsgerechtigd is, 
bewijst dat maar in beperkt aantal gevallen de ex-partner een onderhoudsuitkering 
ontvangt voor zichzelf. 

 
93  Met dank aan Kristof Heylen (HIVA) voor de hulp bij deze omzetting. 



ho
of

ds
tu

k 
3 

| 
 A

na
ly

se
 v

a
n 

d
e 

D
A

V
O

-d
a

ta
b

a
nk

 
19

2 

 

 

Tabel 3.11 Basisgegevens van de onderhoudsgerechtigden 

Aantal % verdeling Aantal per open dossier 

Totaal aantal gerechtigden 24 167 100,0 1,8 gerechtigden per dossier 
Enkel invordering 9 774 40,4 1,7 gerechtigden per dossier 
Voorschot en invordering 14 393 59,6 1,9 gerechtigde per dossier 
Voorschot aangevraagd bij DAVO 
Ja 14 287 59,1 
Neen 9 880 40,9 
Voorschot toegekend door DAVO 
Ja 12 940 53,5 
Neen 11 227 46,5 
Is de gerechtigde de aanvrager 
Ja 857 3,5 
Waarvan voorschot toegekend 

(n=12 940) 19   
Waarvan voorschot niet toegekend 

(n=11 227) 
838 

  
- In voorschotdossier 438 
- Niet in voorschotdossier 398 

Neen 23 310 96,5 
Bron Eigen berekening op basis van DAVO-databank 

Op basis van de variabele die aanduidt of aan de alimentatiegerechtigde momen-
teel een voorschot wordt toegekend door DAVO is een verdere analyse gemaakt 
van de alimentatiegerechtigde. Er doet zich bijna een gelijke genderverdeling voor 
van de alimentatiegerechtigden. Iets meer mannen krijgen momenteel een voor-
schot toegekend terwijl er bij iets meer vrouwen enkel wordt ingevorderd. Het 
gemiddeld niet-geïndexeerde bedrag dat de onderhoudsgerechtigde ontvangt aan 
alimentatie bedraagt 126,7 euro. 75% van de alimentatiegerechtigden ontvangt een 
bedrag van 150 euro en minder. Aangezien het maximumbedrag dat DAVO als 
voorschot uitkeert 175 euro is, zal slechts een ‘beperkte’ groep alimentatiegerech-
tigden geen volledige aanspraak maken op het alimentatiebedrag. 
De gemiddelde leeftijd van de gerechtigde verschilt sterk naargelang het al of niet 
uitkeren van een voorschot. De gemiddelde leeftijd van de gerechtigden die geen 
voorschot ontvangen bedraagt immers 19 jaar en 3 maanden ten opzichte van 
13 jaar voor de voorschotontvangende gerechtigden. Het voorschot is dan ook 
beperkt tot de kinderen die nog steeds ten laste zijn. 
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Tabel 3.12 Geslacht van, bedrag aan alimentatie ontvangen door en gemiddelde 
leeftijd van gerechtigde 

 Totaal Momenteel geen 
voorschot 

toegekend (Z) 
(n=11 227) 

Momenteel 
voorschot 

toegekend (Z) 
(n=12 940) 

Geslacht gerechtigde 
Man 49,2% 47,5% 50,6% 
Vrouw 50,8% 52,5% 49,4% 
Alimentatie niet geïndexeerd 
Gemiddeld bedrag (euro) 126,7 127,5 126,0 
Kwartielgrenzen   
Kwartiel 1 (25%) (euro) 87 75 99 
Kwartiel 2 (50%) (euro) 124 115 124 
Kwartiel 3 (75%) (euro) 150 150 150 
Kwartiel 4 (100%) (euro) 3 000 3 000 1 000 
Leeftijd 
Gemiddelde leeftijd 15 j. 11 m. 19 j. 3 m. 13 j. 
Kwartielgrenzen   
Kwartiel 1 (25%) (jaar) 11 13 9 
Kwartiel 2 (50%) (jaar) 15 19 13 
Kwartiel 3 (75%) (jaar) 20 23 17 
Kwartiel 4 (100%) (jaar) 80 80 37 

Bron Eigen berekening op basis van DAVO-databank 

De procentuele verdeling van de leeftijd van de kinderen die een voorschot ont-
vangen blijft toenemen tot een leeftijd tussen 12 en 14 jaar (14,5% van de alimen-
tatiegerechtigden) om vervolgens langzaam af te nemen (figuur 3.10). We zien dat 
uiteindelijk toch een aanzienlijk deel (±40%) van de kinderen die een voorschot 
ontvangen ouder is dan 16 jaar. De SILC-enquête bevraagt de gezinsleden vanaf 
16 jaar ook individueel. In dit onderzoek werd enkel gebruik gemaakt van de 
gezinsgegevens. Een verdere analyse van de individuele gegevens voor de kinderen 
boven de 16 jaar is wenselijk. 
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Figuur 3.10 % leeftijdsverdeling van de onderhoudsgerechtigden die een DAVO-
voorschot ontvangen 

 
Bron Eigen berekening op basis van DAVO-databank 

We mogen dan de huidige leeftijd kennen van de onderhoudsgerechtigden, de 
leeftijd bij opening van het DAVO-dossier is wellicht nog van groter belang. Voor 
een voorschotdossier is dit zeker het geval. Van bij de opening van het dossier zal 
het kind immers een voorschot ontvangen van DAVO zolang het ten laste is van 
de met wanbetaling geconfronteerde ouder en zolang het dossier niet (gedeeltelijk) 
afgesloten wordt.  

De gemiddelde leeftijd bij de opening van het dossier van de onderhouds-
gerechtigden die momenteel een voorschot ontvangen (= kinderen ten laste) 
bedraagt 10 jaar en 7 maanden. De mediaan ligt op 10 jaar. Deze gemiddelde leef-
tijd verschilt sterk met de onderhoudsgerechtigden die geen voorschot ontvangen 
en waarvoor dus enkel ingevorderd wordt. Voor deze groep ligt de gemiddelde 
leeftijd immers op 16 jaar. Op zich weinig verwonderlijk aangezien deze groep 
zowel kinderen als ex-partners omvat waarvoor ingevorderd moet worden. 
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Tabel 3.13 Gemiddelde leeftijd van de onderhoudsgerechtigde bij opening van het 
dossier 

 Voorschot effectief ontvangen 
(n=12 940) 

Geen voorschot (n=11 227) 

Gemiddelde leeftijd 10 j. en 7 m. 16 j. 
Kwartielgrenzen  
Kwartiel 1 (25%) (jaar) 7 10 
Kwartiel 2 (50%) (jaar) 10 15 
Kwartiel 3 (75%) (jaar) 14 19 
Kwartiel 4 (100%) (jaar) 36 79 

Bron Eigen berekening op basis van DAVO-databank 

Ten slotte kan per onderhoudsgerechtigde nagegaan worden of hij in het verleden 
een voorschot van het OCMW ontvangen heeft. 27% van de onderhoudsgerech-
tigden zou in het verleden een voorschot ontvangen hebben. Het gemiddeld 
bedrag dat het OCMW aan de gerechtigden heeft uitgekeerd bedraagt 103 euro. 

3.6 Vergelijking DAVO-voorschotdossiers met de SILC-enquête 
De inkomensverdeling van de lopende voorschotdossiers kan vergeleken worden 
met de alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen en de gezinnen met kinde-
ren die geconfronteerd worden met een wanbetaling. Het zijn de inkomensgege-
vens uit de SILC-data van 2006 en 2009 die gehanteerd zijn. Bij de DAVO-
voorschotdossiers gaat het om het inkomen vermeld op het aanvraagformulier 
(2004-2011). Er is dus geen exacte vergelijking voor één specifiek jaar voor beide 
databanken (SILC en DAVO). De koppeling met de fiscale aangifte lost dit 
verschil op, met name voor 2009. Daar zijn de inkomens gebaseerd op 2008, 
toevallig ook het jaar waarop de fiscale aangiften van 2009 betrekking hebben 
(hoofdstuk 4). In het rekenmodel (hoofdstuk 5) worden alle inkomenscijfers via 
indexatie geëxtrapoleerd naar 2011 en zijn dus perfect vergelijkbaar. 

Het blijkt dat de inkomenscategorie tussen 1 000 en 1 299 euro het sterkst ver-
tegenwoordigd is bij de alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen. Het per-
soonlijk inkomen voor deze groep blijkt dus iets ‘minder linksscheef’ verdeeld dan 
de gezinnen met kinderen geconfronteerd met een wanbetaling en de DAVO-
voorschotgroep (vergelijking figuren 3.11 en 3.12). 

Het vergelijken van de inkomensverdeling tussen de DAVO-voorschotgroep en 
de gezinnen met kinderen geconfronteerd met wanbetaling zorgt voor een aantal 
nieuwe inzichten (figuur 3.11). Door de SILC-data van 2006 en 2009 te combine-
ren kan een gemiddelde verkregen worden. Dit biedt het voordeel van een grotere 
steekproef en een correctie van extreme waarden. Het inkomensprofiel van de 
DAVO-voorschotgroep vertoont sterke gelijkenissen met dit van de gezinnen 
geconfronteerd met een wanbetaling. Een relatief beperkt aantal gezin-
nen/dossiers beneden een inkomen van 500 euro, een piek van het aantal gezin-
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nen met een inkomen tussen 500 en 1 000 euro en vervolgens een dalend aantal. 
De figuur toont aan welke inkomenscategorieën van de gezinnen geconfronteerd 
met een wanbetaling goed vertegenwoordigd zijn in de DAVO-databank en welke 
veel minder. De kloof tussen het aantal gezinnen met kinderen geconfronteerd 
met wanbetaling en de DAVO-voorschotgroep is beperkt tot een persoonlijk 
inkomen van 1 300 euro. De gezinnen geconfronteerd met een wanbetaling welke 
een ‘laag’ inkomen hebben zijn dus relatief goed vertegenwoordigd in de DAVO-
databank. Vanaf 1 300 euro zullen ook de verhogingen per kind ten laste spelen. 
Hierdoor zullen gezinnen geconfronteerd met een wanbetaling net onder of 
boven de DAVO-grens vallen. Blijkbaar valt een grote groep gezinnen er boven. 

Het is deze oefening die wij zullen herhalen in het rekenmodel. Met name de 
DAVO-databank confronteren met SILC-data en de fiscale aangifte op basis van 
een persoonlijk inkomen en eenzelfde jaar (inkomens 2008 bij de koppeling tussen 
SILC en de fiscale aangifte OFWEL de indexering naar 2011).  
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Figuur 3.11 DAVO-voorschotdossiers naar inkomen op moment van de aanvraag en gezinnen met kinderen geconfronteerd met wanbetaling 
SILC 2006 en 2009 naar netto persoonlijk inkomen 

 

Bron Eigen berekening op basis van DAVO-databank, SILC 2006 en 2009 
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Figuur 3.12 Alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen, SILC 2009, naar netto persoonlijk inkomen 

 

Bron Eigen berekening op basis van SILC 2009 
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3.7 Vergelijking inkomensprofiel onderhoudsgerechtigde versus 
plichtige 

Eén van de onderzoeksvragen is in hoever het inkomen van een onderhouds-
gerechtigde iets zegt over het inkomen van de onderhoudsplichtige. Binnen de 
DAVO-databank is de vergelijking alvast niet mogelijk aangezien geen gegevens 
aangeleverd zijn over het inkomen van de alimentatieplichtige. Op basis van de 
fiscale aangifte kan de vergelijking wel gemaakt worden (zie hoofdstuk 4). 

3.8 Scenario’s voor een aantal beleidswijzigingen 
Een aantal beleidswijzigingen kunnen gesimuleerd worden op basis van de gege-
vens beschikbaar in de DAVO-registers. Dit bespreken wij hierna. Voor een aan-
tal andere beleidswijzigingen hebben wij externe gegevens nodig. Dat bespreken 
wij in hoofdstuk 5. 

3.8.1 Wijziging van het inkomensplafond 
Zoals reeds is aangegeven beschikt de DAVO-databank enkel over het inkomen 
van de aanvrager dat werd vermeld op het aanvraagformulier. Ook zijn deze aan-
vragen gespreid over de jaren. Door de koppeling met de fiscale aangifte is het de 
bedoeling het inkomensprofiel te kennen van de aanvrager voor het inkomensjaar 
2008 (hoofdstuk 4). Dit zou dan vergeleken kunnen worden met het inkomens-
profiel van SILC 2009 (slaat op inkomens van 2008). 

Gezien het grote aantal ontbrekende fiscale aangiften van de aanvrager (zie 
hoofdstuk 4) is voor het rekenmodel uiteindelijk geopteerd om het inkomen van 
de aanvrager op het aanvraagformulier te indexeren naar 2011 en hetzelfde te 
doen voor SILC 2006 en 2009 (zie hoofdstuk 5). Op die manier kunnen wij twee 
golven van de SILC enquête gebruiken, en alle DAVO-dossiers. De fiscale aan-
giften informeren ons over de inkomens van de crediteuren bij een deel van de 
DAVO-dossiers. Verschuivingen in de inkomensgrens in de DAVO-
reglementering bespreken wij in hoofdstuk 5. 

3.8.2 Wijziging van het voorschot 
De huidige maximumgrens van het DAVO-voorschot ligt op 175 euro. Onder-
houdsuitkeringen die hoger liggen dan deze grens worden dus gelimiteerd tot dit 
maximumbedrag. Wij hebben 2 scenario’s gedefinieerd die de grens wijzigen, met 
name een verhoging van de maximumgrens tot 200 euro94 en het opheffen van 

 
94  Merk op dat in het oorspronkelijk wetsontwerp (Herzet, Coenen, Burgeon, Vanherstraeten, Grauwels, 

Viseur, De Meyer, Moerman, Van Weert & Cahay-André, 2002, p. 10) een maximumbedrag van 200 euro 
was voorzien. 
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een maximumgrens. De budgettaire consequenties van deze wijzigingen zijn in 
kaart gebracht. Daarnaast zou ook geverifieerd kunnen worden welke invloed de 
verhoging tot 200 euro of het opheffen van de maximumgrens heeft op het 
armoederisico. We hebben de opdeling gemaakt volgens niet en wel geïndexeerde 
alimentatiebedragen. Voor de meest accurate analyse wordt best naar het geïn-
dexeerde alimentatiebedrag gekeken (situatie in 2011).95 

Van de 12 940 gerechtigden die momenteel een voorschot van DAVO ontvan-
gen, heeft 80,7% een maandelijkse alimentatie van 175 euro of lager. 6,5% heeft 
een maandelijkse alimentatie tussen de 176 en 200 euro en 12,8% van hoger dan 
200 euro.  

De huidige regeling maakt dat DAVO met een kostprijs in 2011 wordt gecon-
fronteerd van 19,8 miljoen euro of 128 euro per voorschotgerechtigde. Wanneer 
de grens wordt opgetrokken tot 200 euro zorgt dit voor een stijging van de kost-
prijs met 3,1%. De jaarlijkse kostprijs bedraagt dan 20,4 miljoen euro of 132 euro 
per voorschotgerechtigde. Wanneer de grens wordt opgeheven stijgt de kostprijs 
voor DAVO natuurlijk verder. Het gaat hier om een stijging van 9,4% ten 
opzichte van de huidige kostprijs. De volledige opheffing van de grens houdt een 
jaarlijkse kostprijs in van 21,7 miljoen euro, wat een verhoging van 1,9 miljoen 
euro betekent. De gemiddelde kostprijs per gerechtigde bedraagt dan 140 euro. 

 
95  DAVO indexeert immers zelf het overeengekomen maandelijkse alimentatiebedrag. 
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Tabel 3.14 Simulatie wijziging van het uitgekeerd bedrag aan voorschotten 

Niet geïndexeerd voorschot Geïndexeerd voorschot 
Aantal % Aantal % 

Onder de maximumgrens van 
175 euro 

11 345 87,7 10 448 80,7 

Tussen 175 en 200 euro 847 6,5 841 6,5 
Boven 200 euro 748 5,8 1 651 12,8 
Totaal aantal voorschotgerechtigden 12 940 100,0 12 940 100,0 
Huidige kostprijs per maand Voorschot (€) Bedrag Voorschot (€) Bedrag 

Onder de 175 euro (gemiddeld) 110,47 1 253 282 116,39 1 216 043 
Boven de 175 euro (forfaitair) 175,00 279 125 175,00 436 100 
Maandelijkse kostprijs (€) 1 532 407  1 652 143 
Jaarlijkse kostprijs (€) 18 388 886  19 825 713 
Kostprijs per gerechtigde (€) 118  128 
Verhoging tot 200 euro per maand Voorschot (€) Bedrag Voorschot (€) Bedrag 

Onder de 175 euro (gemiddeld) 110,47 1 253 282 116,39 1 216 043 
Tussen 175 en 200 euro (gemiddeld) 196,79 166 681 187,03 157 292 
Boven 200 euro (forfaitair) 200,00 149 600 200,00 330 200 
Maandelijkse kostprijs (€) 1 569 563  1 703 535 
% verschil met huidige kostprijs 2,4%  3,1% 
Jaarlijkse kostprijs (€) 18 834 759  20 442 419 
Jaarverschil met huidige kostprijs (€) 445 874  616 707 
Kostprijs per gerechtigde (€) 121  132 
Verhoging zonder grens Voorschot (€) Bedrag Voorschot (€) Bedrag 

Onder de 175 euro (gemiddeld) 110,47 1 253 282 116,69 1 216 043 
Tussen 175 en 200 euro (gemiddeld) 196,79 166 681 187,03 157 292 
Boven 200 euro (gemiddeld) 282,05 210 973 262,64 433 619 
Maandelijkse kostprijs (€) 1 630 937  1 806 954 
% verschil met huidige kostprijs 6,4%  9,4% 
Jaarlijkse kostprijs (€) 19 571 240  21 683 443 
Jaarverschil met huidige kostprijs (€) 1 182 354  1 857 730 
Kostprijs per gerechtigde (€) 126  140 

Bron Eigen berekening op basis van DAVO-databank 

3.8.3 Wijziging van de doelgroep 
Momenteel wordt enkel een voorschot toegekend op de onderhoudsuitkering 
voor het kind. Maar ook de voormalige partner (ex-echtgenoot of ex-
samenwonende) kan eventueel een uitkering ontvangen. Het verruimen van deze 
doelgroep 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 (Burgeon, Mayeur, Pécriaux & 
Van Den Bossche, 2008). Binnen dit onderzoeksrapport gaan we op de uitbrei-
ding van de doelgroep slechts gedeeltelijk in. We beperken ons tot de ex-partners 
waarvan hun kinderen nu reeds een voorschot ontvangen. Op deze groep hebben 
wij immers zicht in de DAVO-databank. 
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In de open dossiers bevinden zich 836 alimentatiegerechtigden die momenteel 
geen voorschot ontvangen maar wel als aanvrager genoteerd staan. Hiervan zitten 
438 alimentatiegerechtigden in een voorschotdossier en 398 gerechtigden enkel in 
een invorderingsdossier. De alimentatiegerechtigden (tevens aanvragers) die in een 
voorschotdossier zitten, voldoen in ieder geval aan de inkomensgrens (1 300 euro 
+ 62 euro per kind ten laste). Zij treden op als ouder waarbij hun kinderen wel 
reeds een DAVO-voorschot ontvangen. Deze 438 alimentatiegerechtigden ont-
vangen individueel een gemiddeld maandelijks alimentatiebedrag van 
301,29 euro.96 Ook hier moet de maximumgrens van 175 euro toegepast worden. 
Het niet beperken zou een jaarlijkse kostprijs met zich meebrengen van 
1,6 miljoen euro. Het beperken van het voorschot tot 175 euro per maand doet de 
kostprijs dalen tot 796 696 euro. 

Tabel 3.15 Kostprijs wijziging van de doelgroep - enkel voorschotdossiers 

Aantal 

Totaal aantal aanvragers eveneens onderhoudsgerechtigd 857 
Aantal aanvragers die voorschot ontvangen 19 
Totaal aantal aanvragers waar enkel ingevorderd wordt 838 
Enkel invordering 398 47,6% 
Voorschot + invordering 438 52,4% 
Totaal 836 
Voorschotdossiers 
Onder de maximumgrens 159 € 110,48 € 17 566 
Boven de maximumgrens 279 € 175,00 € 48 825 

Totaal 438 € 66 391 
Jaarbedrag € 796 696 
Jaarbedrag zonder toepassing grens 438 € 301,29 € 1 583 580 

Bron Eigen berekening op basis van gegevens DAVO-databank 

 
96  Merk op dat dit gemiddeld bedrag sterk opgehoogd is door de aanwezigheid van enkele ‘extreme 

waarden’. 
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4 |  Koppeling DAVO-databank aan de 
fiscale aangifte 

 

Om een nog meer gedetailleerd portret te kunnen maken zijn de open DAVO-
dossiers gekoppeld aan de fiscale aangifte. Hierdoor is het mogelijk om de burger-
lijke stand, het aantal kinderen ten laste, het inkomen, de eventueel ontvangen of 
uitgekeerde alimentatie van de betrokkenen binnen een DAVO-dossier in beeld te 
brengen. Daarnaast zijn de ‘goede dossiers/debiteuren’, de groep debiteuren 
waarbij het volledige te recupereren bedrag terug is gevorderd, aan de fiscale aan-
gifte gekoppeld. Dit zijn (af-)gesloten dossiers waarvoor een aparte databank aan 
de onderzoekers werd geleverd, eveneens gekoppeld aan de fiscale aangiften. Het 
profiel van deze ‘goede’ dossiers is ten slotte geconfronteerd met dit van de open 
dossiers. 

Wij bespreken hier enkel het beeld dat wij verkrijgen via de fiscale aangiften van 
de DAVO-populatie. Zoals wij in het eerste hoofdstuk signaleerden bevat de fis-
cale aangifte ook informatie over (een deel van) de alimentatiegerechtigden en de 
alimentatieplichtigen. Deze informatie is niet verder het voorwerp van dit rapport 
maar zou een unieke bron kunnen zijn voor verdere analyse. 

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 DAVO-aanvragers, de DAVO-onderhouds-
gerechtigden en de DAVO-onderhoudsplichtigen. Er is een selectie gemaakt van 
aangifteposten door de onderzoekers welke vervolgens door de Algemene admini-
stratie van de fiscaliteit - Cel Beheerscontrole - team Budget werden getrokken uit 
de fiscale aangifte en vervolgens door DAVO werden gekoppeld aan de DAVO-
databank.97 Een meer gedetailleerd fiscaal profiel van het DAVO-cliënteel kon 

 
97  In bijlage 3 zijn de geleverde variabelen uit de fiscale aangifte opgelijst. 
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hierdoor opgemaakt worden. De gegevens die beschikbaar werden gesteld zijn op 
basis van de aanslagformulieren, dus na incohiering. Dat impliceert dat soms per-
sonen die geen aangifte hebben moeten doen, toch een aanslag hebben gekregen. 

Op zich spreken we in de fiscale aangifte van onderhoudsbetalers - en ontvan-
gers en niet van onderhoudsplichtigen en - gerechtigden. Het wil immers niet zeg-
gen 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 wan-
betaling die bij DAVO terecht komen. 

De fiscale aangifte voor het aanslagjaar 2009 (inkomstenjaar 2008) wordt 
gehanteerd. Dit staat tegenover 13 354 DAVO-dossiers geopend tussen de start 
van de diensten van DAVO en september 2011, en nog open op het einde van die 
periode. De fiscale realiteit in september 2011 zal zonder meer verschillen van 
deze van het aanslagjaar 2009. De fiscale realiteit zal dan wel dicht aansluiten bij 
de SILC-enquête van 2009 (die ook inkomensgegevens opvraagt van het jaar 
voordien, 2008).  

De kans is reëel dat niet voor elke DAVO-aanvrager, onderhoudsgerechtigde, 
onderhoudsplichtige, de fiscale gegevens bekend zijn. Zo is er een vrijstelling voor 
belastingplichtigen zonder beroepswerkzaamheid wanneer hun belastbare inkom-
sten lager liggen dan de belastingvrije som (voor een alleenstaande) of de samen-
gestelde belastingvrije sommen (echtgenoten/wettelijk samenwonenden). Zo zal 
op de fiscale aangifte van de onderhoudsgerechtigde kinderen weinig tot nooit een 
zicht verkregen worden. ‘Onderhoudsuitkeringen bestemd voor kinderen zijn 
immers belastbaar op naam van de kinderen zelf; zij moeten met andere woorden 
niet worden vermeld in de aangifte van de ouder van wiens gezin zij deel uitma-
ken, maar in eigen aangifteformulieren op naam van de verkrijgende kinderen. 
Indien geen aangifteformulieren op naam van de kinderen zijn toegezonden, 
moeten die in voorkomend geval bij de plaatselijke belastingdienst worden aange-
vraagd’ (Federale Overheidsdienst Financiën, 2011b, p. 55). Ook zijn niet alle ver-
vangingsinkomens belastbaar. De belangrijkste vrijstelling is er voor het leefloon 
(FOD Financiën, 2011a). 

Tabel 4.1 biedt een overzicht inzake het beheer van de aangiften voor het aan-
slagjaar 2009. 324 866 aangiften werden niet ontvangen, dit staat gelijk aan 5,1% 
van de verstuurde aangiften en 4,8% van het aantal ingekohierde dossiers. Ook 
waren er 506 262 vrijgestelden of 7,4% van het aantal fiscale eenheden. De som 
van de niet-ontvangen aangiften en de vrijgestelde dossiers, slaat op 12,1% van het 
aantal fiscale eenheden. De categorie niet-hernieuwbaren (niet belastbaren) is de 
groep waarbij noch een aangifte, noch een voorstel van vereenvoudigde aangifte 
wordt opgestuurd maar waar er wel een aanslag wordt gevestigd. 
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Tabel 4.1 Statistieken op het vlak van het beheer van de belastingplichtigen, 
aanslagjaar 2009 

N 

Aantal dossiers PB (= ‘aantal fiscale eenheden’) 6 848 480 
Aantal verstuurde aangiften 6 342 218 
Aantal niet-hernieuwbaren (= ‘aantal vrijgestelden’) 506 262 
Aantal niet-ontvangen aangiften 324 866 
Aantal ingekohierde dossiers 6 738 222 

Bron FOD Financiën - Cel Beheerscontrole 

4.2 Basisprofiel van aanvragers en debiteuren 
Vooreerst is het van belang op te merken dat niet voor alle open dossiers de fis-
cale aangifte van de aanvrager en de debiteur gekend is. Voor 2 162 aanvragers of 
16% van alle aanvragers is er geen fiscale aangifte gekend (tabel 4.2). Ook voor 
2 941 debiteuren of 22% van alle debiteuren ontbreekt de fiscale aangifte. In ver-
gelijking met de totale groep belastingplichtigen ligt het aantal missings beduidend 
hoger. Een deel daarvan is te verklaren doordat de onderhoudsplichtige in het 
buitenland woont maar is dit ook te verklaren doordat de DAVO-gerechtigden en 
-plichtigen een ‘risicogroep’ vormen omwille van een mogelijke vrijstelling (onder 
belastingvrije som, leefloon ontvangend). In punt 4.3 gaan we dieper in op deze 
ontbrekende aanvragers en debiteuren. 

In de aangeleverde data zijn steeds per open dossier voor de aanvrager, de onder-
houdsplichtige en de onderhoudsgerechtigde de linker en de rechter kolom van de 
fiscale aangifte meegeleverd. Bij een individuele aangifte wordt enkel de linker 
kolom ingevuld. Bij een gemeenschappelijke aangifte (bij gehuwden en wettelijk 
samenwonenden) wordt de linker kolom ingevuld door de man en de rechter 
kolom door de vrouw. Slechts 1,3% van de DAVO-aanvragers vulde in het aan-
slagjaar 2009 een gemeenschappelijke aangifte in. 93% van de fiscale aangiften van 
de aanvragers slaat op een vrouw met een individuele aangifte. Dit slaat op een 
heel hoog aantal vrouwen in eenoudergezinnen (of feitelijk samenwonend) als 
aanvrager in de DAVO-databank. Bij de debiteuren ligt het percentage gemeen-
schappelijke aangiften beduidend hoger. Met name 17,1% van de aangiften van de 
debiteuren slaat op een gemeenschappelijke aangifte. 77,4% van de aangiften van 
de debiteuren betreft een individuele aangifte van een man. 
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Tabel 4.2 Type aangifte aanvragers en debiteuren 

Type Aanvrager Debiteur 
N % N % 

Vrouw individuele aangifte 10 391 92,9 572 5,5 
Vrouw gemeenschappelijke aangifte 2 0,0 2 0,0 
Man individuele aangifte 654 5,8 8 058 77,4 
Man gemeenschappelijke aangifte 140 1,3 1 781 17,1 

Totaal 11 187 100,0 10 413 
Missing t.o.v. totaal open dossiers 2 167 16,2 2 941 22,0 

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

Merk op dat in het jaar van het huwelijk/wettelijk samenwonen de aangifte nog 
afzonderlijk zal gebeuren. Het is dus mogelijk dat op een afzonderlijke aangifte 
‘gehuwd’ aangeduid wordt. In het jaar van de echtscheiding/stopzetting wettelijk 
samenwonen zal er een afzonderlijke aangifte zijn. 40% van de aanvragers was op 
1 januari 2009 ongehuwd (tabel 4.3). Dit mag enkel aangekruist worden indien 
men op 1 januari 2009 nog nooit gehuwd of wettelijk samenwonend is geweest 
(FOD Financiën, 2009). Blijkbaar was dus een groot gedeelte van de aanvragers in 
het verleden feitelijk samenwonend of alleenstaande ondanks de mogelijke aanwe-
zigheid van een kind. Daarnaast geeft 47% van de aanvragers aan dat zij wettelijk 
gescheiden zijn. Dit profiel verschilt toch wat van dat van de debiteuren. Hier 
blijkt immers dat 16,6% van de debiteuren op 1 januari 2009 gehuwd was en 
‘slechts’ 29,7% nog wettelijk gescheiden was. Merk op dat voor DAVO-dossiers 
geopend in 2010 of 2011 de kans reëel is dat aanvrager en debiteur begin 2009 nog 
samen waren (als gehuwden, wettelijk samenwonenden, feitelijk samenwonenden). 
Al blijkt dit niet onmiddellijk op de verificaties die we uitgevoerd hebben op de 
data. 

Tabel 4.3 Burgerlijke staat aanvragers en debiteuren 

Aanvragers Debiteuren 
N % totaal N % 

Ongehuwd 4 463 39,9 4 612 44,3 
Gehuwd 346 3,1 1 731 16,6 
Wettelijk samenwonend 95 0,8 79 0,8 
Weduwe/weduwnaar 75 0,7 28 0,3 
Uit de echt gescheiden 5 219 46,7 3 093 29,7 
Van tafel en bed gescheiden 126 1,1 80 0,8 
Feitelijk gescheiden 861 7,7 790 7,6 

Totaal 11 185 100,0 10 413 100,0 
Bron Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën – Cel Beheerscontrole 

Op het eerste zicht lijkt het misschien opmerkelijk dat in 9,6% van de lopende 
voorschotdossiers de aanvrager geen kinderen ten laste had op 1 januari 2009 
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(tabel 4.4). Het is evenwel mogelijk dat de aanvrager tegelijk ook de uitkerings-
gerechtigde was. Op basis van de DAVO-databank stellen we vast dat 
457 gerechtigden op een voorschot ook de aanvrager was (wat op zich nog maar 
3,4% van de gerechtigden is).98 Het gaat hier met andere woorden om het gerech-
tigde kind en niet de ouder. In het merendeel van de gevallen heeft de aanvrager 
één of twee kinderen ten laste. Op zich zouden deze cijfers ook vergeleken kun-
nen worden met de DAVO-databank waar het aantal kinderen ten laste moet 
worden opgegeven. Verklaring van mogelijke verschillen zijn een foutieve aangifte 
in het DAVO-formulier, kinderen uit een tweede huwelijk ten laste, … 

Tabel 4.4 Aantal kinderen ten laste van de aanvrager volgens de fiscale aangifte 

Totaal open dossiers Lopende voorschotdossiers 
N % N % 

0 kinderen 1 417 12,7 598 9,6 
1 kind 3 618 32,4 1 842 29,6 
2 kinderen 3 514 31,4 2 075 33,3 
3 kinderen 1 710 15,3 1 101 17,7 
4 kinderen 633 5,7 405 6,5 
5 kinderen 191 1,7 140 2,2 
6 kinderen 71 0,6 49 0,8 
7 kinderen 23 0,2 16 0,3 
8 kinderen 6 0,1 4 0,1 

Totaal 11 183 100,0 6 230 100,0 
Bron Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën - Cel Beheerscontrole en 
DAVO 

4.3 Profiel ‘missings’ in de fiscale aangifte 
Voor de aanvragers en debiteuren waarvoor geen fiscale aangifte van 2009 gekend 
is, kan een profiel opgemaakt worden op basis van de DAVO-databank. Vervol-
gens kan dit profiel vergeleken worden met het ‘basisprofiel’ van alle aanvragers 
(tabel 3.8) en debiteuren (tabel 3.10). Op zich merken we weinig grote verschillen 
met het basisprofiel. 99,4% van de ontbrekende aanvragers zijn vrouwen terwijl 
op zich maar 94% van de aanvragers vrouwen zijn. De gemiddelde leeftijd van de 
ontbrekende aanvragers en debiteuren ligt ook iets lager in vergelijking met de 
totale groep (voor de aanvrager ongeveer 1 jaar en 3 maanden lager, voor de 
debiteur 9 maanden lager). Het gemiddeld maandinkomen (op basis van het 
DAVO-formulier) van de aanvragers in de voorschotdossiers bedraagt 930 euro 
terwijl dit voor de groep ontbrekende aanvragers gemiddeld 843 euro bedraagt. 
Het lijkt een indicatie van het feit dat in de fiscale aangiften de ontbrekende aan-

 
98  Mogelijke andere verklaringen zijn: tussen het aanslagjaar 2009 en de aanvraag bij DAVO is er een kind ten 

laste gekomen; aanvrager doet aanvraag voor het kind van de nieuwe partner. 
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vragers (en debiteuren) in hoofdzaak de laagste inkomensklasse omvat. De belang-
rijkste oorzaak van een ontbrekende aangifte van de debiteur is wellicht het feit 
dat hij/zij niet langer woonachtig is in België. Voor 36% van de ontbrekende 
debiteuren was het laatst gekende adres een ander land dan België (18,7% in een 
buurland, 17,2% in een ander land). Dit terwijl ‘slechts’ 9,3% van alle debiteuren 
binnen de open dossiers niet langer zijn adres heeft in België. 

Er zullen dus minder aangiften gekend zijn bij de debiteuren dan bij de aanvra-
gers omdat deze laatste groep in België moet verblijven om een aanvraag te kun-
nen 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 ‘be-
knot’ beeld oplevert.  
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Tabel 4.5 Profiel van de aanvragers en debiteuren waarvoor geen fiscale aangifte 
beschikbaar is 

Aanvragers (n=2 167) Debiteuren (n=2 941) 

N % N % 

Type dossier 
Lopend voorschotdossier 1 272 58,7 1 743 59,3 
Gestopt voorschotdossier 594 27,4 847 28,8 
Geen voorschotdossier 301 13,9 351 11,9 
OCMW-dossier (ooit voorschot 

ontvangen?)     
Ja 538 24,8 935 31,8 
Nee 1 629 75,2 2 006 68,2 
Geslacht 
Man 9 0,4 2 707 92,0 
Vrouw 2 158 99,6 234 8,0 
Taal aanvrager 
Nederlands 976 45,0 1 105 37,6 
Frans 1 166 53,8 1 755 59,7 
Duits 25 1,2 81 2,8 
Laatst gekend adres (ISO code) 

(n=2 843)     
België 1 822 64,1 
Buurland 533 18,7 
Ander land 488 17,2 
Gemiddelde leeftijd 40 j. en 5 m. 43 j. en 1 m. 
Verdeling leeftijd 
Jonger dan 29 jaar 159 7,3 105 3,6 
30-39 jaar 800 36,9 841 28,6 
40-49 jaar 989 45,6 1 438 48,9 
50-59 jaar 202 9,3 490 16,7 
60-69 jaar 16 0,7 61 2,1 
70 jaar en ouder 1 0,0 6 0,2 
Totaal gemiddeld inkomen 

voorschotdossiers (n=1 272) 
843,3 euro    

Verdeling inkomen voorschot-
dossiers (n=1 272)     

249,99 euro per maand of minder 134 10,5 
250-499,99 euro per maand  80 6,3 
500-999,99 euro per maand  597 46,9 
1 000-1 299 euro per maand  393 30,9 
1 300-1 499 euro per maand  56 4,4 
1 500-1 799 euro per maand  9 0,7 
1 800 en meer per maand  3 0,2 

Bron Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën – Cel Beheerscontrole en 
DAVO 
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4.4 Onderhoudsgeld betaald door debiteuren 
De onderhoudsplichtige vermeldt in de aangifte het werkelijk betaalde bedrag aan 
onderhoudsgeld. Dit bedrag is evenwel ‘slechts’ voor 80% aftrekbaar 
(FOD Financiën, 2011b). 

Ondanks het feit dat de debiteuren een achterstal hebben inzake de betaling van 
onderhoudsgeld, vinden wij voor sommigen onder hen wel een bedrag aan betaald 
onderhoudsgeld terug in de fiscale aangifte. 17,2% van de debiteuren in een open 
dossier heeft in het inkomstenjaar 2008 een betaalde onderhoudsvergoeding aan-
gegeven in de fiscale aangifte. Op zich is het denkbaar dat onderhoudsplichtigen 
in 2008 wel nog hun onderhoudsgeld hebben betaald en dit nadien niet meer 
waardoor zij in de loop van 2009, 2010 of 2011 debiteur binnen DAVO zijn 
geworden. Bij debiteuren waarbij het dossier in 2008 of vroeger geopend is, is de 
situatie anders. Bij deze kan het mogelijks wijzen op een gedeeltelijke betaling van 
het onderhoudsgeld of eventueel een incorrecte aangifte (onderhoudsgeld aan-
gegeven maar in werkelijkheid niet betaald). Dit zou verder onderzocht moeten 
worden. 

Tabel 4.6 Aantal DAVO-debiteuren die in het inkomstenjaar 2008 een betaald onder-
houdsgeld hebben aangegeven, naar jaar opening dossier 

Jaar Aantal debiteuren die een 
betaald onderhoudsgeld 

hebben aangegeven 

 Totaal aantal open 
dossiers 

% betalende debiteuren in 
de aangifte t.o.v. totaal 

open dossiers 

N % N  

2004 51 2,2 345 14,8 

2005 140 6,1 833 16,8 

2006 334 14,5 2 589 12,9 

2007 229 10,0 1 574 14,5 

2008 241 10,5 1 590 15,2 

2009 339 14,7 1 984 17,1 

2010 507 22,1 2 401 21,1 

2011 458 19,9 2 030 22,6 

Totaal 2 299* 100,0 13 346* 17,2 
* Doordat niet voor elk dossier het jaar gekend is, doen er zich een aantal ‘missings’ 

voor. In totaal waren er 2 302 debiteuren en 13 354 open dossiers. 
Bron Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën – Cel Beheerscontrole 

Er waren 2 302 debiteuren die in 2008 onderhoudsgeld hebben betaald volgens de 
aangifte. Het gemiddeld betaalde onderhoudsgeld door hen bedroeg 2 611 euro. 
Het gemiddeld betaalde onderhoudsgeld neemt toe naarmate er meer onder-
houdsgerechtigden zijn. Het evolueert van jaarlijks gemiddeld 2 030 euro voor één 
onderhoudsgerechtigde naar 4 611 euro voor vijf onderhoudsgerechtigden 
(figuur 4.1).  
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Op zich zeggen deze bedragen weinig aangezien het te betalen bedrag afhanke-
lijk zal zijn van het aantal onderhoudsgerechtigden. Zo werd er gemiddeld 
1 649 euro aan onderhoudsgeld per onderhoudsgerechtigde betaald. Dit staat voor 
137 euro per maand. Het gemiddeld betaalde onderhoudsgeld per onderhouds-
gerechtigde neemt af naarmate er meer onderhoudsgerechtigden zijn (figuur 4.2). 
Zo werd in 2008 gemiddeld per onderhoudsgerechtigde 169 euro per maand 
betaald door onderhoudsplichtigen die aan één onderhoudsgerechtigde moeten 
betalen ten opzichte van gemiddeld 77 euro per maand per onderhoudsgerech-
tigde door onderhoudsplichtigen die aan vijf onderhoudsgerechtigden een vergoe-
ding moeten betalen. 
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Figuur 4.1 Gemiddeld jaarlijks onderhoudsgeld betaald door debiteuren, naar aantal DAVO-onderhoudsgerechtigden, in euro 

 
Bron Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën 
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Figuur 4.2 Gemiddeld maandelijks betaald onderhoudsgeld door debiteuren per onderhoudsgerechtigde, naar aantal 
onderhoudsgerechtigden 

 
Bron Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën Inkomensanalyse aanvragers en debiteuren 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0

500

1000

1500

2000

in
do

nd
er
ho

ud
sg

el
dp

er
m
aa

nd

onderhoudsgerechtigden

Naar aantal onderhoudsgerechtigden 

N 1086
Min 0
Max 1915.833
Mean 169.199

788
0

538.6079
116.9033

323
1.5875

394.4444
97.4867

78
0

366.7917
90.88719

21
10

257.1097
76.84817

4
27.5

94.16667
58.91917

0
.
.
.

2
41.66667

41.875
41.77083

0
.
.
.



ho
of

ds
tu

k 
4 

| 
 K

op
p

el
in

g 
D

A
V

O
-d

a
ta

ba
nk

 a
a

n 
d

e 
fis

ca
le

 a
a

ng
ift

e 
21

4 

 

 

4.5 Inkomensanalyse aanvragers en debiteuren 

De definitie van het inkomen vormt een belangrijk luik in onze verdere analyse. 
Het zal op basis van het inkomen zijn dat bepaald wordt of een kind al of niet 
recht heeft op een voorschot en het zal bepalen of er al of niet mag ingevorderd 
worden bij de debiteur. Wij proberen de inkomensconcepten van de fiscale aan-
gifte te vertalen naar de inkomensconcepten gehanteerd in de DAVO-regelgeving. 
We hanteren in volgende paragrafen twee verschillende inkomensdefinities op 
basis van de fiscale aangifte. In de fiscale aangifte wordt het netto belastbaar inkomen 
gegeven. Het netto belastbaar inkomen ‘bestaat uit alle netto inkomsten min de 
aftrekbare uitgaven. Het geheel van netto inkomsten is de som van alle netto 
inkomsten uit de categorieën inkomsten van onroerende goederen, inkomsten en 
opbrengsten van roerende goederen en kapitalen, beroepsinkomsten (bezoldigin-
gen, vervangingsinkomens, bezoldigingen van bedrijfsleiders, winsten en baten) en 
diverse inkomsten’ (zie figuur 4.3). Netto staat hier voor ‘na aftrek van de kosten’. 
Het is een concept vóór belastingen. Een tweede begrip berekenen wij zelf. Het is 
een geraamd netto-inkomen waarbij op basis van de fiscale aangifte een raming wordt 
gemaakt van het netto maandinkomen van de aanvrager en de debiteur. Deze 
definitie wenst zo dicht mogelijk aan te sluiten bij het inkomensbegrip dat gehan-
teerd wordt door DAVO (op zich doet er zich reeds een verschil in loonbegrip 
voor tussen de sociale zekerheid en de fiscus).99 Beide inkomensbegrippen 
verschillen in definiëring sterk van elkaar. Het geraamd netto-inkomen richt zich 
enkel tot de beroepsinkomsten (bezoldigingen, vervangingsinkomens, bezoldigin-
gen van bedrijfsleiders, winsten en baten, maar wel na bedrijfsvoorheffing!) terwijl 
het netto belastbaar inkomen alle vormen van inkomsten omvat min de mogelijk 
aftrekbare uitgaven (bijvoorbeeld enige en eigen woning, kinderopvang, …). Wij 
zullen verder merken dat op basis van het netto belastbaar inkomen er veel meer 
debiteuren in de laagste inkomensgroepen terecht komen dan op basis van het 
geraamd netto-inkomen volgens de DAVO-interpretatie, zelfs al houdt deze laat-
ste rekening met de bedrijfsvoorheffing terwijl het netto belastbaar inkomen vóór 
belastingen is. 

 
99  Geraamd netto-inkomen = (wedden en lonen, werkloosheidsuitkeringen, wettelijke uitkering ziekte en 

invaliditeit, aanvullende uitkering ziekte en invaliditeit, uitkering beroepsziekte of arbeidsongeval, andere 
vervangingsinkomsten, brugpensioen, bezoldiging van bedrijfsleiders, brutowinst, baten) – 
(bedrijfsvoorheffing uit loon en uitkeringen, bedrijfsvoorheffing bezoldigde bedrijfsleider, beroepskosten 
winsten en baten). 
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Figuur 4.3 Berekeningsmodel netto belastbaar inkomen 

 

Bron Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) 

Niet elke aangifte vermeldt een beroepsinkomen (bezoldigingen, vervangings-
inkomens, bezoldigingen van bedrijfsleiders, winsten en baten). Ten opzichte van 
de totale groep aangiften is dit nog relatief beperkt (0,6% van het aantal aangiften 
zonder nulinkomen). Bij de DAVO-aanvragers en -debiteuren is het percentage 
aangifte zonder een beroepsinkomen evenwel veel hoger (zie infra). Zo is onder 
meer het leefloon vrijgesteld van belastingen en dient niet aangegeven te worden 
(FOD Financiën, 2011a). 

Tabel 4.7 Aangiften zonder beroepsinkomsten, totale aangiften in België, inkomsten-
jaar 2008 

 Individuele aangifte 
zonder 

beroepsinkomsten 

Gemeenschappelijke 
aangifte zonder 

beroepsinkomsten 

Aantal aangiften 
(zonder nulinkomen) 

Man 15 619 
Vrouw 19 555 

Totaal 35 174 3 548 6 143 173 
% aantal aangiften 

(zonder nulinkomen) 0,6% 0,1%  
Bron Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) 

4.5.1 Op basis van een geraamd netto-inkomen 
Binnen de fiscale aangifte zijn er op zich vijf inkomensvormen te definiëren waar-
uit beroepsinkomsten genereerd kunnen worden. Het gaat hierbij om inkomens 
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van loontrekkenden, uitkeringsgerechtigden, bezoldigde bedrijfsleiders, winsten en 
baten.100 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 (Standaard 
Uitgeverij, 2011). Winsten zijn afkomstig van industriëlen, handelaars, ambachts-
lieden, winkeliers, landbouwers, tuinders, … die hun bedrijf niet in de vorm van 
een vennootschap uitoefenen (ibid., p. 252). Ten slotte zijn er de baten van vrije 
beroepen (advocaten, architecten, artsen, apothekers, …), ambten en posten 
(notarissen, gerechtsdeurwaarders, volksvertegenwoordigers, …) of andere winst-
gevende bezigheden (ibid., p. 270). 

Het mag duidelijk zijn dat een persoon gedurende één inkomensjaar verschil-
lende vormen van inkomen kan ontvangen. 62,4% van de aanvragers en 62,3% 
van de debiteuren ontving in het inkomensjaar 2008 een loon of wedde (tabel 4.8). 
Het percentage aanvragers die een uitkering heeft genoten ligt beduidend hoger in 
vergelijking met de debiteuren (54,5% t.o.v. 44%). Ook zijn er meer debiteuren 
die een deel van hun beroepsinkomen halen uit zelfstandige arbeid, uit een vrij 
beroep of als bezoldigd bedrijfsleider. Uit onderstaande tabel blijkt ook dat niet 
elke aangifte een beroepsinkomen vermeldt. Respectievelijk 7% en 13% van de 
aangiften van de aanvragers en debiteuren omvat geen beroepsinkomen. 

Tabel 4.8 Type inkomen alle aanvragers en debiteuren, meerdere inkomens mogelijk 

Aanvragers Debiteuren 
Type van inkomen  N % N % 

Wedde en lonen 6 980 62,4 6 492 62,3 
Werkloosheidsuitkering 6 092 54,5 4 582 44,0 
Wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkering 3 176 28,4 1 895 18,2 
Aanvullende ziekte- en invaliditeitsuitkering 1 296 11,6 1 079 10,4 
Uitkering beroepsziekte of arbeidsongeval 97 0,9 257 2,5 
Ander vervangingsinkomen 1 081 9,7 1 187 11,4 
Uitkering brugpensioen 20 0,2 8 0,1 
Bezoldiging bedrijfsleider 71 0,6 460 4,4 
Winsten 178 1,6 524 5,0 
Baten 58 0,5 72 0,7 
Geen beroepsinkomen 802 7,2 1 386 13,3 
Aantal gekende aanvragers/debiteuren 11 187 10 413 

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

Het gemiddeld bedrag opgegeven in de fiscale aangifte verschilt beduidend naar-
gelang het type inkomen (figuur 4.4). Het gaat hier wel om jaarlijkse brutobedra-

 
100  Bij de analyse spreken we meestal van 4 inkomenscategorieën aangezien winsten en baten gekoppeld 

zijn. 
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gen waarbij nog geen rekening is gehouden met onder andere aftrekbare beroeps-
kosten, bedrijfsvoorheffing, ... De vergelijking in hoogte van inkomen is zowel 
voor de DAVO-aanvragers als de DAVO-debiteuren gemaakt. We stellen een 
gelijklopend bedrag vast voor beide groepen behalve voor winsten, baten en uitke-
ringen brugpensioen. 

Figuur 4.4 Gemiddeld bedrag per type inkomen bij aanwezigheid in aangifte, 
aanvragers en debiteuren 

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

In onderstaande tabel zijn de aanvragers en debiteuren opgedeeld op basis van 
hun belangrijkste vorm (= hoogste bedrag) van beroepsinkomen in de fiscale aan-
gifte. Dit kan via loon, via een uitkering, via een bezoldiging als bedrijfsleider of 
via een winst of baat zijn.101 

Voor 50% van de aanvragers wordt het merendeel van hun inkomen bekomen 
via een uitkering (=hoofdzakelijk uitkeringsgerechtigde). Bij de debiteuren ligt dit 
percentage beduidend lager (38%). Bij ongeveer 1 op 10 debiteuren is de belang-

 
101  Bijvoorbeeld wordt men als ‘hoofdzakelijk loontrekkende’ beschouwd wanneer het bedrag uit loon de 

bedragen uit uitkeringen, winsten en baten, bezoldiging als bedrijfsleider elk afzonderlijk overstijgt. 
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rijkste vorm van inkomen geen loon of uitkering maar wel een bezoldiging als 
bedrijfsleider, een winst of een baat, wat opmerkelijk hoger ligt ten opzichte van 
de aanvragers.  

Tabel 4.9 Hoofdinkomen van aanvragers en debiteuren 

Aanvragers Debiteuren 
N % N % 

Hoofdzakelijk loontrekkende 4 967 47,9 4 603 51,0 
Hoofdzakelijk uitkeringsgerechtigde 5 206 50,2 3 436 38,1 
Hoofdzakelijk bezoldigd bedrijfsleider 64 0,6 439 4,9 
Hoofdzakelijk winsten of baten 137 1,3 541 6,0 

Totaal 10 374 100,0 9 019 100,0 
Missing* 807 1 394 

* Geen beroepsinkomsten in inkomstenjaar 2008. 
Bron Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën – Cel Beheerscontrole  

Vervolgens maken we gebruik van het geraamd netto-inkomen dat op basis van de 
fiscale aangifte zo dicht mogelijk tracht aan te sluiten bij het DAVO-inkomens-
concept. Het jaarlijks geraamd gemiddeld netto-inkomen voor de totale groep van 
aanvragers bedraagt 13 147 euro (tabel 4.10). Het jaarlijks gemiddeld netto-
inkomen van de debiteuren ligt maar iets hoger en bedraagt 13 274 euro. Het geeft 
aan dat de aanvragers en debiteuren een soortgelijk inkomensprofiel hebben. Het 
jaarlijks gemiddeld netto-inkomen ligt voor de aanvragers en debiteuren die hun 
inkomen hoofdzakelijk uit uitkeringen halen het laagst. Zelfstandigen, vrije beroe-
pen en bezoldigde bedrijfsleiders blijken dan weer het hoogste netto-inkomen te 
hebben, dit zowel voor de aanvragers als voor de debiteuren. In tabel 4.12 zien wij 
dat er meer personen een aangifte/aanslag hebben, maar een laag belastbaar 
inkomen tot geen inkomen hebben, vooral bij personen met een inkomen hoofd-
zakelijk als bedrijfsleider en een inkomen hoofdzakelijk uit winsten of baten. 
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Tabel 4.10 Raming netto-inkomen aanvragers en debiteuren, naar hoofdinkomen en 
totale groep 

Aanvragers Debiteuren 

 N Gemid. 
jaar 

(in €) 

Mediaan 
jaar 

(in €) 

Gem. 
maand
(in €) 

N Gem. jaar
(in €) 

Mediaan 
jaar 

(in €) 

Gem. 
maand 
(in €) 

Totale groep 10 318 13 147 12 542 1 096 8 959 13 274 12 682 1 106 
Hoofdzakelijk 

loontrekkende 
4 967 14 976 14 800 1 248 4 633 14 409 15 513 1 201 

Hoofdzakelijk 
uitkeringsgerechtigde 

5 152 11 312 11 662 943 3 436 10 802 11 511 900 

Hoofdzakelijk 
bezoldigd 
bedrijfsleider 

64 16 415 16 247 1 368 443 16 166 14 043 1 347 

Hoofdzakelijk winsten 
of baten 

133 14 553 10 680 1 213 447 17 661 16 139 1 472 

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

In onderstaande scatterdiagram (figuur 4.5) zetten wij het inkomen van de aanvra-
ger af tegen het inkomen van de debiteur. Hieruit blijkt de spreiding van de 
geraamde netto jaarlijkse inkomens van de aanvragers en de debiteuren en de 
samenhang. Er is een sterke concentratie van de inkomens onder de 
20 000 euro.102 Tegelijkertijd stellen we vast dat op basis van de regressie het netto 
jaarlijks inkomen van de debiteur iets stijgt naarmate het inkomen van de aanvra-
gen stijgt (blijkt ook uit tabel 4.10). 

 
102  Dit is ook niet te verwonderen. Een groot deel van deze DAVO-populatie is enkel toegelaten als het 

inkomen beneden de inkomensgrens van 1 300 euro ligt; en de inkomens van de debiteuren hangen nauw 
samen met het inkomen van de crediteur. 
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Figuur 4.5 Scatterdiagram van geraamd netto jaarlijks inkomen aanvragers en 
debiteuren 

 

1 ‘Netto-inkomen D’ = geraamd jaarlijks inkomen van de debiteuren, ‘Netto-inkomen’ 
= geraamd jaarlijks inkomen van de aanvragers. 

2  Outliers zijn verwijderd. 
Bron Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën – Cel Beheerscontrole 

Het gemiddeld geraamd netto-inkomen van de aanvrager verschilt sterk naarge-
lang het type dossier (tabel 4.11). Voor lopende voorschotdossiers bedroeg dit 
maandelijks gemiddeld netto-inkomen 996 euro terwijl dit voor de dossiers waar 
nooit een voorschot is betaald 1 515 euro bedroeg in het inkomensjaar 2008. Het 
inkomen van de debiteuren is iets hoger dan het inkomen van de aanvragers in de 
voorschotdossiers. Bij de niet-voorschotdossiers is dat helemaal niet het geval. 
Ook bij de ‘potentiële voorschotdossiers’ is dat niet het geval. De debiteuren zijn 
minder ‘solvabel’ dan de alimentatiegerechtigden. Dat is waarschijnlijk ook de 
reden dat zij bij ‘wanbetalers’ terecht komen/kwamen.  
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Tabel 4.11 Raming netto-inkomen van de aanvragers en debiteuren, naar type dossier 

Aanvragers Debiteuren 

 N Gemid. 
jaar (in €) 

Gemid. 
maand  
(in €) 

N Gemid. 
jaar (in €) 

Gemid. 
maand  
(in €) 

Lopend voorschotdossier 5 709 11 951 996 4 912 12 844 1 070 

Gestopt voorschotdossier 2 971 12 672 1 056 2 545 13 311 1 109 

Geen voorschotdossier 1 638 18 175 1 515 1 502 14 621 1 218 

Potentiële voorschotdossiers* 4 289 14 379 1 198 3 732 13 969 1 141 
* Aanvragers die zich momenteel in een gestopt voorschotdossier of geen 

voorschotdossier bevinden EN die kinderen ten laste hebben. 
Bron Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën – Cel Beheerscontrole en 
DAVO 

De gegevens uit tabel 4.11 worden vervolgens in figuren 4.6 en 4.7 weergegeven 
naar inkomenscategorie. De verdeling van de aanvraagdossiers naar inkomens-
categorie toont voor de lopende en gestopte voorschotdossiers een zeer sterke 
aanwezigheid in de inkomenscategorieën ‘500-999 euro per maand’ en ‘1 000-
1 299 euro per maand’. Bij de niet-voorschotdossiers is de verdeling veel meer 
gespreid en toont een sterkere aanwezigheid in de hogere inkomensklassen.  
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Figuur 4.6 Verdeling geraamd netto-inkomen van de aanvragers op basis van de 
fiscale aangifte, % verdeling, naar type dossier 

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

Maar niet enkel het inkomen van de aanvrager is van belang voor DAVO. Ook 
het inkomen van de debiteuren zal bepalen of DAVO al of niet mag/kan invorde-
ren. Wanneer de debiteur een leefloongerechtigde is of als zijn inkomen lager ligt 
dan het leefloon of door de invordering lager zou komen dan het leefloon, mag er 
door DAVO niet ingevorderd worden. Onderstaande figuur verdeelt het berekend 
maandelijks netto-inkomen van de debiteuren naar type dossier. Op zich zijn er 
geen grote verschillen vast te stellen, behoudens dat debiteuren in de uitsluitend 
invorderingsdossiers (dus zonder voorschot) iets meer in de hoge inkomenscate-
gorieën voorkomen.  
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Figuur 4.7 Verdeling geraamd netto-inkomen van de debiteuren op basis van de 
fiscale aangifte, % verdeling, naar type dossier 

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

Uiteindelijk brengen we in figuur 4.8 de procentuele verdeling over de inkomens-
klassen van de aanvragers en debiteuren betrokken in een voorschotdossier in 
beeld. Gezien de beperking van de loongrens voor de aanvragers van een voor-
schot, welke niet van toepassing is op de debiteuren, doet zich een te verwachten 
verdeling over de inkomensklassen voor. De aanwezigheid voor de aanvragers is 
immers uitdovend in de hogere inkomensklassen (zal enkel gelden voor personen 
met een redelijk aantal kinderen ten laste). Toch zien we ook bij de debiteuren een 
zeer sterke aanwezigheid in de tweede en derde inkomensklasse. 
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Figuur 4.8 Geraamd netto-inkomen aanvrager en debiteur, % verdeling, 
voorschotdossiers 

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

4.5.2 Op basis van het netto belastbaar inkomen 
Het netto belastbaar inkomen bedroeg voor de aanvragers gemiddeld 12 757 euro 
(tabel 4.12). In tegenstelling tot het geraamd netto-inkomen, ligt het netto belast-
baar inkomen van de debiteuren lager dan dat van de aanvragers. Het bedroeg 
gemiddeld 12 081 euro. Dit speelt vooral als het netto belastbaar inkomen hoofd-
zakelijk uit inkomsten als bedrijfsleider en uit winsten en baten komt. Het mediaan 
netto belastbaar inkomen voor debiteuren met hoofdzakelijk winsten en baten als 
inkomen, bedraagt zelfs 0 euro. Het verdient verder onderzocht te worden hoe 
het komt dat maar een beperkt gedeelte van deze groep een inkomen heeft dat in 
aanmerking komt voor de DAVO-inkomensdefinitie (zie tabel 4.10) terwijl men 
op basis van het netto belastbaar inkomen zelfs een nulinkomen heeft. 
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Tabel 4.12 Netto belastbaar inkomen aanvragers en debiteuren, naar hoofdinkomen 
en totale groep 

Aanvragers Debiteuren 

 N Gem. jaar 
(in €) 

Mediaan 
(in €) 

Gem. 
maand 
(in €) 

N Gem. jaar 
(in €) 

Mediaan 
(in €) 

Gem. 
maand 
(in €) 

Totale groep  11 181 12 757 12 062 1 063 10 405 12 081 11 453 1 007 
Hoofdzakelijk 

loontrekkende 
4 967 15 992 14 690 1 333 4 739 15 131 15 605 1 261 

Hoofdzakelijk 
uitkeringsgerechtigde 

5 206 11 327 11 664 944 3 436 10 648 11 097 887 

Hoofdzakelijk bezoldigd 
bedrijfsleider 

64 14 785 13 125 1 232 657 10 860 8 769 905 

Hoofdzakelijk winsten of 
baten 

137 14 964 10 232 1 247 1 573 6 530 0 544 

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

Ook op basis van het netto belastbaar inkomen stellen we vast dat in de dossiers 
waar nooit een voorschot is uitgekeerd, de inkomens van de aanvragers en debi-
teuren gevoelig hoger liggen (tabel 4.13). Al is er wel een duidelijk verschil in netto 
belastbaar inkomen tussen de aanvragers en debiteuren binnen de niet-voorschot-
dossiers. De aanvragers hebben een netto belastbaar inkomen dat één derde hoger 
is dan de debiteuren. 

Tabel 4.13 Netto belastbaar inkomen van de aanvragers en debiteuren, naar type 
dossier 

Aanvragers Debiteuren 

Berekening netto belastbaar 
inkomen naar type dossier 

N Gemid. 
jaar (in €)

Gemid. 
maand 
(in €) 

N Gemid. 
jaar (in €) 

Gemid. 
maand  
(in €) 

Lopend voorschotdossier 6 232 11 018 918 5 760 11 457 955 

Gestopt voorschotdossier 3 212 12 168 1 014 2 958 11 946 996 

Geen voorschotdossier 1 737 20 083 1 674 1 687 14 449 1 204 
Bron Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën – Cel Beheerscontrole 

Het netto belastbaar inkomen van de aanvragers en de debiteuren is vergeleken 
met het netto belastbaar inkomen uit alle fiscale aangiften. De fiscale inkomens 
van het totale aantal fiscale aangiften is in decielen verdeeld. Het eerste deciel 
komt hierbij overeen met de 10% laagste fiscale inkomens en het negende deciel 
met de 10% hoogste fiscale inkomens. We stellen vast dat ongeveer twee derde 
van de aanvragers en debiteuren zich onder de bovengrens van het derde deciel 
bevinden. Zelfs bijna 1 op 2 (47%) van de debiteuren bevinden zich in de twee 
laagste decielen. Slechts een fractie van de aanvragers en een iets hoger deel debi-
teuren bevinden zich bij de 50% hoogste inkomens. Dit beeld is nog maar partieel 
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omdat de vele missings zouden kunnen impliceren dat daar nog meer lage inko-
mens, die bijvoorbeeld zelfs geen belastingaanslag kregen, tussen zitten. 

Tabel 4.14 Vergelijking netto belastbaar inkomen (jaar) aanvragers en plichtigen 
binnen DAVO met dit van alle aangiften, naar decielen totale aangiften 

Totale aangiften Open DAVO-dossiers 

Decielen totale 
aangiften 

Bovengrens  
(in €) 

Aanvragers Debiteuren 

N % N % 

1 4 409 1 333 11,9 2 382 22,9 
2 11 023 1 994 17,8 2 498 24,0 
3 13 483 3 862 34,5 1 611 15,5 
4 16 576 1 899 17,0 1 132 10,9 
5 20 142 905 8,1 1 086 10,4 
6 24 041 513 4,6 782 7,5 
7 29 478 337 3,0 517 5,0 
8 37 872 228 2,0 261 2,5 
9 53 519 88 0,8 93 0,9 

22 0,2 43 0,4 

Totaal 11 181 100,0 10 405 100,0 
Bron Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI); eigen 
berekening op basis van gegevens FOD Financiën – Cel Beheerscontrole 

Het type dossier van de aanvrager zal zonder enige twijfel een belangrijke rol spe-
len bij de verdeling over de decielen (reeds gedeeltelijk vastgesteld in tabel 4.13). 
Zo moeten de aanvragers van een voorschot onder de loongrens vallen en zal het 
merendeel van deze groep van voorschotdossiers sowieso in de laagste decielen 
voorkomen. We observeren dit duidelijk in onderstaande figuur 4.9. We stellen 
een duidelijk verschil in inkomensprofiel vast tussen de niet-voorschotdossiers 
versus de lopende en gestopte voorschotdossiers. Een sterkere spreiding van de 
niet-voorschotdossiers over de decielen doet zich voor, terwijl de lopende en 
gestopte voorschotdossiers zich bijna uitsluitend in de laagste decielen bevinden. 
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Figuur 4.9 Verdeling type dossiers volgens netto belastbaar inkomen, decielen 
volgens alle aangiften, aanvragers 

 
Bron Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI), eigen 
berekening op basis van gegevens FOD Financiën – Cel Beheerscontrole en DAVO 

Het verschil in inkomensprofiel naar type dossier profileert zich minder sterk bij 
de debiteuren (figuur 4.10). De niet-voorschotdossiers zijn evenwel iets minder 
aanwezig in de laagste 2 decielen ten opzichte van de gestopte en lopende voor-
schotdossiers. Voor de drie types van voorschotdossiers stellen we een dalende 
trend vast in aanwezigheid binnen de decielen (een sterke vertegenwoordiging in 
de laagste en een zwakke vertegenwoordiging in de hoogste decielen). De debiteu-
ren voor de ‘geen-voorschotdossiers’ zijn iets beter vertegenwoordigd in de 
hogere inkomensdecielen, maar toch is nog altijd 50% van deze groep gesitueerd 
bij de drie laagste decielen. Voor de lopende voorschotdossiers is dit zelfs 65%. In 
vergelijking met de aanvragers zijn er bij de debiteuren opmerkelijk meer personen 
in de twee laagste decielen gesitueerd. Merk op dat voor relatief veel personen 
geen aangifte beschikbaar was, die vermoedelijk relatief meer in de laagste inko-
mensklassen zullen voorkomen. 
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Figuur 4.10 Verdeling type dossiers volgens netto belastbaar inkomen, decielen 
volgens alle aangiften, debiteuren 

 
Bron Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI), eigen 
berekening op basis van gegevens FOD Financiën – Cel Beheerscontrole en DAVO 

4.5.3 Vergelijking inkomen in fiscale aangifte met het DAVO-formulier 
In figuur 4.11 beperken we de vergelijking tussen het geraamd netto maandinko-
men op basis van de fiscale aangifte van de aanvrager en zijn/haar maandelijks 
netto-inkomen vermeld op het DAVO-formulier. Het gaat hierbij enkel om de 
voorschotdossiers aangezien daar ook de inkomensgrens speelt. Er wordt niet 
gecorrigeerd naar jaar. Dit betekent dat de inkomens op het formulier slaan op 
een periode tussen 2004 en 2011 terwijl de inkomens uit de fiscale aangifte toe-
pasbaar zijn op het inkomstenjaar 2008. Voor het rekenmodel wordt dit wel 
gecorrigeerd door te indexeren naar 2011. Gezien de grote hoeveelheid aan ont-
brekende fiscale aangiften en daarnaast ook nog eens het grote aantal aangiften 
waarin geen beroepsinkomen is vermeld, ligt het aantal betrokken aanvragers naar 
inkomenscategorie beduidend lager dan voor de inkomens vermeld op het 
DAVO-formulier. Naar procentuele verdeling zien we wel dat inkomensverdeling 
op basis van het berekend netto-inkomen een gelijkaardig verloop kent als het 
netto-inkomen op basis van het DAVO-formulier. 
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Figuur 4.11 Vergelijking verdeling netto-inkomen van de aanvrager op basis van het 
aanvraagformulier DAVO en op basis van de fiscale aangifte, enkel voor-
schotdossiers 

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

We onderscheiden in onderstaande figuren 4.12 en 4.13 drie types van inkomens-
begrippen, met name het netto-inkomen op het DAVO-formulier, het berekend 
netto-inkomen en het netto belastbaar inkomen. Voor de aanvragers zijn alle drie 
deze definities weergegeven. Voor de debiteuren ontbreekt het netto-inkomen 
gekend bij DAVO. Bij alle drie de types van inkomens hebben procentueel de 
meeste aanvragers en debiteuren een inkomen tussen de 500 en 1 000 euro. Zowel 
bij de aanvragers als bij de debiteuren verschilt de verdeling van het berekend 
netto-inkomen weinig met het netto belastbaar inkomen. Enkel in de laagste 
inkomensklasse zijn er procentueel meer aanvragers en debiteuren op basis van 
het netto belastbaar inkomen in vergelijking met het berekend netto-inkomen. 
Maar de laatste overeenkomst kan een statistisch artefact aangezien het duidelijk 
twee verschillende begrippen zijn. 
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Figuur 4.12 Vergelijking inkomens aanvragers naar herkomst berekeningsbasis, % 
verdeling, voorschotdossiers 

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

Figuur 4.13 Vergelijking inkomens debiteuren naar herkomst berekeningsbasis, % 
verdeling, voorschotdossiers 

 
Bron Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën – Cel Beheerscontrole en 
DAVO 
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Er is ook nagegaan voor de aanvrager in welke mate het berekend netto-inkomen 
op basis van de fiscale aangifte verschilt van het netto-inkomen gekend via het 
DAVO-formulier (tabel 4.15). Het gaat hier enkel om voorschotdossiers die geo-
pend zijn in 2008. Dit aangegeven inkomen op het DAVO-formulier zal immers 
het nauwste aansluiten bij het berekend netto-inkomen op basis van de fiscale 
aangifte inkomstenjaar 2008. In ons rekenmodel corrigeren we het verschil in 
inkomstenjaar door te indexeren naar 2011. 

Het gemiddeld netto-inkomen op het formulier lag 44 euro lager in vergelijking 
met het berekend netto-inkomen in de fiscale aangifte. Op zich is dit een zeer 
beperkt verschil. De spreiding is ook nagegaan. Bij ongeveer 50% van de voor-
schotdossiers geopend in 2008 bedraagt het verschil tussen het netto-inkomen op 
het formulier en het berekend netto-inkomen minder dan 100 euro. 

Tabel 4.15 Vergelijking netto-inkomen DAVO-formulier en geraamd netto-inkomen, 
enkel aanvragers, enkel voor aanvang dossier in 2008, enkel 
voorschotdossiers 

 N Gemiddelde
(in €) 

Mediaan  
(in €) 

Inkomen formulier 842 915 934 
Inkomen fiscale aangifte 691 959 975 

N % 

Inkomen fiscale aangifte minder dan 100 euro hoger 
dan inkomen op formulier DAVO 

221 32,0 
 

Inkomen fiscale aangifte meer dan 100 euro hoger dan 
inkomen op formulier DAVO 

215 31,1 
 

Inkomen fiscale aangifte minder dan 100 euro lager 
dan inkomen op formulier DAVO 118 17,1  

Inkomen fiscale aangifte meer dan 100 euro lager dan 
inkomen op formulier DAVO 137 19,8  

Totaal 691 100,0 
Bron Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën – Cel Beheerscontrole 

4.5.4 Invloed verhoging inkomensgrens op de dossiers binnen DAVO 
Een deel van de stopzetting van de voorschotdossiers is te wijten aan het over-
schrijden van de inkomensgrens. Ook de niet-voorschotdossiers vragen geen 
voorschot voor de kinderen aan omdat men de inkomensgrens overschrijdt. Wij 
bekijken voor deze twee groepen wat de impact is van de optrekking van de 
inkomensgrens. Het gaat hier dus om huidige gestopte en niet-voorschotdossiers 
waarbij er kinderen ten laste zijn. Wij noemen het ‘potentiële’ (nieuwe) aanvragers 
met kinderen ten laste. Wanneer de inkomensgrens wordt opgetrokken, zorgt dit 
ervoor dat een aantal gestopte en niet-voorschotdossiers wel in aanmerking kun-
nen komen voor een voorschot. Onderstaande figuren 4.14 tot en met 4.18 gaan 
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hier op in door de potentiële nieuwe aanvragers en debiteuren weer te geven in 
inkomensklassen.  

De verdeling over de inkomensklassen verschilt weinig tussen de potentiële aan-
vragers met kinderen en de hierbij betrokken debiteuren (figuur 4.14). Merk wel 
op dat voor de aanvragers het verschil in procentuele verdeling sterk verschilt 
naargelang het dossier (figuur 4.15). Op zich is dit weinig verwonderlijk aangezien 
gestopte voorschotdossiers in het verleden onder de inkomensgrens vielen en 
omwille van bepaalde redenen (boven inkomensgrens, kind niet langer ten laste) 
niet langer in aanmerking kwamen voor een voorschot. Bij de niet-voorschotdos-
siers is er nooit een verschot uitbetaald aangezien de aanvrager steeds boven de 
inkomensgrens kwam te liggen. Figuur 4.16 toont een sterkere aanwezigheid in de 
hogere inkomensklassen van de potentiële aanvragers ten opzichte van de huidige 
aanvragers. Dit komt omdat er meer ‘niet-voorschotdossiers’ in deze hogere 
inkomensklassen zitten. Het optrekken van de inkomensgrenzen gaat bij gevolg 
alimentatiegerechtigden wiens dossier van invordering reeds behartigd was door 
DAVO nu ook in aanmerking laten komen voor voorschotten. Merk op dat dit 
aantal ten opzichte van het totaal aantal dossiers relatief beperkt was, vermoedelijk 
omdat er andere wegen van invordering bewandeld werden (of de wanbetaling is 
kleiner). Bij de debiteuren is het verschil in inkomen veel minder duidelijk tussen 
de huidige en potentiële debiteuren (figuur 4.17). Ten slotte bundelt figuur 4.18 
deze afzonderlijke figuren. 
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Figuur 4.14 Geraamd netto-inkomen van de potentiële aanvragers* en debiteuren 
binnen de DAVO-databank (= huidige gestopte voorschotdossiers en geen 
voorschotdossiers), % verdeling 

 

* Het gaat hierbij om de aanvragers die zich momenteel bevinden binnen een gestopt 
voorschotdossier of geen voorschotdossier EN die kinderen ten laste hebben. 

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

Figuur 4.15 Geraamd netto-inkomen van de potentiële aanvragers binnen de DAVO-
databank, % verdeling, naar type dossier 

 
Bron Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën – Cel Beheerscontrole en 
DAVO 
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Figuur 4.16 Berekend netto-inkomen van de huidige aanvragers (= voorschotdossiers) 
en de potentiële aanvragers* binnen de DAVO-databank (= huidige 
gestopte voorschotdossiers en geen voorschotdossiers) 

 
* Het gaat hierbij om de aanvragers die zich momenteel bevinden binnen een gestopt 

voorschotdossier of geen voorschotdossier EN die kinderen ten laste hebben. 
Bron Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën – Cel Beheerscontrole en 
DAVO 

Figuur 4.17 Berekend netto-inkomen van de huidige debiteuren (= voorschotdossiers) 
en de potentiële debiteuren binnen de DAVO-databank (= huidige 
gestopte voorschotdossiers en geen voorschotdossiers) 

 
Bron Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën – Cel Beheerscontrole en 
DAVO 
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Figuur 4.18 Berekend netto-inkomen van de huidige aanvragers en debiteuren (= 
voorschotdossiers) en de potentiële aanvragers en debiteuren binnen de 
DAVO-databank (= huidige gestopte voorschotdossiers en geen voor-
schotdossiers) 

 

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

4.5.5 Verbod tot invordering bij debiteuren 
De invorderingsopdracht van DAVO is wettelijk beperkt. Enkel bij de debiteuren 
die niet leefloongerechtigd zijn of als hun inkomen hoger ligt dan het leefloon of 
na de invordering niet beneden het leefloon komt, mag er door hen ingevorderd 
worden. Het bedrag van het leefloon wordt wettelijk bepaald op basis van de 
gezinssituatie: alleenstaande, samenwonende, persoon met gezin ten laste. Het 
maandelijks leefloon bedroeg in september 2008 voor een alleenstaande 
711,56 euro, voor een samenwonende 474,37 euro en voor een persoon met een 
gezin ten laste 948,47 euro. Voor de drie gezinssituaties is bepaald hoeveel van de 
debiteuren in de DAVO-populatie onder en boven de leefloongrens vallen. Res-
pectievelijk 37,4% van de alleenstaande debiteuren, 30,2% van de samenwonende 
debiteuren en 36,6% van de debiteuren met gezinslast vallen onder de leefloon-
grens. In totaal mag DAVO bij 36,6% van de debiteuren niet invorderen. Voor 
deze groep kennen wij ook het nog te recupereren bedrag. Het staat gelijk aan een 
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bedrag van 61,2 miljoen euro, maar ligt nog hoger aangezien het hier gaat om een 
totale groep van 10 404 gekende debiteuren terwijl er 13 454 open dossiers zijn. 
Op basis van deze simulatie van het leefloon zou dit betekenen dat DAVO 43% 
van het te recupereren bedrag wettelijk niet mag invorderen bij de debiteuren. Dit 
slaat op ongeveer 90 miljoen van de 210 miljoen euro die niet recupereerbaar is. 

Er wordt tegelijk een vergelijking gemaakt tussen de debiteuren onder en boven 
de leefloongrens naar oorspronkelijke achterstal en het huidige te recupereren 
bedrag. De gemiddelde achterstal ligt bij de debiteuren onder de leefloongrens 
hoger dan bij de debiteuren boven de leefloongrens (6 636 euro ten opzichte van 
5 874 euro). Het huidige te recupereren bedrag bij debiteuren onder het leefloon 
bedraagt ondertussen 2,4 keer de oorspronkelijke achterstal terwijl dit voor debi-
teuren boven het leefloon 2,1 keer de oorspronkelijke achterstal betreft. 

Tabel 4.16 Verbod tot invordering bij debiteuren, op basis van leefloon geldende op 
1 september 2008 

 N % t.o.v. 
(sub) 
totaal 

Te 
recupereren 

bedrag 

% Oorspronk. 
achterstal 

Te recup. 
vs. oorspr. 
achterstal 

Alleenstaande onder de 
leefloongrens (<€ 711,56) 

2 883 37,4 48 602 627 34,1 19 627 597 2,5 

Alleenstaande boven de 
leefloongrens (>€ 711,56) 

4 820 62,6 62 045 619 43,6 28 937 079 2,1 

Totaal alleenstaande debiteuren  7 703 100,0 11 0648 246 77,7 48 564 676 2,3 
Samenwonende onder de 

leefloongrens (<€ 474,37) 
167 30,2 3 264 901 2,3 1 442 549 2,3 

Samenwonende boven de 
leefloongrens (<€ 474,37) 

386 69,8 5 207 279 3,7 2 594 016 2,0 

Totaal samenwonende debiteuren 553 100,0 8 472 180 6,0 4 036 565 2,1 
Persoon met iemand ten laste 

onder de leefloongrens 
(<€ 948,74) 

758 35,3 9 393 106 6,6 4 198 493 2,2 

Persoon met iemand ten laste 
boven de leefloongrens 
(<€ 948,74) 

1 390 64,7 13 847 858 9,7 7 211 933 1,9 

Totaal personen met iemand ten 
laste 

2 148 100,0 2 3240 964 16,3 11 410 426 2,0 

Totaal debiteuren onder de 
leefloongrens 

3 808 36,6 61 260 634 43,0 25 268 639 2,4 

Totaal debiteuren boven de 
leefloongrens 

6 596 63,4 81 100 756 57,0 38 743 028 2,1 

Totaal debiteuren 10 404 100,0 142 361 390 100,0 64 011 667 2,2 

   Gemiddeld 
bedrag te 

recupereren

 Gemiddelde 
oorspronk. 
achterstal 

% verhoging 

Totaal debiteuren onder de 
leefloongrens   

16 087
 

6 636 142,0 

Totaal debiteuren boven de 
leefloongrens   

12 295
 

5 874 109,0 

Bron Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën – Cel Beheerscontrole 
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4.6 Verdere analyse van het aanslagbiljet 

4.6.1 Netto beroepsinkomsten 
Het aanslagbiljet biedt een mooi overzicht van onder andere de netto beroeps-
inkomsten van de belastingplichtige. Beroepsinkomsten kunnen bekomen worden 
via bezoldigingen van werknemers, bezoldigingen van bedrijfsleiders, land-, nij-
verheids- en handelswinsten, baten van vrije beroepen, winsten en baten in ver-
band met een voorheen uitgeoefende beroepswerkzaamheid, vervangingsinkom-
sten, auteursrechten. Om de netto beroepsinkomsten te bekomen wordt de som 
aan beroepsinkomsten verminderd met een aftrek van sociale zekerheidsbijdragen, 
aftrek van de werkelijke of forfaitaire beroepskosten, vrijstellingen van economi-
sche aard, verrekening van verliezen, toekenning van het gedeelte ‘meewerkende 
echtgenoot’ en van het huwelijksquotiënt, compensatie van verliezen tussen echt-
genoten (FOD Financiën, 2011a). 

We hebben reeds moeten vaststellen dat een gedeelte van de aanvragers 
(802 personen) en de debiteuren (1 386 personen) geen beroepsinkomsten heb-
ben. Het gemiddeld nettoberoepsinkomen bedroeg 13 659 euro voor de aanvrager 
in het aanslagjaar 2009 en 14 359 euro voor de debiteuren (tabel 4.17). 

Tabel 4.17 Belaste netto beroepsinkomsten (jaar) aanvragers en debiteuren 

Aanvragers Debiteur 

 N Gemiddeld 
in € 

N Gemiddeld 
in € 

Totaal van de gezamenlijke belaste netto 
beroepsinkomsten (vóór huwelijksquotiënt en 
aftrek verliezen) 

10 380 13 659 9 018 14 359 

* Er zijn 802 aanvragers en 1 386 debiteuren die geen netto beroepsinkomsten hebben. 
Bron Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën – Cel Beheerscontrole 

Het scatterdiagram biedt een zicht op de verhouding tussen het nettoberoeps-
inkomen van de aanvrager ten opzichte van de debiteur. We zien dat voor het 
merendeel van de open dossiers de aanvrager en de debiteur een nettoberoeps-
inkomen hebben van minder dan 30 000 euro. De sterkste concentratie ligt tussen 
de 10 000 en de 20 000 euro. Wij merken evenwel ook dat er ook aanvragers en 
debiteuren zijn met inkomens boven de 40 000 euro per jaar. 
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Figuur 4.19 Scatterdiagram netto beroepsinkomsten (jaar) aanvragers en debiteuren, 
alle dossiers 

 

* Outliers boven de 100 000 euro zijn niet opgenomen. 
Bron Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën – Cel Beheerscontrole 

4.6.2 Resultaten van het aanslagbiljet 
De fiscale aangiftegegevens waren uiteindelijk de fiscale aanslaggegevens, zodat de 
werkelijke belastingen en de netto te betalen of terug te krijgen belastingen gekend 
zijn. 

3 op de 4 DAVO-aanvragers heeft voor het aanslagjaar 2009 een bedrag terug-
gestort gekregen van de fiscus. Slechts 10% van de aanvragers had nog een bedrag 
te betalen aan de fiscus. Bij 15% van de aanvragers dient omwille van de laagte 
van het bedrag (minder dan 2,5 euro) niets betaald of teruggegeven te worden 
door of aan de fiscus. Hierin zit ook de categorie met saldo 0, omwille van het feit 
ook dat zij geen belastingen te betalen hebben of betaald hebben. Bij de debiteu-
ren is dit zelfs 23%. Het al of niet ontvangen van een teruggave van de fiscus is op 
zich bij de debiteuren van groter belang. Het laat immers toe om bij een teruggave 
een gedeelte van het te recupereren bedrag door DAVO op te eisen. 49% van de 
debiteuren kreeg voor het aanslagjaar 2009 een bedrag teruggestort door de fiscus. 
Het ging hierbij om een gemiddeld bedrag van 909 euro. 
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Tabel 4.18 Resultaat aanslagbiljet aanslagjaar 2009 

 Aanvragers Debiteuren Totaal aantal 
inkohieringen 

 N % N % N % 
Te betalen aan de staat 

(≥2,5 euro) 
1 157 10,3 2 877 27,6 1 743 282 25,9 

Terug te geven door de staat 
(≥2,5 euro) 

8 332 74,5 5 111 49,1 3 413 219 50,7 

Niet te betalen aan de staat 
(<2,5 euro) 

1 666 14,9 2 396 23,0 1 569 729* 23,3 

Niet terug te geven door de 
staat (<2,5 euro) 

32 0,3 29 0,3 11 992 0,2 

Totaal 11 187 100,0 10 413 100,0 6 738 222 100,0 
   Debiteuren   
Gemiddeld bedrag terug te 

betalen door overheid 
(n=5 111) 

  909 euro   

* Waarvan 1 569 729 inkohieringen met waarde 0. 
Bron Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën – Cel Beheerscontrole 

4.7 Mogelijkheid tot inning in te vorderen bedrag 
De verhouding tussen het nog in te vorderen bedrag en het berekend maandelijks 
inkomen van de debiteur geeft een zicht op de zwaarte van deze schuld voor de 
debiteur. Voor 41% van de debiteuren bedraagt hun schuld minder dan 
6 maanden netto loon. Voor 21% van de debiteuren is deze schuld veel zwaarder 
en bedraagt meer dan 2 keer hun netto jaarinkomen. 

Tabel 4.19 Verhouding tussen het in te vorderen bedrag en het berekend maandelijks 
netto-inkomen van de debiteuren 

N % 

Minder dan 6 keer groter dan het maandinkomen 3 633 41,1 
Tussen de 6 en 12 keer groter dan het maandinkomen 1 782 20,2 
Tussen de 12 en 24 keer groter dan het maandinkomen 1 542 17,5 
Meer dan 24 keer groter dan het maandinkomen 1 878 21,3 

Totaal 8 835 100,0 
Bron Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën – Cel Beheerscontrole en 
DAVO 

In tabel 4.20 vergelijken wij de uitstaande schuld met het bedrag dat de debiteuren 
terug te krijgen hadden van de staat. Het geeft een idee in welke mate men een 
deel van de schuld kan recupereren (in feite is het voor de staatsfinanciën ook van 
belang te zien wat zij van hun betaalde voorschotten kunnen recupereren/kon 
recupereren via ‘schuldvergelijking’). Voor 6,7% van de debiteuren die in 2008 een 
bedrag terugkregen van de fiscus was dit bedrag voldoende om de volledige 
schuld ten opzichte van DAVO af te lossen. Dit slaat op 3,2% (6,7% van 49,1%) 
van het totale aantal debiteuren. Voor 6,5% (13,3% van 49,1%) van alle debiteu-
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ren zou minimaal 50% van de schuld gerecupereerd worden bij een (gedeeltelijke) 
invordering van de teruggave, op één jaar tijd, en op voorwaarde dat er geen 
andere crediteuren voorgaan in deze ‘schuldvergelijking’. 

Voor het inkomstenjaar 2008 was er een mogelijke recuperatie via de belasting-
aangifte van 4,17 miljoen euro. Dit is goed voor 2% van de totale te recupereren 
schuld (209,8 miljoen euro). Uit gegevens door DAVO aangeleverd blijkt dat zij 
voor het aanslagjaar 2009 een bedrag van 428 000 euro hebben kunnen recupere-
ren, voor 2010 een bedrag van 1 667 000 euro en voor 2011 een bedrag van 
1 707 000 euro.103 Tegelijk is DAVO niet de meest bevoorrechte schuldeiser, 
waardoor de kans reëel is dat het mogelijk te recupereren bedrag via de aangifte 
reeds ingevorderd is door een andere dienst. 

Tabel 4.20 Verdeling van het % recupereerbaar bij debiteuren die een teruggave 
hebben van de staat in aanslagjaar 2009 

N % 

Minder dan 1% van het te recupereren bedrag 854 16,7 
Tussen 1 en 10 % van het te recupereren bedrag 2 165 42,4 
Tussen 10 en 20 % van het te recupereren bedrag 702 13,7 
Tussen 20 en 30 % van het te recupereren bedrag 341 6,7 
Tussen 30 en 40 % van het te recupereren bedrag 230 4,5 
Tussen 40 en 50 % van het te recupereren bedrag 138 2,7 
Tussen 50 en 60 % van het te recupereren bedrag 111 2,2 
Tussen 60 en 70 % van het te recupereren bedrag 77 1,5 
Tussen 70 en 80 % van het te recupereren bedrag 63 1,2 
Tussen 80 en 90 % van het te recupereren bedrag 51 1,0 
Tussen 90 en 100 % van het te recupereren bedrag 34 0,7 
Meer dan 100% van het te recupereren bedrag 342 6,7 

Totaal 5 108 100,0 
Bron Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën – Cel Beheerscontrole 

In onderstaande tabel 4.21 wordt de hierboven omschreven oefening herhaald 
maar dan enkel voor de debiteuren die boven het leefloon uitkomen. Ondanks het 
feit dat DAVO een verbod heeft tot invorderen bij deze debiteuren, recupereren 
zij wel via de teruggave van de staat aan deze groep. Men beschouwt de teruggave 
immers niet als een inkomen.104 

Voor 4,5% van de debiteuren met een inkomen hoger dan het leefloon zou het 
te recupereren bedrag volledig kunnen ingevorderd worden op basis van de terug-
gave van de staat. In totaal zou bij inhouding van de teruggave bij de debiteuren 
met een hoger inkomen dan het leefloon 1,6 miljoen euro gerecupereerd kunnen 
worden door DAVO. 

 
103  Cf. mail ter verduidelijking ontvangen van DAVO. 
104  Cf. mail ter verduidelijking ontvangen van DAVO. 
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Vergelijking van tabel 4.21 en 4.20 leert ons dat er niet minder dan 
3 041 debiteuren zijn die potentieel onder het leefloon zitten, en met een terug-
gave van belastingen door de Staat. Dit is meer dan drie vierde van de totale groep 
leefloontrekkers die wij geschat hebben in tabel 4.16.  

Tabel 4.21 % gerecupereerd bij debiteuren die een teruggave hebben van de staat, 
exclusief debiteuren onder het leefloon 

N % 

Minder dan 1% van het te recupereren bedrag 416 20,1 
Tussen 1 en 10 % van het te recupereren bedrag 929 44,9 
Tussen 10 en 20 % van het te recupereren bedrag 280 13,5 
Tussen 20 en 30 % van het te recupereren bedrag 126 6,1 
Tussen 30 en 40 % van het te recupereren bedrag 71 3,4 
Tussen 40 en 50 % van het te recupereren bedrag 41 2,0 
Tussen 50 en 60 % van het te recupereren bedrag 36 1,7 
Tussen 60 en 70 % van het te recupereren bedrag 22 1,1 
Tussen 70 en 80 % van het te recupereren bedrag 21 1,0 
Tussen 80 en 90 % van het te recupereren bedrag 19 0,9 
Tussen 90 en 100 % van het te recupereren bedrag 14 0,7 
Meer dan 100% van het te recupereren bedrag 92 4,5 

Totaal 2 067 100,0 
Bron Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën – Cel Beheerscontrole 

4.8 De ‘beperkte’ aanwezigheid van onderhoudsgerechtigden in de 
fiscale aangifte 

We hebben op basis van de aangeleverde databank kunnen vaststellen dat voor 
29,6% van de open dossiers één of meerdere onderhoudsgerechtigden gekend 
waren in de fiscale aangifte. Voor 13,9% van de open dossiers waren alle onder-
houdsgerechtigden gekend in de fiscale aangifte. Dit lage percentage is op zich 
weinig verwonderlijk aangezien de onderhoudsgerechtigden vaak kinderen zullen 
zijn zonder beroepsinkomsten. De vrijstelling voor belastingplichtigen zonder 
beroepswerkzaamheid waarbij de belastbare inkomsten lager liggen dan de belas-
tingvrije som zal dus voor hen van toepassing zijn. Voor 6,3% van de dossiers was 
de aanvrager tevens één van de onderhoudsgerechtigden.  
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Tabel 4.22 Open dossiers waarbij een fiscale aangifte van de gerechtigde gekend is 

 N % totaal dossier 
(n=13 354) 

Aantal open dossiers waar één of meerdere 
onderhoudsgerechtigden gekend zijn in de fiscale aangifte 

3 956 29,6 

Aantal open dossiers waarbij het aantal 
onderhoudsgerechtigden gekend in de fiscale aangifte gelijk 
is aan het aantal onderhoudsgerechtigden gekend door 
DAVO 

1 857 13,9 

Dossiers waar aanvrager = gerechtigde 843 6,3 
Bron Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën – Cel Beheerscontrole 

In 317 open dossiers vermelden (een gedeelte van) de gerechtigden een ontvangen 
onderhoudsuitkering via hun fiscale aangifte. Gemiddeld werd per open dossier 
2 510 euro aan ontvangen onderhoudsgeld aangegeven in deze aangiften.  

Van deze 317 open dossiers zijn er 217 dossiers waarbij het aantal onderhouds-
gerechtigden in de fiscale aangifte gelijk is aan het aantal gekende onderhouds-
gerechtigden door DAVO. Maar van deze 217 dossiers zijn er slechts 85 waarbij 
zowel het betaald als het ontvangen onderhoudsgeld gekend zijn. Gemiddeld werd 
in deze dossiers een bedrag van 591 euro meer aangegeven door de onderhouds-
plichtige in vergelijking met de onderhoudsgerechtigden. Bij 50% van deze dos-
siers was het aangegeven betaald onderhoudsgeld lager dan het ontvangen onder-
houdsgeld of gelijk aan nul. Door deze vergelijking uit te voeren tussen alle 
onderhoudsplichtigen en -gerechtigden in de fiscale aangifte zou de fiscus ‘fraud 
and errors’ kunnen opsporen. Ook dit zou verder onderzocht dienen te worden. 

Tabel 4.23 Dossiers waarin onderhoudsgerechtigden aangeven onderhoudsgeld 
ontvangen te hebben 

N dossier In euro 

Gemiddeld bedrag aan ontvangen onderhoudsgeld (in euro) 317 2 510 
Aantal dossiers waarin aantal onderhoudsgerechtigden in fiscale 

aangifte gelijk is aan aantal gekend door DAVO 217  
waarvan dossiers waarbij zowel ontvangen als betaald 

onderhoudsgeld gekend is 
85 

 
Gemiddeld verschil in euro tussen alimentatie in aangifte onder-

houdsplichtigen en in aangifte onderhoudsgerechtigden 
85 591 

Mediaan (in euro) 85 0 
Bron Eigen berekening op basis van FOD Financiën – Cel Beheerscontrole 

De aangeleverde databank omvat in totaal 5 068 fiscale aangiften van onder-
houdsgerechtigden. Dit slaat op 21% van het aantal onderhoudsgerechtigden 
gekend binnen de open DAVO-dossiers (tabel 4.24). 97% van deze onderhouds-
gerechtigden waren in het aanslagjaar 2009 nog ongehuwd of wettelijk samen-
wonend. Slechts 2,6% was op dat moment uit de echt gescheiden. Dat onder-
houdsgerechtigde kinderen zo goed als niet in de databank aanwezig zijn bewijst 
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de verdeling naar leeftijd van de onderhoudsgerechtigden die in een aangifte heb-
ben ingediend. 97% van de onderhoudsgerechtigden was in het aanslagjaar 2009 
ouder dan 18 jaar. 

Tabel 4.24 Burgerlijke staat en leeftijd van onderhoudsgerechtigden in de fiscale 
aangifte 

 N % totaal gerechtigden in DAVO 
(n=24 167) 

Totaal aantal gerechtigden 5 068 21,0 
Burgerlijke staat N %-verdeling 

Ongehuwd 4 895 96,6 
Gehuwd 10 0,2 
Wettelijk samenwonend 7 0,1 
Weduwe/weduwnaar 1 0,0 
Uit de echt gescheiden 130 2,6 
Van tafel en bed gescheiden 5 0,1 
Feitelijk gescheiden 20 0,4 

Totaal 5 068 100,0 
Naar leeftijdscategorie 
Ouder dan 18 jaar 4 899 96,7 
Jonger dan 18 jaar 168 3,3 

Totaal 5 067 100,0 
Bron Eigen berekening op basis van FOD Financiën – Cel Beheerscontrole 

4.9 Analyse van de ‘goede’ DAVO-dossiers en de vergelijking met de 
open dossiers 

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. Het maakt het mogelijk om het profiel van 
de open dossiers te confronteren met het profiel van de afgesloten of goede dos-
siers.  

Deze groep van goede dossiers is met 614 dossiers beperkt, wetende dat sinds 
de opstart van DAVO tot 31 december 2010 er 24 978 dossiers werden geopend. 

We stellen vast dat 23% van de goede dossiers binnen het jaar werden afgeslo-
ten (tabel 4.25). Na 2 jaar waren iets meer dan de helft van de ‘goede dossiers’ 
afgesloten. 

Vervolgens blijkt uit tabel 4.26 dat de goede dossiers gemiddeld na 
26,8 maanden werden afgesloten. Voor de goede voorschotdossiers gaat het om 
gemiddeld 28,2 maanden en ligt dus iets hoger dan de goede niet-voorschot-
dossiers (23,9 maanden). 



ho
of

ds
tu

k 
4 

| 
 K

op
p

el
in

g 
D

A
V

O
-d

a
ta

ba
nk

 a
a

n 
d

e 
fis

ca
le

 a
a

ng
ift

e 
24

4 

 

 

Tabel 4.25 Tijdsduur afsluiten van de ‘goede’ dossiers 

N % 

Korter dan 1 jaar 143 23,3 
Tussen 1 en 2 jaar 183 29,8 
Tussen 2 en 3 jaar 119 19,4 
Langer dan 3 jaar 169 27,5 

Totaal 614 100,0 
Bron Berekeningen op basis van de DAVO-databank  

Tabel 4.26 Gemiddelde looptijd in maanden van de ‘goede’ dossiers naar type 

Looptijd dossier in maanden Goede 
voorschotdossiers 

Goede niet-
voorschotdossiers 

Totaal goede 
dossiers 

Gemiddeld 28,2 23,9 26,8 
Kwartiel 1 (25%) 14,0 11,0 13,0 
Kwartiel 2 (50%) 24,0 19,0 22,0 
Kwartiel 3 (75%) 41,0 33,0 38,0 
Kwartiel 4 (100%) 83,0 75,0 83,0 

Bron Berekening op basis van de DAVO-databank 

4.9.1 Basisprofiel van de goede dossiers in vergelijking met de open 
dossiers – sterke focus op het profiel van de debiteuren 

In de onderstaande analyse wordt meestal het onderscheid niet gemaakt tussen de 
voorschotdossiers en niet-voorschotdossiers. We geven vaak enkel een algemeen 
beeld weer. Ter informatie geven wij mee dat er 411 afgesloten voorschotdossiers 
zijn (of 67% van het totale aantal afgesloten dossiers) en 203 afgesloten niet voor-
schotdossiers (of 33% van het totale aantal afgesloten dossiers). 

We focussen in hoofdzaak op het profiel van de debiteuren aangezien enkel het 
fiscaal profiel van de debiteur gekend was in de databank met afgesloten dossiers 
en niet het fiscaal profiel van de aanvragers. Een beperkte correctie is uitgevoerd 
door de koppeling met de DAVO-variabelen (waar evenwel enkel het inkomen 
van voorschotaanvrager gekend is). 

4.9.1.1 Naar burgerlijke staat 
Uit de burgerlijke staat van de goede debiteuren blijkt dat de grootste groep onge-
huwd en niet samenwonend (29,4%) was (tabel 4.27). Bij de open debiteuren ligt 
het percentage ongehuwd en niet wettelijk samenwonend evenwel nog veel hoger 
(44,3%). 41,3% van de goede debiteuren was op 1 januari 2009 wettelijk geschei-
den. Bij de debiteuren in een open dossier is dit beperkt tot 29,7%.  
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Tabel 4.27 Burgerlijke staat ‘goede’ debiteuren en debiteuren in een open dossier, 
aanslagjaar 2009 

 Goede debiteuren Debiteuren in een  
open dossier 

N % N % 

Ongehuwd en niet wettelijk samenwonend 165 29,3 4 612 44,3 
Gehuwd 120 21,3 1 731 16,6 
Wettelijk samenwonend 10 1,8 79 0,8 
Weduwnaar/weduwe 2 0,4 28 0,3 
Uit de echt gescheiden 232 41,2 3 093 29,7 
Van tafel en bed gescheiden 2 0,4 80 0,8 
Feitelijk gescheiden 32 5,7 790 7,6 

Totaal 563 100,0 10 413 100,0 
Bron Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën – Cel Beheerscontrole 

4.9.1.2 Naar betaald onderhoudsgeld, op basis van de belastingaangifte 
Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de betaalde onderhoudsuitkeringen door 
de goede debiteuren. De 332 goede debiteuren die voor het aanslagjaar 2009 een 
bedrag aan betaald onderhoudsgeld hadden opgegeven, betaalden gemiddeld 
2 635 euro per jaar aan onderhoudsgeld of gemiddeld 220 euro per maand. 

Op basis van onderstaande figuur zijn de verschillen in onderhoudsgeld op basis 
van het burgerlijke staat in beeld gebracht. De gemiddelde waarden blijken niet 
sterk te verschillen tussen de burgerlijke statuten. 



hoofdstuk 4 |  Koppeling DAVO-databank aan de fiscale aangifte 246 

 

 

Figuur 4.20 Betaalde onderhoudsuitkering naar burgerlijke staat, op jaarbasis 

 
Bron Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën – Cel Beheerscontrole 
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4.9.1.3 Naar oorspronkelijke achterstal 
We stellen een duidelijk verschil in oorspronkelijke achterstal vast tussen de goede 
en open dossiers. Daar waar gemiddeld de oorspronkelijke achterstal voor de 
open dossiers 6 875 euro bedraagt, lag dit voor de goede dossiers maar op 
2 286 euro of 3 keer lager. Het geeft onmiddellijk aan dat de oorspronkelijke ach-
terstal een belangrijke impact zal hebben op de volledige recuperatiekans. We gaan 
deze impact na op basis van een hierna verder omschreven overlevingsanalyse. 
Maar misschien hebben de ‘goede debiteuren’ ook voordien reeds de neiging 
gehad om de achterstal zo klein mogelijk te houden. Er is een ‘selectiebias’. De 
oorspronkelijke achterstal tussen de goede voorschotdossiers en de goede niet-
voorschotdossiers ligt nagenoeg gelijk. 

Tabel 4.28 Oorspronkelijke achterstal goede en open dossiers 

Goede dossiers Open dossiers 

 Goede 
voorschot-

dossiers 

Goede niet-
voorschot- 

dossiers 

Totaal Lopende 
voorschot-

dossiers 

Gestopte 
voorschot-

dossiers 

Geen 
voorschot-

dossiers 

Totaal 

Gemiddeld 2 291 2 277 2 286 6 801 7 216 6 515 6 875 

Mediaan 1 409 1 313 1 375 3 628 4 312 3 600 3 806 
Bron Eigen berekening op basis van DAVO-databank 

4.9.1.4 Naar inkomen en sociaal statuut 
Meerdere vormen van inkomen (uit loon, uitkering, …) komen voor gedurende 
een inkomensjaar. Voor het inkomensjaar 2008 ontving 74% van de goede debi-
teuren een wedde/loon. Voor de debiteuren in de open DAVO-dossiers is dit 
beperkt tot 62,3% van de debiteuren. 38,5% van de goede debiteuren ontving een 
werkloosheidsuitkering terwijl dit voor 44% van de debiteuren in een open dossier 
het geval was. Opvallend is dat meer dan 1 op 5 een uitkering voor ziekte en inva-
liditeit ontving in 2008. Een beperkt aantal goede debiteuren is geen werknemer of 
uitkeringsgerechtigde. 5,1% ontving een bezoldiging als bedrijfsleider, 6,6% ont-
ving winsten en 1,6% diverse baten. Deze percentages liggen evenwel hoger dan 
bij de debiteuren in open DAVO-dossiers. 
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Tabel 4.29 Type van inkomen goede debiteuren en debiteuren in open dossiers, 
meerdere inkomens mogelijk 

 Goede debiteuren Debiteuren in  
open dossiers 

N % N % 

Wedde en lonen 416 73,8 6 492 62,3 
Werkloosheid 217 38,5 4 582 44,0 
Wet. ziekte en invaliditeit 129 22,9 1 895 18,2 
Aanvullende ziekte en invaliditeit 86 15,2 1 079 10,4 
Beroepsziekte of arbeidsongeval 17 3,0 257 2,5 
Andere vervangingsinkomsten 61 10,8 1 187 11,4 
Bezoldiging bedrijfsleider 29 5,1 460 4,4 
Winsten  37 6,6 524 5,0 
Baten 9 1,6 72 0,7 

Totaal debiteuren 564 10 413  
Bron Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën – Cel Beheerscontrole 

Het gemiddeld aangegeven loon van de goede debiteuren ligt beduidend hoger 
dan voor de debiteuren in de open dossiers. Dit in de wetenschap dat 74% van de 
goede debiteuren een loon ontving in 2008, zal zeker een positief effectief gehad 
hebben op de mogelijke invordering van de schulden.  
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Figuur 4.21 Gemiddeld bedrag naar type inkomen, goede debiteuren en debiteuren in 
open dossiers 

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

De sterke aanwezigheid van loontrekkenden blijkt ook uit tabel 4.30. 64% van de 
goede debiteuren is ondergebracht onder de categorie ‘hoofdzakelijk loontrek-
kende’ tegenover 51% van de debiteuren in een open dossier. Ook zijn er bedui-
dend minder goede debiteuren die hoofdzakelijk uitkeringsgerechtigde zijn in ver-
gelijking met de debiteuren in een open dossier (26% t.o.v. 38%). 
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Tabel 4.30 Hoofdinkomen van goede debiteuren en debiteuren in open dossiers 

 Goede debiteuren Debiteuren in  
open dossiers 

N % N % 

Hoofdzakelijk loontrekkende 340 64,0 4 603 51,0 
Hoofdzakelijk uitkeringsgerechtigde 138 26,0 3 436 38,1 
Hoofdzakelijk bezoldigd bedrijfsleider 25 4,7 439 4,9 
Hoofdzakelijk winsten of baten 28 5,3 541 6,0 

Totaal 531 100,0 9 019 100,0 
Missing 33 1 394 

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

Het geraamd netto-inkomen ligt bij de goede debiteuren heel wat hoger in verge-
lijking met de debiteuren in de open dossiers. Een gemiddeld jaarlijks geraamd 
netto-inkomen van 17 811 euro wordt bekomen. Ook bij de verdeling naar het 
belangrijkste type inkomen, ligt het gemiddeld inkomen van de goede debiteuren 
steeds hoger dan dat van de debiteuren in een open dossier. Het kwam de invor-
derbaarheid alleen maar ten goede. 

Tabel 4.31 Het geraamd netto-inkomen van de goede debiteuren en debiteuren in 
open dossiers 

Goede debiteuren Debiteuren in open dossiers 

 N Gemid. 
jaar 

(in €) 

Mediaan 
jaar 

(in €) 

Gem. 
maand
(in €) 

N Gem. jaar

(in €) 

Mediaan 
jaar 

(in €) 

Gem. 
maand  
(in €) 

Totale groep 531 17 811 17 497 1 484 8 959 13 274 12 682 1 106 
Hoofdzakelijk 

loontrekkende 
340 19 905 20 160 1 659 4 633 14 409 15 513 1 201 

Hoofdzakelijk 
uitkerings-
gerechtigde 

138 12 067 12 607 1 006 3 436 10 802 11 511 900 

Hoofdzakelijk 
bezoldigd 
bedrijfsleider 

25 19 268 20 153 1 606 443 16 166 14 043 1 347 

Hoofdzakelijk winsten 
of baten 

28 19 398 18 592 1 617 447 17 661 16 139 1 472 

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

Het hoge gemiddeld inkomen van de afgesloten debiteuren blijkt ook uit 
figuur 4.22. Waar procentueel de meeste debiteuren in de open dossiers onder de 
inkomensklasse ‘500-999 euro per maand’ valt, schuift dit voor de goede debiteu-
ren een inkomensklasse op. 
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Figuur 4.22 Geraamd netto-inkomen goede debiteuren en debiteuren in open dossiers, 
% verdeling 

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

4.9.1.5 Naar laatst gekend adres 
Op basis van de DAVO-databank hadden we reeds vastgesteld dat 1 op de 
10 onderhoudsplichtigen een adres heeft buiten België (zie hoofdstuk 3, 
tabel 3.10).105 De analyse van de ontbrekende fiscale aangiften van de debiteuren 
gaf aan dat 36% van de ontbrekende debiteuren een laatste gekend adres heeft 
buiten België (zie punt 4.5). Hieruit concludeerden we reeds dat dit zeker niet de 
invorderingskans bevordert. Nu blijkt dat 98,4% van de goede debiteuren als laatst 
gekend adres België heeft. Deze vaststelling bekrachtigt alleen maar onze eerste 
conclusie. 

4.9.2 Overlevingsanalyse 
Wat is de kans dat een open dossier volledig kan afgesloten worden wegens het 
volledig invorderen van de achterstallen? In welke mate draagt het sociaal statuut, 
het inkomen van de debiteur, de oorspronkelijke achterstal en het aantal onder-
houdsgerechtigden bij tot de kans op totale recuperatie? Het zijn vragen die wij op 
basis van een overlevingsanalyse (‘survival analysis’) hebben trachten te beant-
woorden. Dit is een statistische methode om zicht te krijgen op het voorvallen van 
en het tijdstip van een gebeurtenis (hier de overgang van open naar (met goed 

 
105  Het laatst gekende adres van de onderhoudsplichtige moet opgegeven worden via het 

aanvraagformulier van DAVO. 
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gevolg) afgesloten dossier) (Allison, 1995). Eén van de grote voordelen van de 
overlevingsanalyse, is het feit dat niet noodzakelijk een einddatum moet gekend 
zijn. Bij de open DAVO-dossiers is immers nog geen datum van afsluiten 
gekend.106 

De resultaten van de overlevingsanalyse worden in eerste instantie weergegeven 
via de Kaplan-Meier methode. De Kaplan-Meier methode is een univariate 
methode waarbij telkens de looptijd van het dossier in functie staat van één varia-
bele tegelijk (hier sociaal statuut, omvang oorspronkelijke achterstal, inkomen van 
de debiteur). Het geeft een zicht op de geraamde waarschijnlijkheid (kans) dat een 
open dossier met een bepaalde eigenschap (sociaal statuut, omvang oorspronke-
lijke achterstal, inkomen van de debiteur) ‘overleeft’. We hebben de kans tot het 
niet afsluiten van de open dossiers in beeld gebracht voor 3 variabelen, met name 
type debiteur, inkomenshoogte van de debiteur en de oorspronkelijke achterstal. 
Uit de onderstaande figuren zal blijken dat de overlevingskans van de open dos-
siers heel hoog ligt. 

De overlevingskans blijkt naar sociaal statuut het hoogst te liggen bij uitkerings-
gerechtigden. Bij loontrekkenden en bezoldigde bedrijfsleiders is de waarschijn-
lijkheid op ‘overleven’ het laagst. Op zich is dit weinig verwonderlijk aangezien het 
type van sociaal statuut vaak hand in hand gaat met de omvang van het inkomen. 
Tegelijk mag bij leefloners niet ingevorderd worden. 

 
106  Het gaat hier om zogenaamde ‘right censored data’ (zie Allison, 1995). Data kunnen ook ‘left censored’ 

zijn wanneer de begindatum niet gekend is. 
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Figuur 4.23 Kaplan-Meier - kans dat open dossier niet afgesloten wordt - sociaal statuut 

 
* Wilcoxon: <.0001. 
Bron Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën – Cel Beheerscontrole & 
DAVO 

Als er wordt gekeken naar het inkomen van de debiteuren, stellen we vast dat de 
overlevingskans het hoogst ligt voor debiteuren met een maandelijks inkomen van 
250 euro en lager. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de waarschijnlijkheid dat 
het open dossier kan afgesloten worden. 

Uitkeringsgerechtigde

Winsten en baten

loontrekkende

Bezoldigd 
bedrijfsleiders
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Figuur 4.24 Kaplan-Meier - kans dat open dossier niet afgesloten wordt - inkomen 
debiteuren 

 
* Wilcoxon: <.0001. 
Bron Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën – Cel Beheerscontrole & 
DAVO 

Ook de oorspronkelijke achterstal heeft wel degelijk een impact op de kans op 
afsluiten van het open dossier. Hoe hoger de achterstal immers, hoe kleiner de 
kans dat het dossier afgesloten wordt. 

€2500‐2999 per maand

€250 en minder 
per maand
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Figuur 4.25 Kaplan-Meier - kans dat open dossier niet afgesloten wordt - 
oorspronkelijke achterstal 

 
* Wilcoxon: <.0001. 
Bron Eigen berekening op basis van gegevens FOD Financiën – Cel Beheerscontrole & 
DAVO 

Het ‘cox proportional hazard model’ is een multivariaat model. De hazard functie 
is het risico (kans) dat een dossier afgesloten wordt, rekening houdende met ver-
schillende factoren (covariaten). In ons model zijn deze covariaten het type van 
sociaal statuut, de inkomenshoogte van de debiteur, de oorspronkelijke achterstal 
en het aantal onderhoudsgerechtigden. De resultaten van de overlevingsanalyse 
zijn via de hazard ratio’s weergegeven. Het heeft het risico (kans) op afsluiten van 
een dossier weer. De kans op afsluiten wordt steeds afgezet tegenover de referen-
tievariabele, waarbij de andere variabelen constant blijven.  

De kans op afsluiten van open dossiers ligt bij werknemers het hoogst (ref. 1). 
De kans op afsluiten van een open dossier van uitkeringsgerechtigden bedraagt 
86% van de kans die loontrekkenden hebben (niet significant – het gaat hier 
evenwel om populatiedata en geen steekproef). 

De kans op afsluiten van een open dossier neemt sterk toe naarmate het inko-
men van de debiteur stijgt (resultaten zijn significant). Zo ligt de kans op afsluiten 
van een open dossier voor debiteuren met een maandelijks inkomen tussen 2 500 
en 2 999 euro 13,88 keer hoger dan voor debiteuren met een maandelijks inkomen 
van 250 euro en minder. 

€5000 en meer

Minder dan €500
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Ook de oorspronkelijke achterstal heeft een impact op de afsluitkans (resultaten 
significant). De afsluitkans ligt bij de referentiegroep (oorspronkelijke achterstal 
van 500 euro en minder) het hoogst en daalt naarmate de achterstal hoger ligt. Zo 
is de afsluitkans van open dossiers met een oorspronkelijke achterstal van 
5 000 euro en meer slechts een fractie van de afsluitkans van de referentiegroep. 

Ten slotte heeft ook het aantal onderhoudsgerechtigden een impact op de 
afsluitkans. Ook hier ligt de afsluitkans het hoogst bij de referentiegroep 
(1 onderhoudsgerechtigde). De afsluitkans bij 2 onderhoudsgerechtigden bedraagt 
nog 74% van de afsluitkans bij 1 onderhoudsgerechtigde en daalt verder bij 
3 onderhoudsgerechtigden om vervolgens relatief constant te blijven. 

Deze (verminderde) kansen op gunstig afsluiten van een dossier vormen in feite 
risicoparameters. In het rekenmodel hebben wij enkel rekening gehouden met de 
globale kans van terugbetaling, en dit na een bepaalde termijn. Verdere analyse is 
denkbaar van dit afbetalingsproces, maar daartoe dienden wij te kunnen beschik-
ken over de financiële rekeningen van elk van deze dossiers (oorspronkelijke ach-
terstal, voorschotten, kosten, afbetalingsprofiel). Het zou ook kunnen gebruikt 
worden voor verdere risicoanalyse en verdere oriëntatie van het invorderings-
beleid.  
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Tabel 4.32 Proportional hazard model - Cox model - afsluitkans open dossiers 

Hazard ratio Pr>Chisq 

Statuut 
Werknemer (ref.) 1 
Uitkeringsgerechtigde 0,864 0,2223 
Winsten en baten 0,927 0,706 
Bezoldigd bedrijfsleider 0,997 0,9895 
Inkomen 
€ 249,99 per maand of minder (ref.) 1 
€ 250-499,99 per maand 1,011 0,9706 
€ 500-999,99 per maand 1,751 0,001 
€ 1 000-1 362 per maand 3,228 <,0001 
€ 1 363-1 424 per maand 2,944 0,0003 
€ 1 425-1 486 per maand 5,299 <,0001 
€ 1 487-1 800 per maand 5,011 <,0001 
€ 1 800-1 999 per maand 10,331 <,0001 
€ 2 000-2 499 per maand 6,719 <,0001 
€ 2 500-2 999 per maand 13,882 <,0001 
€ 3 000-4 999 per maand 8,608 <,0001 
€ 5 000 per maand of meer 0,9839 
Oorspronkelijke achterstal 
€ 500 of minder (ref.) 1 
€ 500-1 000 0,718 <,0001 
€ 1 000-2 000 0,565 <,0001 
€ 2 000-3 000 0,304 <,0001 
€ 3 000-4 000 0,347 <,0001 
€ 4 000-5 000 0,215 <,0001 
€ 5 000 of meer 0,095 <,0001 
Aantal onderhoudsgerechtigden 
1 onderhoudsgerechtigde (ref.) 1 
2 onderhoudsgerechtigden 0,742 0,0015 
3 onderhoudsgerechtigden 0,506 <,0001 
4 onderhoudsgerechtigden 0,55 0,0642 
5 onderhoudsgerechtigden 0,543 0,2944 
6 onderhoudsgerechtigden 0,9536 

* Likelihood ratio (Pr>Chisq=<.0001). 
Bron Eigen berekening op basis van FOD Financiën – Cel Beheerscontrole en DAVO 
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5 |  Naar een rekenmodel 

 

De FOD Financiën gaf aan het HIVA de opdracht een model te ontwikkelen met 
de parameters waarmee de budgettaire impact van de toekenning van de voor-
schotten door de Dienst voor alimentatievorderingen kan worden geraamd. Het 
model moet toelaten de impact na te gaan van maatschappelijke veranderingen en 
beleidswijzigingen op de behoefte aan voorschotten aan alimentatiegerechtigden 
door de overheid en de budgettaire impact daarvan. In de voorafgaandelijke 
hoofdstukken werd de gedetailleerde analyse van mogelijke informatiebronnen 
voor deze modelontwikkeling mee gerapporteerd. In voorliggend hoofdstuk 
wordt op de kern van de onderzoeksopdracht ingegaan, met name op welke 
manier kan zo een model ontwikkeld worden, welke kerngegevens zijn beschik-
baar en hoe moeten zij gehanteerd worden en wat zijn de resultaten. In bijlage 4 
en bij de rapportering van de resultaten (punt 5.3) wordt het rekenmodel op basis 
van individuele tabellen weergegeven. Het hoofdstuk vormt tevens een handlei-
ding voor een verdere actualisatie door de administratie zelf. Tot slot zijn er nog 
een aantal aanbevelingen voor verdere verfijning. De voorafgaandelijke hoofd-
stukken hebben immers maximaal aangetoond en gebruik gemaakt van beschik-
bare enquêtes en (koppeling van) administratieve gegevens, maar tevens zijn nog 
verdere data, niet in het minst bij de dienst DAVO zelf, verder te ontginnen. 

Dit hoofdstuk heeft vooreerst de doelstelling om zo nauwgezet mogelijk de 
gevolgde procedures en veronderstellingen bij de ontwikkeling van het reken-
model te omschrijven. Het vormt de basis om volgende jaren dezelfde oefening te 
kunnen herhalen. Het rekenmodel wenst immers een raming te maken van de 
maximale budgettaire kostprijs betreffende de uitgekeerde DAVO-voorschotten. 
Het gaat hier in eerste instantie om de bepaling van de maximale doelgroep van 
DAVO en in tweede instantie om het maximale voorschot dat door DAVO wordt 
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uitgekeerd. We volgen hierbij een ‘top-down’ proces op basis van bevolkingsgege-
vens (met name de SILC-enquête) en fiscale data (DAVO en fiscale aangiften). 

Figuur 5.1 Raming voorschotbudget DAVO 

 
Bron Eigen figuur 

Naast de omschrijving van de gehanteerde methodologie om het rekenmodel te 
construeren worden de resultaten gerapporteerd voor 2011. 

5.1 Koppeling van data uit SILC met fiscale gegevens 
Op basis van SILC-gegevens en fiscale data is aan het rekenmodel vorm gegeven. 
Wij bespreken deze databanken vervolgens verder in detail. 

5.1.1 De SILC-survey 
De organisatie van de SILC-enquête (Statistics on Income and Living Conditions) 
in België gebeurt door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informa-
tie (ADSEI) binnen de FOD Economie. Voor de uitvoering van deze enquête 
worden jaarlijks ongeveer 6 000 gezinnen bevraagd in België. De bevraging omvat 
zowel een individuele als een huishoudvragenlijst. Er wordt gewerkt op basis van 
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een roterend panel waarbij huishoudens maximaal vier jaar bevraagd kunnen wor-
den. Via de wegingscoëfficiënten kunnen de enquêteresultaten geëxtrapoleerd 
worden (‘opgeblazen’) naar de totale Belgische bevolking. 

De grote meerwaarde voor DAVO is dat de SILC-huishoudvragenlijst onder meer 
concrete vragen stelt over het al of niet ontvangen van alimentatie of het al of niet 
betalen van alimentatie. Er is zelfs een expliciete vraag naar het beroep doen op 
DAVO-voorschotten. Op deze manier kan dus zicht gekregen worden op de 
gezinnen die geconfronteerd worden met een wanbetaling van het onderhouds-
geld. Tegelijk kan deze informatie gekoppeld worden aan het nettohuishoudinko-
men, het huishoudtype en de gezinssamenstelling. Het laat dus toe om een gede-
tailleerd profiel te maken van de gezinnen met kinderen die geconfronteerd wor-
den met een wanbetaling.  

Volgende vragen rond alimentatie dienen geselecteerd te worden binnen de SILC-
huishoudvragenlijst: 
Voor de onderhoudsplichtige: 
- H76: moest u of iemand anders uit uw huishouden in 20.. alimentatie betalen 

voor een ex-partner of eventuele kinderen uit een vroeger huwelijk? 
- H77: welke is de som die u wettelijk diende te betalen in 20.. (voor het volledige 

jaar)? 
- H79: welk bedrag betaalde u effectief in 20.. per maand? 
- H79b: hoeveel maanden in 20.. heeft u dit bedrag betaald? 
Voor de onderhoudsgerechtigde: 
- H83: had u of iemand anders uit uw huishouden in 20.. recht op alimentatiegeld 

voor u of uw eventuele kinderen? 
- H84: welke is de som die u wettelijk diende te ontvangen in 20.. (voor het volle-

dige jaar)? 
- H86: welk bedrag ontving u effectief in 20.. per maand? 
- H86b: hoeveel maanden hebt u die som effectief ontvangen in 20..? 
- H86c: hoeveel heeft het fonds voor alimentatie (DAVO) u uitbetaald in 20..? 

Door de vragen H77 (wettelijk te betalen aan onderhoudsgeld) en H79 (effectief 
betaald aan onderhoudsgeld) te bundelen bleek alvast uit SILC 2006 en 2009 dat 
geen enkele onderhoudsplichtige verklaart minder onderhoudsgeld te betalen dan 
wettelijk verplicht. De wanbetaler gaf zich niet bloot. Het is dan ook maar op 
basis van vragen H84 (wettelijk te ontvangen aan onderhoudsgeld) en H86 (effec-
tief ontvangen aan onderhoudsgeld) dat het niveau van wanbetaling kan nagegaan 
worden.107 Tabel 5.1 bundelt de resultaten van deze oefening voor SILC 2006 en 
2009. Merk ook op dat SILC vraagt naar het al of niet gebruikmaken van de dien-

 
107  In hoofdstuk 2, punt 2.4 wordt hier ook op ingegaan. 
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sten van DAVO. Op zich is dit opmerkelijk gezien de zeer beperkte doelgroep 
van DAVO (met name onderhoudsgerechtigden geconfronteerd met een wanbe-
taling). Voor SILC 2009 werden er dan ook geen antwoorden geregistreerd op 
deze vraag. Een opportuniteit die zich binnen de vragenlijst van SILC voordoet is 
het maken van een opsplitsing tussen ex-partner en kinderen. Nu is deze nog niet 
aanwezig waardoor niet geverifieerd kan worden of het de ex-partner en/of de 
kinderen zijn die recht hebben op een alimentatie en hoeveel zij dienen te ontvan-
gen/effectief ontvangen. Misschien kunnen deze vragen verder verfijnd worden 
naar de toekomst. Het is immers enkel door de gegevens te gebruiken, dat de rele-
vantie en eventuele beperkingen aan het licht komen. 

Tabel 5.1 % onderhoudsgerechtigde huishoudens geconfronteerd met een 
wanbetaling, België, 2006 en 2009 

2006 2009 

Categorie N % 
wanbetalingen

N % 
wanbetalingen 

* Geen alimentatie ontvangen gedurende het 
volledige jaar 

14 4,5 23 7,1 

* Enkele termijnen geen alimentatie ontvangen 
gedurende het jaar 

15 4,9 15 4,6 

* Maandelijks bedrag slechts gedeeltelijks ontvangen 
gedurende het jaar 

12 3,9 8 2,5 

Totaal 41 13,3 46 14,2 
Wanbetalingen enkel van toepassing op gezinnen 

met kinderen* 
34 11,0 43 13,2 

Aantal gerechtigden op alimentatie 309 100,0 325 100,0 
* De huishoudtypes ‘eenoudergezinnen’, ‘koppels met kinderen’ en ‘andere huishoudens 

met kinderen’ worden hieronder verstaan.  
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2006 en 2009 

Het feit dat SILC, georganiseerd bij een representatieve steekproef van de bevol-
king, jaarlijks aan gemiddeld 300 onderhoudsgerechtigden vraagt of zij al of niet 
geconfronteerd worden met een wanbetaling, maakt deze survey heel geschikt 
voor de bepaling van de totale doelgroep van DAVO. Aangezien gewerkt wordt 
op basis van een roterend panel waarbij huishoudens maximaal vier jaar bevraagd 
kunnen worden, zou ook de tijdsduur dat onderhoudsgerechtigden met een wan-
betaling geconfronteerd worden geverifieerd kunnen worden. 

De doelgroep van DAVO uit SILC inzake de uitbetaling van een voorschot, met 
name de onderhoudsgerechtigde huishoudens met kinderen, dient gekoppeld te 
worden aan het netto-inkomen van de aanvrager. Het inkomen van de aanvrager 
speelt immers een rol bij het al of niet toekennen van een alimentatievoorschot. 
Aangezien de vragen over de onderhoudsgelden gesteld worden in de SILC-
huishoudenquête is er geen individuele link met de onderhoudsgerechtigde moge-
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lijk. Het individueel inkomen van elk gezinslid wordt immers bevraagd in de indi-
viduele vragenlijst van SILC maar niet in de huishoudvragenlijst. De huishoudvra-
genlijst gaat enkel in op het huishoudinkomen. Doordat de SILC-huishoudvra-
genlijst elke inkomenscomponent (individueel of collectief inkomen) specifiek 
bevraagt, maakt ADSEI de som hiervan waardoor het totaal beschikbaar huis-
houdinkomen wordt bekomen. Wij hebben hieruit het nettohuishoudinkomen uit 
beroepsinkomen gefilterd en de collectieve inkomens- en belastingscomponenten 
weggelaten.108 Dit zorgt voor een veel nauwkeurigere vergelijkbaarheid met de 
DAVO-definitie. Toch sluit dit nettohuishoudinkomen zoals door ons herbere-
kend als inkomensconcept niet de volle 100% aan bij de definitie die door DAVO 
wordt gehanteerd inzake ‘netto bestaansmiddelen’ gezien de dienst een individueel 
inkomen hanteert. Voor eenoudergezinnen kan het huishoudinkomen evenwel als 
het individueel inkomen beschouwd worden. Hierdoor kunnen de alimentatieaan-
vragers die al of niet zullen voldoen aan de inkomensgrens relatief nauwkeurig 
bepaald worden. Bij koppels met kind(eren) is dit moeilijker aangezien hier niet 
het nettohuishoudinkomen kan gelijkgesteld worden met het netto persoonlijk 
inkomen. Om het persoonlijk inkomen te bekomen is verondersteld dat er twee 
inkomensontvangers zijn die een zelfde bedrag aan inkomen ontvangen. Voor het 
huishoudtype ‘Andere huishoudens met kinderen’ is verondersteld dat er 
3 inkomensontvangers zijn. Een mogelijke aanbeveling is om de huishoudenquête 
van SILC te koppelen aan de individuele vragenlijst van SILC. Op deze manier 
kan nog een meer waarheidsgetrouw persoonlijk inkomen bekomen worden (als 
men al weet wie uit het huishouden de gerechtigde en mogelijke aanvrager is). 

Door de steekproefgegevens te extrapoleren naar de volledige populatie komt de 
totale groep gezinnen met kinderen geconfronteerd met een wanbetaling in beeld. 
Het feit dat deze extrapolatie gebaseerd is op een beperkt aantal observaties, 
maakt de verdere inkomensanalyse zeer gevoelig, zeker in de staart(en) van de 
inkomensverdeling. Daarom ook dat het rekenmodel gebaseerd is op de som van 
twee bevragingen (SILC 2006 en 2009). Door toevoeging van SILC 2011 zullen de 
extremen nog verder afgevlakt worden. Tevens wordt deze volatiliteit van de 
resultaten gereduceerd als men naar het totaal van de populatie kijkt. 

5.1.2 De DAVO-databank 
De door DAVO aangeleverde databank aan het HIVA bevat informatie over de 
open dossiers (= dossiers waar nog een bedrag dient ingevorderd te worden). De 
afgesloten dossiers zijn dus niet aanwezig in deze databank maar zijn in een aparte 
databank aangeleverd. De databank met open dossiers bevat basisinformatie over 

 
108  Zie ook hoofdstuk 1, tabel 1.2 waar een omschrijving wordt gegevens van het inkomen. In hoofdstuk 2, 

punt 2.2.2 is hier meer in detail op ingegaan. 
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de aanvrager, de alimentatieplichtige en de alimentatiegerechtigde. Tegelijk biedt 
het inzicht op het type dossier, de huidige looptijd van het dossier, het huidige in 
te vorderen bedrag en het eventuele uitgekeerde en uit te keren voorschot. In het 
rekenmodel zijn niet alle open dossiers opgenomen, maar enkel de lopende voor-
schotdossiers aangezien zij alleen een directe impact hebben op het voorschot-
budget.109 Een aantal variabelen zijn echter onbeschikbaar, of onvolledig of 
onnauwkeurig. Zo is de informatie over het inkomen van de alimentatieplichtige 
niet gekend en slaat het inkomen van de aanvrager van een DAVO-voorschot op 
het inkomen dat is vermeld op het aanvraagformulier maar niet op het reële hui-
dige inkomen geverifieerd op basis van administratieve informatie. Maar ook het 
ontbreken van een variabele waar de reeds afgeloste achterstal wordt bijgehouden, 
en met meer detail over de betaalde en eventueel afgeloste voorschotten, vormt 
een sterke inperking op het onderzoek aangezien het de bedoeling was niet alleen 
een profiel op te stellen van de gebruikers van de voorschottenregeling maar ook 
van de kans om dat terug te vorderen. Dit is gedeeltelijk geremedieerd door de 
volledig afgesloten dossiers te vergelijken met de nog open dossiers. Voorlopig 
moeten wij ons beperken door de recuperatiekans in beeld te brengen via de 
goede dossiers af te zetten tegenover de open dossiers. Het zijn diegenen die alle 
achterstallen en voorschotten volledig hebben terugbetaald. Maar er bestaat ook 
partiële en onbeëindigde terugvorderingen. 

5.1.3 De fiscale aangifte 
De koppeling met de fiscale aangifte (aanslagjaar 2009) heeft het mogelijk gemaakt 
om over een inkomensprofiel te beschikken van de aanvrager en de debiteur. 
DAVO beschikt immers enkel over het inkomensprofiel van de aanvragers die 
een DAVO-voorschot aangevraagd hebben. Voor haar invorderingsopdracht is 
het echter cruciaal om ook het inkomensprofiel van de debiteuren te kennen. Ook 
het inkomen van de aanvrager in een niet-voorschotdossier komt via de fiscale 
aangifte in beeld. 

5.2 Uitwerking van het rekenmodel 

5.2.1 Bepaling van de inkomensdefinitie 
Aangezien wij niet het actuele inkomen (van 2011) van de aanvragers van een 
DAVO-voorschot kennen, is geopteerd om het maandelijks netto-inkomen dat is 

 
109  In het rekenmodel en in bijlage 4 is hier zo duidelijk mogelijk op gewezen in de benaming van de 

variabelen. 



ho
of

ds
tu

k 
5 

| 
 N

a
a

r e
en

 re
ke

nm
od

el
 

26
5 

 

 

vermeld op het aanvraagformulier te gebruiken en te indexeren naar 2011.110 Hier-
bij is gebruik gemaakt van de consumptieprijsindex. Eventueel kon ook het netto-
inkomen geraamd via de fiscale aangifte gehanteerd worden. Wij hebben hier niet 
voor geopteerd aangezien voor een relatief grote groep aanvragers geen inkomen 
gekend was via de fiscale aangifte terwijl op basis van het aanvraagformulier wel 
steeds een inkomen was opgegeven. Aangezien DAVO ook over het actuele 
inkomensprofiel van de aanvrager beschikt terwijl het huidige rekenmodel een 
indexatie is van het netto-inkomen op basis van het aanvraagformulier, kan het 
rekenmodel verder geoptimaliseerd worden voor de volgende jaren. DAVO dient 
dan wel dit actuele inkomen in zijn geautomatiseerde bestanden op te nemen. 

Voor de debiteuren is wel gebruik gemaakt van de fiscale aangifte van 2009. 
DAVO beschikt immers over geen inkomensprofiel van de debiteuren waardoor 
dit enkel geconstrueerd kon worden via de fiscale aangifte. Op basis van de fiscale 
aangifte is een geraamd netto-inkomen gesimuleerd op basis van de huidige 
DAVO-inkomensdefinitie en vervolgens geïndexeerd op basis van de consump-
tieprijsindex naar 2011.111 Volgende definitie is hierbij gehanteerd: geraamd netto-
inkomen = (wedden en lonen + werkloosheidsuitkeringen + wettelijke uitkering 
ziekte en invaliditeit + aanvullende uitkering ziekte en invaliditeit + uitkering 
beroepsziekte of arbeidsongeval + andere vervangingsinkomsten + brugpensioen 
+ bezoldiging van bedrijfsleiders + brutowinst + baten) – (bedrijfsvoorheffing uit 
loon en uitkeringen + bedrijfsvoorheffing bezoldigde bedrijfsleider 
+beroepskosten winsten en baten). 

Nadeel hierbij is dat niet voor elke debiteur het netto-inkomen op basis van de 
fiscale aangifte te berekenen was door het relatief hoge aantal ‘missings’.112 

Het inkomen voor de SILC-doelgroep is zoals reeds aangegeven bepaald op 
basis van een herberekening van het totaal beschikbaar huishoudinkomen. De 
inkomens uit SILC 2006, 2009 zijn vervolgens op basis van de consumptieprijs-
index geïndexeerd naar 2011.113 In het rekenmodel is reeds plaats voorzien voor 
de opname van de inkomens uit SILC 2011. Op zich zouden deze inkomens ook 
nog geïndexeerd moeten worden omdat SILC 2011 in se slaat op inkomens uit 
2010. Vervolgens is het gemiddelde genomen. 

De meerwaarde van deze oefening bestaat erin dat het inkomensprofiel van de 
totale groep gezinnen met kinderen geconfronteerd met een wanbetaling vergele-
ken kan worden met de op dit moment geldende DAVO-inkomensgrenzen. 

 
110  Dit betekent dat het inkomen aangegeven op het aanvraagformulier is geïndexeerd naargelang het jaar 

van opening van het dossier. Het zijn deze gegevens die in het rekenmodel terug te vinden zijn onder de 
aanvragers bij opening dossier inkomen geïndexeerd naar 2011 (zie ook bijlage 4). 

111  De berekening is in het rekenmodel terug te vinden onder de variabele ‘Loon voorschotdebiteuren 
(aanslagjaar 2009 geïndexeerd naar 2011)’. 

112  Onder meer ook doordat een relatief groot aantal debiteuren in het buitenland verblijft (36% van de 
‘missings’ bij debiteuren). 

113  De resultaten zijn terug te vinden in het rekenmodel onder de variabelen ‘SILC 2006 (aanvragers, inkomen 
geïndexeerd naar 2011)’ en ‘SILC 2009 (aanvragers, inkomen geïndexeerd naar 2011)’ (zie ook bijlage 4). 
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Tegelijk kan het inkomensprofiel van de DAVO-voorschotaanvragers geconfron-
teerd worden met het inkomensprofiel van de DAVO-debiteuren. Ook kunnen de 
inkomensprofielen uit de open dossiers vergeleken worden met de inkomenspro-
fielen uit de afgesloten goede dossiers (dit zowel voor de aanvragers als voor de 
debiteuren). Nadeel is dat de inkomenssituatie ingrijpend kan wijzigen (een werk-
loze kan werk vinden, een beroepsactieve kan werkloos worden). Daarom dat ook 
steeds de meest recente databanken dienen gebruikt te worden. 

5.2.2 Bepaling van de inkomenscategorieën en mogelijke 
verschuivingen in de toekomst 

Het rekenmodel hanteert in eerste instantie de inkomenscategorieën die door 
SILC worden geselecteerd. Om echter zicht te krijgen op de impact van de 
DAVO-inkomensgrenzen zijn deze ook mee opgenomen. Voor 2011 was er een 
basisbedrag van 1 300 euro bepaald, te verhogen met 62 euro per kind. De grens 
voor 1 kind ten laste ligt dan op 1 362 euro, voor 2 kinderen ten laste op 
1 424 euro en voor 3 kinderen op 1 486 euro. Door de gezinnen met kinderen 
geconfronteerd met een wanbetaling op te delen naar aantal kinderen ten laste, 
hebben wij deze grenzen kunnen laten spelen. Naast deze gedetailleerde inko-
mensgrenzen zijn ook meer algemenere grenzen vastgesteld die nuttig kunnen zijn 
bij eventuele aanpassingen van de inkomensgrenzen. Het aantal gezinnen gecon-
fronteerd met een wanbetaling en de kinderen die hierbij betrokken zijn, gedefini-
eerd uit SILC, worden immers opgesplitst naar het aantal gezinnen/kinderen 
onder de huidige inkomensgrenzen, tussen de huidige inkomensgrenzen en 
1 800 euro per maand en meer dan 1 800 euro per maand. 

Deze inkomensgrenzen zijn gekalibreerd op de voorstellen die t.e.m. 2011 gang-
baar waren (ofwel een lineaire inkomensgrens van 1 800 euro ofwel afschaffing 
van de inkomensgrens). Verdere differentiëringen zijn mogelijk, bijvoorbeeld 
andere inkomensgrenzen, al dan niet gecorrigeerd voor kinderen ten laste, maar 
veronderstellen telkens een teruggrijpen naar de oorspronkelijke microdata. Op 
basis van deze alternatieve voorstellen kan het model worden verfijnd.114 

 
114 Voorstellen wijziging DAVO-inkomensgrenzen 
Datum Ingediend door Voorstel 

Voorstellen t.e.m. 2011: 
21/01/2008 M. Gerkens & M. Almaci Afschaffing inkomensgrens 

03/06/2008 C. Burgeon & Y. Mayeur 
Resolutie met vraag om afschaffing inkomensgrens te 
onderzoeken 

25/06/2009 E. Schelfout, S. de Bethune & P. Van Den Driessche Afschaffing inkomensgrens 
07/04/2011 M. Detiège Verhogen tot lineaire inkomensgrens van € 1 800 
Meer recente voorstellen: 

17/01/2012 C. Franssen, W. Beke & S. de Bethune 
Verhogen inkomensgrens tot € 1 800 verhoogd met 
bedrag per kind ten laste 

20/02/2012 
S. Becq, R. Terwingen, N. Lanjri, L. Van Der Auwera, 
J. De Potter, B. Slegers, J. Van Den Bergh, 
R. Deseyn & M. Doomst 

Verhogen inkomensgrens tot € 1 800 verhoogd met 
bedrag per kind ten laste 

Bron Senaat & De Kamer 
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5.2.3 Van alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen 
geconfronteerd met een wanbetaling naar het aantal kinderen in 
deze gezinnen 

Voor de gezinssamenstelling binnen SILC is gebruik gemaakt van het equivalen-
tiecijfer aanwezig in de SILC-data. 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. Zo krijgt een eenoudergezin 
een equivalentiecijfer van 1,3 bij één kind; 1,6 bij twee kinderen en 1,9 bij drie kin-
deren (in de veronderstelling dat de kinderen jonger zijn dan 14 jaar). Een koppel 
met 2 kinderen krijgt dan weer een equivalentiecijfer van 2,1 (1+0,5+0,3+0,3). Op 
deze manier kon het aantal kinderen ten laste per huishoudtype gedefinieerd wor-
den.115 Het weten van het aantal kinderen ten laste is immers van belang bij de 
omrekening van het maximale aantal gezinnen met kinderen geconfronteerd met 
een wanbetaling naar het aantal kinderen die hierin betrokken zijn.116 

Voor de gezinssamenstelling in DAVO is in het rekenmodel niet langer gebruik 
gemaakt van het aantal kinderen ten laste dat vermeld staat op het aanvraag-
formulier maar werd gewerkt op basis van de DAVO-variabele die aangeeft of de 
gerechtigde effectief een voorschot ontvangt. Niet elk kind uit een gezin in een 
lopend voorschotdossier heeft immers recht op een voorschot.117 Bij de overgang 
van gezinnen naar aantal kinderen is deze gezinssamenstelling vermenigvuldigd 
met het aantal gezinnen. 

5.2.4 Gemiddeld uitgekeerd voorschot 
In het rekenmodel is het gemiddeld maandelijks uitgekeerd voorschot opgeno-
men.118 Voor de gezinnen is dit de totale gemiddelde som aan uitgekeerde voor-
schotten. Dit bedrag zal dus in een gezin met 3 en meer kinderen ten laste hoger 
liggen dan in een gezin met 1 kind ten laste. Voor de kinderen geconfronteerd met 
een wanbetaling is deze totale gemiddelde som aan uitgekeerde voorschotten ver-
volgens gedeeld door het aantal kinderen ten laste waaraan tegelijk ook voorschot 
wordt toegekend, waardoor het maandelijks voorschot per kind wordt bekomen. 
Bij de gezinnen 3 en meer kinderen ten laste is dus niet gedeeld door 3, maar is het 
voorschot in detail berekend op basis van het aantal kinderen die effectief een 
voorschot ontvangen. 

 
115 Op deze manier is ook het onderscheid gemaakt naar aantal kinderen ten laste voor de SILC-data in het 

rekenmodel. In bijlage 4 worden de berekeningen in detail weergegeven naar aantal kinderen ten laste. 
116 In het rekenmodel is eerst het aantal alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen geconfronteerd met 

een wanbetaling geconstrueerd, waarbij vervolgens op basis van het aantal kinderen ten laste, het aantal 
kinderen in deze gezinnen bepaald is. 

117 Zie de bespreking in hoofdstuk 3, punt 3.5. 
118  Terug te vinden in het rekenmodel onder variabele ‘maandelijks gemiddeld voorschot 2011’. 
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Het huidige model houdt rekening met de maximale maandelijkse voorschot-
grens van 175 euro per kind. Wanneer deze grens zou gewijzigd worden, kan men 
dit in het model opnemen. 

5.2.5 Berekening van het maximale jaarbudget 
Door het maandelijks gemiddeld uitgekeerd voorschot per kind te vermenigvuldi-
gen met het aantal voorschotgerechtigden en vervolgens te berekenen op jaar-
basis, wordt het jaarbudget van DAVO voor 2011 bekomen inzake uitgekeerde 
voorschotten.119 Dezelfde oefening is herhaald voor de totale groep kinderen die 
geconfronteerd zijn met een wanbetaling, bekomen via SILC. Op deze manier kan 
het totale jaarbudget voor de totale SILC-groep geraamd worden (zie bijlage 4 
voor het detail naar aantal kinderen ten laste). 

5.2.6 Berekening van de take up en invloed op het jaarbudget 
De confrontatie tussen de totale groep gezinnen met kinderen geconfronteerd met 
een wanbetaling en die onder de inkomensgrenzen van DAVO vallen en het hui-
dige aantal gezinnen met een DAVO-voorschot maakt het mogelijk om een take 
up van het DAVO-voorschot te berekenen.120 De take up is zowel voor de gezin-
nen geconfronteerd met een wanbetaling als voor de kinderen uit deze gezinnen 
berekend. Eveneens is het detail naar gezinssamenstelling mee opgenomen. 

Op basis van het percentage aan take up door kinderen geconfronteerd met een 
wanbetaling is ook een correctie gemaakt van het jaarbudget voor de totale SILC-
groep.121 Wij veronderstellen een gelijke take up bij mogelijke aanpassingen aan de 
inkomensgrenzen. 

5.2.7 Kans op recupereren van de achterstal 
Door het feit dat in de aangeleverde DAVO-databank niet de reeds afgeloste 
achterstal per open dossier gekend is, ontbreekt belangrijke informatie om de 
recuperatiekans te berekenen. Uit de DAVO-databank is wel het nog te recupere-
ren bedrag in het rekenmodel opgenomen. De koppeling tussen de open dossiers 
en de afgesloten dossiers waarbij alles is teruggevorderd, maakt het wel mogelijk 
een kans op volledig afsluiten van het dossier te berekenen en de profielen van de 
goede debiteuren te vergelijken met de debiteuren in een open dossier.122 

 
119  In het rekenmodel worden de variabelen ‘maandelijks gemiddeld voorschot per kind 2011’ en ‘aanvragers 

bij opening dossier inkomen geïndexeerd naar 2011’ met elkaar vermenigvuldigd en vervolgens naar 
jaarbasis omgezet om per inkomenscategorie het jaarlijks DAVO-voorschotbudget te kennen. 

120  De resultaten uit het rekenmodel kan men terugvinden onder punt 5.3.2 en de achtergrondgegevens in 
bijlage 4. 

121  Zie punt 5.3.3.2. 
122  Verder in dit hoofdstuk onder punt 5.3.4 zijn de resultaten uit het rekenmodel grafisch weergegeven. 
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Bij de debiteuren die een leefloon ontvangen, of die een inkomen hebben die al 
of niet omwille van de invordering onder het leefloon zou vallen, mag er niet 
ingevorderd worden. Het is een belangrijke inperking op de recuperatiekans. In 
het rekenmodel is dan ook het percentage debiteuren waarbij niet mag ingevor-
derd worden, opgenomen.123 Het percentage is bekomen door het netto-inkomen 
geraamd op basis van de fiscale aangifte te vergelijken met de geldende leefloon-
grenzen. Door het feit dat voor niet elke debiteur een fiscale aangifte gekend was, 
ontbreekt een volledig beeld. Dit zou gecorrigeerd kunnen worden door DAVO 
door in haar DAVO-databank per dossier op te nemen of er al of niet mag inge-
vorderd worden bij de debiteur. Daar waar het inkomen van de debiteuren in de 
goede voorschotdossiers berekend is via een indexatie van het inkomen opgege-
ven voor het aanslagjaar 2009, is het inkomen van de aanvragers in deze goede 
dossier bekomen via een indexatie van het inkomen op het aanvraagformulier.124 

Uit gegevens verstrekt door DAVO weten wij verder dat sinds de voorschot-
opdracht van DAVO tot 2011, er 20% van de betaalde voorschotten kon terugge-
vorderd worden, dit is weliswaar over een periode die over meerdere jaren kan 
oplopen. Verdere analyse van het invorderingsprofiel is denkbaar, maar kon niet 
gebeuren op de voor ons beschikbare gegevens. 

5.2.8 Mogelijke optimalisaties van het rekenmodel via DAVO 
DAVO beschikt over de mogelijkheid om zowel op basis van haar interne data als 
op basis van het aanvraagformulier het rekenmodel verder te optimaliseren.  

Vooreerst houdt het rekenmodel rekening met het inkomen dat werd vermeld 
op het aanvraagformulier. Aangezien DAVO om de zes maand het meest actuele 
inkomen verifieert (via vragen aan de RSZ, RSVZ, RVA, …) zou hiermee reke-
ning gehouden kunnen worden. Ook zou bij elke aanvraag het inkomen van de 
aanvrager gevraagd en geregistreerd kunnen worden. In de DAVO-databank was 
nu immers enkel het inkomen van de voorschotaanvrager geregistreerd op het 
moment van de aanvraag. Het zorgt dat een beeld wordt bekomen van potentiële 
aanvragers bij een eventuele aanpassing van de inkomensgrenzen. Nu is dit beeld 
geconstrueerd op basis van de fiscale aangifte. 

Op het inkomen van de onderhoudsplichtige heeft DAVO geen zicht. Zij zou 
de vraag kunnen stellen in het aanvraagformulier (als dit al gekend is door de aan-
vrager?). Het is een eerste manier om het risico van niet-invorderbaarheid in te 
schatten daar bij onderhoudsplichtigen met bestaansmiddelen onder het leefloon 
(vóór en na eventuele invordering) niet mag ingevorderd worden door DAVO. 
Men zou ook de vraag kunnen stellen of de onderhoudsplichtige momenteel een 

 
123  De 39,3% debiteuren in een voorschotdossier waarbij niet mag ingevorderd worden, is gebaseerd op de 

berekeningen toegepast in hoofdstuk 4, punt 4.5.5. 
124  Zie bijlage b4.9 voor een overzicht van deze goede debiteuren en aanvragers in een voorschotdossier. 
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leefloon ontvangt, aangezien men ook bij deze groep niet mag invorderen.125 De 
verificatie bij de bevoegde administratie door DAVO van het al of niet ontvangen 
van een leefloon wordt momenteel niet geregistreerd. Door de registratie ervan 
komt het percentage onderhoudsplichtigen waarbij niet mag ingevorderd worden 
in beeld. De recuperatiekans is bij deze groep dan ook ‘nihil’.126 

Door het feit dat in de aangeleverde DAVO-databank niet de reeds afgeloste 
achterstal per open dossier gekend is, ontbreekt belangrijke informatie om de 
recuperatiekans te berekenen in het rekenmodel. Nu is daar maar beperkt zicht op 
bekomen via de analyse van de volledig afgesloten dossiers ‘goede debiteuren’. 
Maar er is ook een groep debiteuren met partiële recuperatie. Beide samen leveren 
na een verloop van 5 à 6 jaar (de huidige gemiddelde duur van de DAVO-
regeling) een recuperatiepercentage op van 20%. Enkel dit cijfers is thans beschik-
baar. De reeds afgeloste achterstal is een variabele die door DAVO opgenomen 
zou kunnen worden in haar databank van open dossiers en in het rekenmodel.  

5.3 Rapportering van de resultaten 2011 
In volgende wordt ingegaan op de resultaten die op basis van het rekenmodel 
gegeneerd zijn. Het rekenmodel is in extenso als Excel-bestand elektronisch 
beschikbaar. Het is een selectie uit dit rekenblad en kan dienen als prototype voor 
een jaarlijkse up date en rapportering. We gaan hierbij dieper in op de huidige take 
up, de impact op het aantal gerechtigden bij wijziging van de inkomensgrenzen en 
de budgettaire consequenties hiervan op de voorschotten. 

5.3.1 Verdeling gezinnen met kinderen geconfronteerd met een 
wanbetaling naar DAVO-inkomensgrenzen 

Door het instellen van inkomensgrenzen kan niet elk gezin met kinderen gecon-
fronteerd met een wanbetaling, genieten van een DAVO-voorschot. Op basis van 
de SILC-populatie is het mogelijk om een inschatting te maken van het aantal 
gezinnen (en de kinderen in deze gezinnen) die onder de DAVO-inkomensgren-
zen valt. Het vormt een toets van de genereusiteit maar ook de billijkheid van het 
systeem.  

We stellen vast dat 52% van de gezinnen met kinderen geconfronteerd met een 
wanbetaling onder de DAVO-grenzen valt (tabel 5.2). Wanneer er een lineaire 
ophoging van de inkomensgrens zou gebeuren tot 1 800 euro per maand, zou 
18% extra gezinnen in aanmerking komen, waardoor het stelsel 71% van de 
gezinnen met kinderen geconfronteerd met een wanbetaling zou ondersteunen.  

 
125  Nu wordt gevraagd of de onderhoudsplichtige inkomsten heeft als loontrekkende of als zelfstandige. 
126  Merk op dat via de ‘schuldvergelijking’ van de aangifte wel mogelijks kan gerecupereerd worden bij deze 

groep. 
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De ‘dekkingsgraad’ van het systeem verschilt evenwel naargelang het aantal kin-
deren ten laste. Momenteel valt 70% van de gezinnen met 1 kind ten laste onder 
de DAVO-grenzen. Dit percentage ligt evenwel veel lager bij gezinnen met 
2 kinderen ten laste (39%) en gezinnen met 3 en meer kinderen ten laste (35%).  

Wanneer de inkomensgrens zou opgehoogd worden tot 1 800 euro per maand, 
zouden 20% extra gezinnen met 1 kind ten laste, 23% extra gezinnen met 
2 kinderen ten laste en slechts 5% extra gezinnen met 3 en meer kinderen ten laste 
in aanmerking komen. Hierdoor zou een ‘dekkingsgraad’ ontstaan voor 90% van 
de gezinnen met 1 kind ten laste, 62% van de gezinnen met 2 kinderen ten laste en 
40% van de gezinnen met 3 en meer kinderen ten laste. Verder onderzoek van de 
gehanteerde inkomensgrens in functie van het aantal kinderen ten laste (de ade-
quaatheid van de 62 euro (voor 2011) per extra kind ten laste) dringt zich hier op. 
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Tabel 5.2 Verdeling gezinnen met kinderen geconfronteerd met een wanbetaling naar inkomen, op basis van SILC gemiddelde (SILC 2006 en 
2009), geïndexeerd naar 2011 

Gezinnen 1 kind ten laste 2 kinderen ten laste 3 en meer kinderen  
ten laste 

Totaal 

Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

Onder DAVO-grens 7 577 70 3 241 39 1 567 35 12 384 52 
Tussen DAVO-grens en 1 800 euro 2 099 20 1 955 23 241 5 4 295 18 
Subtotaal t.e.m. 1 800 euro 9 676 90 5 195 62 1 808 40 16 679 71 
Boven 1 800 euro 1 084 10 3 168 38 2 719 60 6 972 29 

Totaal 10 760 100 8 364 100 4 527 100 23 651 100 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2006 en 2009, geïndexeerd naar 2011 
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5.3.2 Huidige take up 
In onderstaande tabel worden de huidige aantal gezinnen en de hieraan verbonden 
kinderen die een DAVO-voorschot ontvangen geconfronteerd met de SILC-
groep (gemiddelde van SILC 2006 en 2009) van gezinnen met kinderen die gecon-
fronteerd worden met een wanbetaling en tegelijk ook onder de DAVO-
inkomensgrenzen vallen en ook met de kinderen in deze gezinnen. Aangezien de 
DAVO-inkomensgrenzen verschillen naargelang het aantal kinderen ten laste 
wordt dit mee in rekening genomen om de take up te berekenen.  

De totale take up door de in aanmerking komende gezinnen met kinderen 
geconfronteerd met een wanbetaling bedraagt 61% (tabel 5.3). Dit staat voor 69% 
van de betrokken kinderen in deze gezinnen. De take up verschilt naargelang het 
aantal kinderen ten laste. Hoe meer kinderen ten laste hoe hoger de take up door 
deze gezinnen. Ze evolueert 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. Op zich 
is dit een positieve vaststelling dat de grote gezinnen, die op zich een groter 
armoederisico zullen hebben, ook een hogere take up vertonen. 

Merk op dat de take up door de kinderen in een gezin met 3 en meer kinderen 
ten laste een overschatting is. Voor de DAVO-groep was het mogelijk het exacte 
aantal kinderen in deze groep (met name 4 202 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 minimum 
aantal van 4 700 kinderen. Het verschil is evenwel beperkt, zodat wij het model 
vereenvoudigd hebben tot een derde categorie ‘3 en meer’ kinderen. 

In de hiernavolgende figuren 5.2 en 5.3 worden de genieters van de DAVO-
voorschotten, zowel naar aantal gezinnen als naar aantal kinderen, vergeleken met 
de totale potentiële groep, berekend op basis van de SILC-enquête en dit naar 
inkomenscategorieën. Gezien de berekening op de SILC-gegevens gebaseerd is op 
een steekproef moeten de cijfers voorzichtig geïnterpreteerd worden. Het totaal 
over alle inkomensgroepen is het meest betrouwbaar. Toch laat het toe de ‘non 
take up’ ook te visualiseren over de inkomensgroepen. Het laat vooral ook toe de 
uitbreiding van het gebruik te becijferen als de inkomensgrenzen verschoven wor-
den. 

Op zich liggen deze take upcijfers hoog in vergelijking met andere bijstands-
regelingen. Zo zou de non take up van het leefloon tussen de 57% en 76% liggen, 
met een referentiewaarde van 65% (Bouckaert & Schokkaert, 2011). Dit cijfer 
werd eveneens bekomen door gebruik te maken van de SILC-data van 2006. Zo-
als wij de cijfers inzake de take up van een voorschot van DAVO met voorzich-
tigheid dienen te interpreteren, geven ook de auteurs bij de publicatie inzake de 
non take up van het leefloon dit aan, ook onder meer omwille van het beperkte 
aantal observaties.  
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Tabel 5.3 Geraamde take up door gezinnen met kinderen geconfronteerd met een wanbetaling EN die onder de DAVO-inkomensgrens 
vallen, naar aantal kinderen ten laste 

Onder DAVO-grens 1 kind ten laste 2 kinderen ten laste 3 en meer kinderen ten laste Totaal 

 SILC 
gemiddeld

DAVO Take up 
(in %) 

SILC 
gemiddeld

DAVO Take up 
(in %) 

SILC 
gemiddeld

DAVO Take up 
(in %) 

SILC 
gemiddeld

DAVO Take up 
(in %) 

Gezinnen met kinderen 7 577 3 766 50 3 241 2 484 77 1 567 1 251 80 12 384 7 501 61 

Kinderen in deze gezinnen 7 577 3 766 50 6 482 4 968 77 4 700 4 202 89 18 758 12 936 69 
Bron Eigen berekening op basis van DAVO-rekenmodel – gegevens FOD Financiën en SILC Impact van verschuiving inkomensgrens 
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5.3.3 Impact van verschuiving inkomensgrens 
Eén van de geformuleerde doelstellingen in dit onderzoeksproject is het nagaan 
van de impact van mogelijke wijzigingen in de DAVO-inkomensgrenzen.  

5.3.3.1 Op het aantal gerechtigden 
Figuur 5.2 toont het aantal gezinnen met kinderen geconfronteerd met een wan-
betaling naar inkomen en zet hiernaast het huidige aantal gezinnen die een voor-
schot ontvangen. Men stelt onmiddellijk vast dat een hoog aantal gezinnen in 
aanmerking komen wanneer de grens zou opgeschoven worden naar 1 800 euro 
per maand. In tabel 5.4 berekenen we het exacte aantal gezinnen die hierdoor in 
aanmerking zouden komen. Het gaat om 4 295 gezinnen wat een stijging zou im-
pliceren van 57% ten opzichte van het huidige aantal DAVO-voorschotgezinnen. 

Daarnaast brengt figuur 5.3 de kinderen in deze gezinnen in beeld. Door de 
grens te verleggen naar 1 800 euro zou ongeveer de helft (52%) meer kinderen een 
DAVO-voorschot kunnen krijgen (zie tabel 5.5).  
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Figuur 5.2 Gezinnen met kinderen geconfronteerd met een wanbetaling 

 

Bron Eigen berekening op basis van DAVO-rekenmodel – gegevens FOD Financiën 
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Figuur 5.3 Kinderen in een gezin geconfronteerd met een wanbetaling 

 

Bron Eigen berekening op basis van DAVO- rekenmodel – gegevens FOD Financiën 
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Tabel 5.4 Gezinnen met kinderen geconfronteerd met een wanbetaling, aantal mogelijke gerechtigden bij verschuiving van de DAVO-
inkomensgrenzen, naar aantal kinderen ten laste 

Gezinnen 1 kind ten laste 2 kinderen ten laste 3 en meer kinderen ten laste Totaal 

 SILC 
gemiddeld

DAVO Maximale 
verhoging* 

(in %) 

SILC 
gemiddeld

DAVO Maximale 
verhoging* 

(in %) 

SILC 
gemiddeld

DAVO Maximale 
verhoging* 

(in %) 

SILC 
gemiddeld

DAVO Maximale 
verhoging* 

(in %) 

Onder DAVO-grens 7 577 3 766 201 3 241 2 484 130 1 567 1 251 125 12 384 7 501 165 
Tussen DAVO-grens en 

1 800 euro 
2 099 

 
56 1 955 

 
79 241 

 
19 4 295 

 
57 

Subtotaal t.e.m. 1 800 9 676 257 5 195 209 1 808 145 16 679 222 

Boven 1 800 euro 1 084 29 3 168 128 2 719 217 6 972 93 

Totaal 10 760 286 8 364 337 4 527 362 23 651 315 
* Als percentage van de huidige DAVO-voorschottengroep. 
Bron Eigen berekening op basis van DAVO-rekenmodel – gegevens FOD Financiën  

Tabel 5.5 Kinderen in gezinnen geconfronteerd met een wanbetaling, aantal mogelijke gerechtigden bij verschuiving van de DAVO-
inkomensgrenzen, naar aantal kinderen ten laste 

Kinderen 1 kind ten laste 2 kinderen ten laste 3 en meer kinderen ten laste Totaal 

 SILC 
gemiddeld

DAVO Maximale 
verhoging* 

(in %) 

SILC 
gemiddeld

DAVO Maximale 
verhoging* 

(in %) 

SILC 
gemiddeld

DAVO Maximale 
verhoging* 

(in %) 

SILC 
gemiddeld

DAVO Maximale 
verhoging* 

(in %) 

Onder DAVO-grens 7 577 3 766 201 6 482 4 968 130 4 700 4 202 112 18 758 12 936 145 
Tussen DAVO-grens en 

1 800 euro 
2 099 

 
56 3 909 

 
79 724 

 
17 6 733 

 
52 

Subtotaal t.e.m. 1 800 9 676 257 10 391 209 5 425 129 25 491 197 

Boven 1 800 euro 1 084 29 6 337 128 8 157 194 15 578 120 

Totaal 10 760 286 16 727 337 13 582 323 41 069 317 
* Als percentage van de huidige DAVO-voorschottengroep. 
Bron Eigen berekening op basis van DAVO-rekenmodel – gegevens FOD Financiën 
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5.3.3.2 Op het voorschotbudget 
Tabel 5.6 vertaalt de mogelijke uitbreiding van de doelgroep naar benodigde bud-
getten. Dit levert niet dezelfde uitbreiding- of groeipercentages op omdat het 
gemiddelde alimentatievoorschot verschilt van inkomensgroep tot inkomensgroep 
en naar gezinsgrootte.127 
Een verschuiving van de grens naar 1 800 euro per maand zou een maximale ver-
hoging van 58% van het huidige voorschotbudget impliceren of een jaarlijkse ver-
hoging 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. Het is 
daarnaast natuurlijk niet uitgesloten dat de huidige non take up die zich bij de hui-
dige DAVO-grenzen voordoet verder daalt. Het totale maximale budget zou hier-
door met maximum 106% stijgen indien zowel de huidige als de nieuwe gerech-
tigde gezinnen een maximale take up van 100% zouden realiseren. De groeiper-
centages per inkomenscategorie moeten genuanceerd worden omdat men soms 
vergelijkt met de situatie waar geen voorschot kan toegekend worden. Enkel 
eindtotalen zijn van belang. 

Tabel 5.6 Budgettaire wijzigingen bij verschuiving van de grenzen 

 Jaarbudget 
DAVO 

(raming) 

Jaarbudget 
SILC 

gemiddeld 

% jaarbudget 
SILC t.o.v. 

huidig 
jaarbudget 

Jaarbudget 
SILC 

gemiddeld met 
take up 69%

% jaarbudget 
SILC met take 
up 69% t.o.v. 

huidig 
jaarbudget 

€ 249,99 per maand of minder 720 596 1 257 848 175 867 422 120 

€ 250-499,99 per maand 605 677 522 634 86 360 412 60 

€ 500-999,99 per maand 8 247 806 9 001 095 109 6 207 226 75 

€ 1 000-1 362 per maand 8 683 318 17 000 655 196 11 723 787 135 

€ 1 363-1 424 per maand 1 388 641 1 609 231 116 1 109 738 80 

€ 1 425-1 486 per maand 201 630 2 194 776 1 089 1 513 535 751 

€ 1 487-1 800 per maand 25 058 9 356 874 37 341 6 452 575 25 751 

€ 1 800-1 999 per maand 19 438 2 341 085 12 044 1 614 431 8 305 

€ 2 000-2 499 per maand 12 232 382 8 435 548 

€ 2 500-2 999 per maand 6 401 263 4 414 362 

€ 3 000-4 999 per maand 2 451 744 1 690 742 

€ 5 000 per maand of meer 0 0 

Totaal 19 892 163 64 369 588 324 44 389 779 223 

Onder DAVO-grens 19 892 163 29 391 462 148 
Tussen DAVO-grens en 

1 800 euro  
11 551 651 58 7 966 110 40 

Subtotaal t.e.m. 1 800 euro 40 943 113 206 28 234 696 142 

Boven 1 800 euro 23 426 474 118 16 155 083 81 

Totaal 64 369 588 324 44 389 779 223 
Bron Eigen berekening op basis van rekenmodel – gegevens FOD Financiën en SILC 

 
127  Ook dit kan verder onderzocht en geëvalueerd worden. DAVO zal een ander voorschot toekennen in 

functie van de afgesproken alimentatie. 
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5.3.4 Procentueel aandeel voorschotdossiers met ‘goede debiteuren’ 
in het totale aantal voorschotdossiers 

In volgende grafieken is de vergelijking gemaakt tussen de voorschotdossiers met 
‘goede debiteuren’ en het totale aantal voorschotdossiers. Merk op dat de stop-
gezette voorschotdossiers hierbij niet opgenomen zijn, waardoor zich een over-
schatting van het percentage afgesloten voorschotdossiers voordoet. 

Vooreerst stellen we op basis van figuur 5.4 vast dat de voorschotdossiers waar-
bij de debiteuren een ‘hoog’ inkomen hebben, beter afgesloten worden (vanaf 
3 000 euro daalt dit percentage weer maar dit beeld is relatief vertekend door het 
beperkte aantal debiteuren in deze inkomensklassen). 

Figuur 5.4 Goede debiteuren in voorschotdossiers t.o.v. totaal debiteuren in 
voorschotdossiers, naar persoonlijk inkomen van de debiteuren 

 
Bron Rekenmodel op basis van gegevens FOD Financiën – Cel Beheerscontrole en 
DAVO 

5,2% van de voorschotdossiers is afgesloten omwille van de volledige terugvorde-
ring van de achterstallen. Wanneer hier nog eens de reeds stopgezette voorschot-
dossiers worden bijgeteld (op zich enige juiste veronderstelling) daalt het aantal 
afgesloten voorschotdossiers tot 3,7%.  

We zien ook niet het aantal afgesloten dossiers toenemen naarmate het inkomen 
van de aanvrager hoger ligt. Het afsluitpercentage binnen de inkomenscategorie 
‘1 487 euro en 1 800 euro’ ligt dan wel hoog maar is vertekend door het zeer 
beperkte aantal aanvragers in de inkomenscategorie. Het zullen immers enkel maar 
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aanvragers zijn met meer dan 3 kinderen die boven de DAVO-inkomensgrens van 
1 486 mogen vallen. Het aantal volledig goed afgesloten voorschotdossiers stijgt 
wel naarmate het inkomen van de debiteuren toeneemt tussen 1 425 euro en 
2 999 euro per maand. Het zijn inkomensgroepen waar meer debiteuren zich zul-
len situeren naarmate men het inkomensplafond voor de crediteuren optrekt. Dat 
effect is voorlopig uitgesmeerd over alle inkomensgroepen, aangezien maar een 
beperkt aantal crediteuren boven de 1 486-grens kunnen voorkomen. 

Figuur 5.5 Aanvragers in voorschotdossiers met ‘goede debiteuren’ t.o.v. totaal 
aanvragers in voorschotdossiers, naar persoonlijk inkomen van de 
aanvragers 

 
Bron Rekenmodel op basis van gegevens FOD Financiën – Cel Beheerscontrole en 
DAVO 

Het rekenmodel kan hier verder ontwikkeld worden door de finan-
ciële/boekhoudkundige informatie over het terugbetaalbedrag te analyseren. Deze 
informatie kon niet beschikbaar worden gesteld voor dit onderzoek. Uit de geglo-
baliseerde informatie ter beschikking gesteld door DAVO kan wel worden gecon-
cludeerd dat over de loop van het bestaan van de dienst ±20% van de voorschot-
ten zijn gerecupereerd. Voor de extra-uitgaven ten gevolge van het optrekken van 
de inkomensgrens kan dit percentage als een minimumpercentage worden 
beschouwd. 
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6 |  Conclusie 

 

De Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) werd opgericht binnen de FOD 
Financiën op basis van de wet van 21 februari 2003. Zij heeft in belangrijke mate 
het takenpakket overgenomen dat voordien ten laste werd gelegd van de 
OCMW’s. DAVO is vooreerst belast met de inning en/of invordering van het 
(achterstallige) onderhoudsgeld voor onderhoudsgerechtigden die geconfronteerd 
zijn met een wanbetaling. Daarnaast betaalt de dienst voorschotten uit op het 
onderhoudsgeld dat verschuldigd is aan de kinderen. Deze toekenning van een 
voorschot is gelimiteerd tot de kinderen in een gezin geconfronteerd met een 
wanbetaling waarbij tegelijk de aanvrager onder een vastgelegde inkomensgrens 
dient te vallen. DAVO startte de invorderingsopdracht op 1 juni 2004 terwijl de 
uitbetaling van de voorschotten op 1 oktober 2005 van start ging.  

Deze dienst wenst binnen deze onderzoeksopdracht zicht te krijgen op de bud-
gettaire weerslag van mogelijke wijzigingen (naar inkomen, naar voorschot, naar 
doelgroep) bij de toekenning van de voorschotten. Daarnaast wenst DAVO een 
antwoord te krijgen op de vraag in welke mate het inkomen van een onderhouds-
gerechtigde iets zegt over het inkomen van de onderhoudsplichtige. Dit voorlig-
gend onderzoeksrapport samen met een ontwikkeld rekenblad bieden een ant-
woord op beide vragen. Daarnaast is dit onderzoeksrapport een actualisatie, of 
misschien zelfs een eerste antwoord op pertinente vragen die zich bij de proble-
matiek rond het betalen en ontvangen van onderhoudsgelden voordoet. Het ge-
brek aan wetenschappelijke kennis, werd recentelijk nog aangehaald in een studie 
in opdracht van de Koning Boudewijnstichting (Vassart, 2011). Om op de voor-
naamste onderzoeksvraag van dit project, met name wat is de budgettaire weerslag 
van een verhoging van de DAVO-inkomensgrens, te kunnen antwoorden moes-
ten wij een aantal van deze kennisleemten opvullen. 

Op basis van data uit de SILC-enquête van 2006 en 2009 en administratieve data 
aanwezig bij de FOD Financiën is een antwoord geboden op de gestelde onder-
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zoeksvragen. Door de toepassing van een ‘top-down’ benadering op basis van 
bevolkingsgegevens (met name de SILC-enquête) en fiscale data (DAVO en fis-
cale aangiften) is immers een eerste evaluatie gemaakt van het huidige DAVO-
voorschotstelsel en een raming van de budgettaire consequenties bij een wijziging 
van dit stelsel. Figuur 6.1 stelt deze benadering grafisch voor en zal tegelijk aange-
wend worden in de verdere uitwerking van onze conclusies. 
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Figuur 6.1 Afbakening doelgroep DAVO-voorschot (gemiddelde SILC 2006 en 2009) 

 
Bron Eigen berekening op basis van SILC 2006 en 2009, gegevens FOD Financiën 
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6.1 Meer dan 1 op 10 alimentatiegerechtigde gezinnen met kinderen 
geconfronteerd met een wanbetaling 

Ongeveer 5% van de Belgische huishoudens heeft recht op een alimentatie. De 
helft van deze alimentatiegerechtigde huishoudens bestaat uit eenoudergezinnen. 4 
op de 10 eenoudergezinnen heeft dan ook recht op een alimentatie.  

Figuur 6.1 weerspiegelt de totale groep van 211 522 alimentatiegerechte huis-
houdens (gemiddelde van SILC 2006 en 2009) waarvan er 
179 758 alimentatiegerechtigde gezinnen (eenoudergezinnen en nieuw samen-
gestelde gezinnen) met kinderen zijn. 13% van deze alimentatiegerechtigde gezin-
nen met kinderen wordt geconfronteerd met een wanbetaling, of 23 651 gezinnen 
(zie ook figuur 6.1). Dit percentage wanbetalingen ligt in lijn met de resultaten op 
basis van de Panel Studie van Belgische Huishoudens voor 2002 (11%) en relati-
veert het hoge percentage (42%) aan wanbetalingen uit een studie van eind de 
jaren ‘80.  

6.2 Het huidige DAVO-voorschotstelsel 

6.2.1 Een bijstandsregeling in de strijd tegen de armoede 
Eén van de expliciet vermelde doelstellingen van DAVO is de armoedebestrijding. 
Zij wenst dit in eerste instantie te realiseren via het betalen van voorschotten op 
het onderhoudsgeld.  

In 2009 bleek 36,9% van de eenoudergezinnen onder de armoedegrens te vallen. 
Het percentage verschilt sterk naargelang het al of niet gerechtigd zijn op een ali-
mentatie. 22,8% van de alimentatiegerechtigde eenoudergezinnen viel onder de 
armoedegrens ten opzichte van 42,6% van de niet-alimentatiegerechtigde een-
oudergezinnen. Ondanks het feit dat de groep van eenoudergezinnen ook wedu-
wen en weduwnaars, bewust ongehuwde moeders, … omvat, lijkt dit er op te wij-
zen dat het recht op alimentatie een groter probleem is dan de invordering van dat 
recht. Alimentatiegerechtigde koppels met kinderen (= nieuw samengestelde 
gezinnen) vertonen dan weer een laag armoederisico (5,8%). In totaal viel 15,7% 
van de alimentatiegerechtigde huishoudens met kinderen onder de armoedegrens. 
Dit is beperkt hoger in vergelijking met het algemene armoederisico in België, dat 
op 14,6% lag. Specifiek voor de doelgroep van DAVO inzake voorschot, met 
name de gezinnen met kinderen geconfronteerd met een wanbetaling werd een 
armoederisico van 16,4% bekomen. 

Op basis van de SILC-enquête is een eerste armoedetoets uitgevoerd op het 
voorschotstelsel. De huidige DAVO-inkomensgrenzen vangen het armoederisico 
volledig op, dit voor zowel 1, 2, 3 en meer kinderen ten laste. Geen enkel gezin 
met kinderen geconfronteerd met een wanbetaling dat onder de armoedegrens lag, 
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kwam niet in aanmerking voor een DAVO-voorschot op basis van de geldende 
grenzen. 

6.2.2 Sterke verschillen in dekkingsgraad naargelang het aantal 
kinderen ten laste 

De DAVO-inkomensgrenzen zorgen ervoor dat niet elk alimentatiegerechtigd 
gezin met kinderen geconfronteerd met een wanbetaling in aanmerking komt voor 
een voorschot. In het huidige stelsel valt de helft van deze gezinnen onder de 
DAVO-inkomensgrenzen (zie ook figuur 6.1). De toegankelijkheid van het stelsel 
verschilt evenwel sterk naargelang het aantal kinderen ten laste. Waar 70% van de 
gezinnen met 1 kind ten laste onder de grens valt, ligt dit bij gezinnen met 
2 kinderen ten laste (39%) en gezinnen met 3 en meer kinderen ten laste (35%) 
veel lager. Men kan 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 is. Een verdere analyse van de veronderstelde kosten 
van de extra kinderen en de compensatie via onder meer kinderbijslag en gezins-
fiscaliteit dringt zich op. 

6.2.3 Reeds een hoge take up van alimentatiegerechtigde gezinnen 
met kinderen geconfronteerd met een wanbetaling onder de 
DAVO-inkomensgrenzen 

De totale take up door de in aanmerking komende alimentatiegerechtigde gezin-
nen met kinderen geconfronteerd met een wanbetaling bedraagt 61% (zie ook 
figuur 6.1). Dit staat voor 69% van de betrokken kinderen in deze gezinnen.  

Net zoals bij de algemene dekkingsgraad verschilt ook de take up naargelang het 
aantal kinderen ten laste. De take up neemt hierbij toe naarmate er meer kinderen 
ten laste zijn. 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. Het beperkte 
aantal grote gezinnen die al onder de DAVO-grens valt, heeft deze tussenkomst 
van DAVO wellicht ook het meest nodig. 

6.3 Budgettaire weerslag van wijzigingen in het huidige DAVO-
voorschotstelsel 

De voornaamste onderzoeksvraag was om de (budgettaire) consequenties na te 
gaan bij een wijziging in het huidige DAVO-voorschotstelsel. We hebben hierbij 
meer specifiek gefocust op wijzigingen van de inkomensgrenzen en het voor-
schotbedrag.  
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6.3.1 Wijziging van het inkomensplafond 
18% extra gezinnen zouden in aanmerking komen op een voorschot wanneer er 
een lineaire ophoging van de inkomensgrens zou gebeuren tot 1 800 euro per 
maand. Hierdoor zou het stelsel 71% van de alimentatiegerechtigde gezinnen met 
kinderen geconfronteerd met een wanbetaling kunnen ondersteunen. De dek-
kingsgraad zou evenwel verschillen naargelang het aantal kinderen ten laste. 20% 
extra gezinnen met 1 kind ten laste, 23% extra gezinnen met 2 kinderen ten laste 
en slechts 5% extra gezinnen met 3 en meer kinderen ten laste zouden in aanmer-
king komen. Hierdoor zou een ‘dekkingsgraad’ ontstaan voor 90% van de gezin-
nen met 1 kind ten laste, 62% van de gezinnen met 2 kinderen ten laste en 40% 
van de gezinnen met 3 en meer kinderen ten laste. Een lineaire verhoging tot 
1 800 euro corrigeert dus niet de lage dekkingsgraad voor grote gezinnen, terwijl 
wellicht deze gezinnen het voorschot meer nodig hebben. De mate dat dit onge-
differentieerd zou gebeuren maakt het stelsel meer selectief naarmate het kinderen 
toeneemt.  

Het instellen van een inkomensgrens van 1 800 euro zou een maximale stijging 
impliceren van 57% ten opzichte van het huidige aantal DAVO-voorschotgezin-
nen en zou ongeveer de helft meer kinderen een DAVO-voorschot doen ontvan-
gen. Het zou tegelijk een stijging van 58% van het huidige voorschotbudget impli-
ceren 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. 

6.3.2 Wijziging van het bedrag van het voorschot 
De huidige maximumgrens van het DAVO-voorschot ligt op 175 euro. Onder-
houdsuitkeringen die hoger liggen dan deze grens worden dus gelimiteerd tot dit 
maximumbedrag. De huidige regeling maakt dat DAVO met een kostprijs in 2011 
wordt geconfronteerd van 19,8 miljoen euro of 128 euro per voorschotgerech-
tigde. Wanneer de grens wordt opgetrokken tot 200 euro zorgt dit voor een jaar-
lijkse kostprijsstijging van 3,1%. De jaarlijkse kostprijs bedraagt dan 20,4 miljoen 
euro of 132 euro per voorschotgerechtigde. Wanneer het voorschotplafond wordt 
opgeheven stijgt de kostprijs met 9,4% ten opzichte van de huidige kostprijs. De 
volledige opheffing van de grens houdt immers een jaarlijkse kostprijs in van 
21,7 miljoen euro in, of een meerkost ten opzichte van het huidige voorschot-
plafond van 1,8 miljoen euro. De gemiddelde kostprijs per gerechtigde bedraagt 
dan 140 euro. 
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6.4 Lage kans op volledige recuperatie van achterstal en voorschotten 
‘Een kei kan je niet het vel afstropen’ stelt het spreekwoord. In het geval van de 
invorderingsopdracht van DAVO is dit een pertinent gegeven. Vooreerst vertoont 
het inkomensprofiel van de onderhoudsplichtige sterke gelijkenissen met dit van 
de aanvrager. In sommige gevallen lijken zij soms zelf een lager inkomen te heb-
ben. Aanvragers van een voorschot (gezien de inkomensgrens met een relatief laag 
inkomen) brengen dus ook inkomensbeperkte debiteuren mee.  

Daarnaast zorgt het verbod op invordering bij debiteuren met een leefloon of 
met bestaansmiddelen onder het leefloon (vóór of na invordering) voor een grote 
inperking op de recuperatiemogelijkheden. Op basis van een simulatie op de fis-
cale aangifte aanslagjaar 2009 blijkt dat DAVO bij 36,6% van de debiteuren niet 
mag invorderen. Het betekent tegelijk dat DAVO 43% van het te recupereren 
bedrag wettelijk niet mag invorderen bij de debiteuren. Dit verbod is niet van toe-
passing bij schuldvergelijking (compensatie van de DAVO-invordering met de 
terug te betalen belastingen). 

Uit de confrontatie tussen de open dossiers en de dossiers waarbij de achter-
stallen volledig zijn teruggevorderd blijkt dat slechts 5,2% van de voorschot-
dossiers afgesloten is omwille van de volledige terugvordering van de achterstal-
len. Wanneer hier nog eens de reeds stopgezette voorschotdossiers worden bijge-
teld daalt het aantal afgesloten voorschotdossiers tot 3,7%. 

Op basis van door DAVO bezorgde geaggregeerde data, kon wel vastgesteld 
worden dat tussen de aanvang van het uitbetalen van voorschotten en oktober 
2011 er voor 101,9 miljoen voorschotten is uitbetaald waarvan 20,7 miljoen reeds 
ingevorderd werd. Dit betekent dat één vijfde van de uitgekeerde voorschotten na 
verloop van tijd gerecupereerd wordt door DAVO. Dit zal vermoedelijk even 
hoog zijn als men de voorschottenregeling uitbreidt tot een hogere inkomens-
groep. 

6.5 Nood aan een optimalisatie van de interne beschikbare data 
De registratie en actualisatie van de DAVO-dossiers vindt niet plaats in een 
gemeenschappelijke databank. Zo konden wij enkel zicht krijgen op het inkomen 
van de aanvrager aangegeven op het aanvraagformulier maar niet op het werkelijk 
huidige inkomen geverifieerd door DAVO bij de sociale parastatalen. Tegelijker-
tijd ontbreekt elk zicht op het inkomensprofiel van de onderhoudsplichtige. Beide 
worden periodiek geverifieerd. Wij stellen voor deze geactualiseerde inkomens-
gegevens ook te registreren in de DAVO-databank. Het laat toe meer exact de 
doelgroep beneden een bepaalde inkomensgrens te identificeren en in de invorde-
ringsopdracht van DAVO is dit van belang om de kans tot invordering te kunnen 
nagaan.  



ho
of

ds
tu

k 
6 

| 
 C

on
cl

us
ie

 
29

0 

 

 

Om de invorderingskans verder na te gaan ontbreekt daarnaast de registratie van 
volgende variabelen: de opbouw van de schuld (de oorspronkelijke achterstallen, 
de voorschotten, de diverse kosten), het reeds ingevorderde bedrag, het feit of de 
onderhoudsplichtige een leefloon ontvangt of een inkomen onder deze grens 
heeft en zou hebben na betaling van de alimentatie, de mogelijkheid om via 
schuldvergelijking te recupereren. Het opnemen van deze variabelen in de centrale 
databank kan de invorderingsopdracht ten goede komen. 

De noodzaak van een systematische koppeling van de DAVO-gegevens met 
informatie van de KSZ staat als een paal boven water. Dit rapport toonde ook aan 
dat de koppeling van de DAVO-gegevens aan de fiscale aangifte niet alleen doen-
baar is, maar een rijkdom aan bijkomende gegevens opleverde. Niet alleen is deze 
informatie noodzakelijk gebleken voor verificatie en aanvulling van het voorlig-
gend rekenmodel maar de confrontatie liet toe een (inkomens)profiel te ontwik-
kelen van de aanvrager en de plichtige en een eigen inkomensbegrip te creëren 
zonder afhankelijkheid van derden. In dit rapport worden ook mogelijkheden 
gesignaleerd voor risicoanalyse en datamining in verband met mogelijke fouten- 
en fraudedetectie en administratieve vereenvoudiging. Ten slotte biedt de fiscale 
aangifte een nog onontgonnen terrein om de situatie van de van de onderhouds-
plichtige en de onderhoudsgerechtigde verder in kaart te brengen. Zo is de infor-
matie over de totale groep onderhoudsplichtigen niet verder opgevraagd in het 
kader van dit project, maar verdere analyse zou een nieuw en exhaustief licht kun-
nen werpen op deze doelgroep. Zo zou een vergelijking kunnen gemaakt worden 
van de betaalde en ontvangen onderhoudsuitkeringen. 

In het rekenmodel is ook de actualisatie voorzien van de informatie op basis van 
de SILC-enquête. Tot nu toe is deze analyse gebaseerd op de gezinsdatabank. De 
SILC-enquête bevat echter ook gegevens over de individuele leden van deze 
gezinnen vanaf de leeftijd van 16 jaar. Ook deze analyse lijkt verantwoord. 
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bijlage 2 Variabelen uit de DAVO-
databank 

 

De oplevering van het aangevraagde DAVO-bestand is tot stand gekomen via 
voorafgaand overleg tussen de onderzoekers en de DAVO-administratie. Op basis 
van dit overleg zijn onderstaande variabelen weerhouden. 

Het gaat om een databank die steeds geactualiseerd wordt. Het is dus enkel 
mogelijk om een foto te nemen op het huidig ogenblik. De situatie in de databank 
enkele jaren terug is dus niet meer op te vragen. Aangezien een begindatum 
(acceptatie van dossier door DAVO) is opgenomen in de variabelen, kunnen wel 
de dossiers voor een bepaald jaar geselecteerd worden. De dossiers uit dat bepaald 
jaar waarvoor reeds het volledige bedrag is ingevorderd zullen echter niet meer 
zichtbaar zijn (zijn wel zichtbaar in de ‘goede’ dossiers/debiteuren). 
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Tabel b2.1 Aangeleverde variabelen door DAVO 

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 – M. Masson 



bi
jla

ge
 3

 V
a

ria
b

el
en

 u
it 

d
e 

fis
ca

le
 a

a
ng

ift
e 

29
7 

 

 

bijlage 3 Variabelen uit de fiscale aangifte 
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Tabel b3.1 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) 
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 
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Tabel b3.1 Variabelen uit de fiscale aangifte. Vervolg 

Aangifte Omschrijving 

Vak IV. Wedden, werkloosheidsuitkeringen, ZIV-uitkeringen, vervangingsinkomsten en brugpensioenen 
1286 Bedrijfsvoorheffing 
2286 Bedrijfsvoorheffing 
1287 Inhoudingen BBSZ 
2287 Inhoudingen BBSZ 
Vak VI. Ontvangen onderhoudsuitkeringen 
1192 Niet-gekapitaliseerde onderhoudsuitkeringen 
2192 Niet-gekapitaliseerde onderhoudsuitkeringen 
1193 Uitkeringen met terugwerkende kracht toegekend 
2193 Uitkeringen met terugwerkende kracht toegekend 
1194 Gekapitaliseerde uitkeringen: fictief jaarbedrag 
2194 Gekapitaliseerde uitkeringen: fictief jaarbedrag 
1196 Gekapitaliseerde uitkeringen: bedrag van het kapitaal 
2196 Gekapitaliseerde uitkeringen: bedrag van het kapitaal 
Vak VII. Vorige verliezen en aftrekbare bestedingen 
1390 Onderhoudsuitkeringen verschuldigd door u zelf 
2390 Onderhoudsuitkeringen verschuldigd door u zelf 
1392 Onderhoudsuitkeringen verschuldigd door beide echtgenoten samen 
Vak XI. Voorafbetalingen 
1570 Voorafbetalingen 
2570 Voorafbetalingen 
Vak XVI. Bezoldigingen van bedrijfsleiders 
1400 Bezoldigingen van bedrijfsleiders 
2400 Bezoldigingen van bedrijfsleiders 
1405 Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen 
2405 Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen 
1406 Andere werkelijke beroepskosten 
2406 Andere werkelijke beroepskosten 
1407 Bedrijfsvoorheffing 
2407 Bedrijfsvoorheffing 
1408 Inhoudingen voor aanvullend pensioen - gewone bijdragen 
2408 Inhoudingen voor aanvullend pensioen - gewone bijdragen 
1412 Inhoudingen voor aanvullend pensioen - individuele voortzetting 
2412 Inhoudingen voor aanvullend pensioen - individuele voortzetting 
Vak XVII. Winsten 
1600 Brutowinst 
2600 Brutowinst 
1606 Andere beroepskosten 
2606 Andere beroepskosten 
1611 Beroepskosten - bezoldiging meewerkende echtgenoot 
2611 Beroepskosten - bezoldiging meewerkende echtgenoot 
1620 Beroepskosten - kosten van vervreemding 
2620 Beroepskosten - kosten van vervreemding 
1617 Zelfstandige in bijberoep 
2617 Zelfstandige in bijberoep 
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Tabel b3.1 Variabelen uit de fiscale aangifte. Vervolg 

Aangifte Omschrijving 

Vak XVIII. Baten 
1650 Baten 
2650 Baten 
1656 Sociale bijdragen 
2656 Sociale bijdragen 
1657 Andere beroepskosten 
2657 Andere beroepskosten 
1675 Beroepskosten - kosten van vervreemding 
2675 Beroepskosten - kosten van vervreemding 
1669 Beroepskosten - bezoldiging meewerkende echtgenoot 
2669 Beroepskosten - bezoldiging meewerkende echtgenoot 
1668 Zelfstandige in bijberoep 
2668 Zelfstandige in bijberoep 
Vak XIX. Voorheffingen in verband met een zelfstandige beroepswerkzaamheid 
1758 Bedrijfsvoorheffing 
2758 Bedrijfsvoorheffing 
Vak XX. Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten 
1450 Bezoldiging meewerkende echtgenoot 
2450 Bezoldiging meewerkende echtgenoot 
1451 Sociale bijdragen 
2451 Sociale bijdragen 
1452 Andere beroepskosten 
2452 Andere beroepskosten 
Elementen van de berekening 

 
Totaal van de gezamenlijk belaste netto beroepsinkomsten (voor HQ en aftrek 
verliezen) 

 
Totaal van de gezamenlijk belaste netto beroepsinkomsten (voor HQ en aftrek 
verliezen) 
Totaal van de gezamenlijk belaste netto inkomsten 
Totaal van de gezamenlijk belaste netto inkomsten 
Gezamenlijk belastbaar inkomen 
Gezamenlijk belastbaar inkomen 
Totaal van de afzonderlijk belaste netto inkomsten 
Totaal van de afzonderlijk belaste netto inkomsten 
Belasting staat 
Belasting staat 
Saldo staat 
Te betalen (≥2,50 euro) 
Terug te geven (≥2,50 euro) 
Niet te betalen (<2,50 euro) 
Niet terug te geven (<2,50 euro) 

Bron FOD Financiën – Cel Beheerscontrole 
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bijlage 4 Tabellen uit het rekenmodel 
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Tabel b4.1 Alimentatiegerechtigde gezinnen met 1 kind ten laste geconfronteerd met wanbetaling, SILC en DAVO-databank, 2011 

 SILC - gezinnen met 1 kind ten laste  
geconfronteerd met wanbetaling 

DAVO - lopende voorschotdossiers -  
gezinnen met 1 kind ten laste 

 SILC 2006 
(aanvragers, 

inkomen 
geïndexeerd 

naar 2011) 

SILC 2009 
(aanvragers, 

inkomen 
geïndexeerd 

naar 2011) 

SILC 2011 
(aanvragers) 

SILC 
gemiddeld 

(aanvragers) 

Aanvragers bij 
opening 
dossier 

inkomen 
geïndexeerd 

naar 2011 

Actueel te 
recupereren 
bedrag 2011 

Maandelijks 
gemiddeld 

voorschot 2011

Loon 
voorschot-
debiteuren 

(aanslagjaar 
2009 

geïndexeerd 
naar 2011) 

€ 249,99 per maand of minder 0 527 263 140 1 497 907 138 268 

€ 250-499,99 per maand 0 0 0 123 1 577 544 137 183 

€ 500-999,99 per maand 2 926 2 941 2 933 1 529 19 048 935 139 576 

€ 1 000-1 362 per maand 6 289 2 472 4 380 1 746 21 006 259 141 690 

€ 1 363-1 424 per maand 0 0 0 207 2 493 878 144 77 

€ 1 425-1 486 per maand 0 567 284 15 215 923 145 62 

€ 1 487-1 800 per maand 1 737 1 894 1 815 2 12 588 132 307 

€ 1 800-1 999 per maand 0 0 0 4 100 185 161 111 

€ 2 000-2 499 per maand 1 286 0 643 119 

€ 2 500-2 999 per maand 883 0 441 24 

€ 3 000-4 999 per maand 0 0 0 22 

€ 5 000 per maand of meer 0 0 0 3 

Totaal 13 120 8 400 0 10 760 3 766 45 953 219 140 2 442 

Missing 1 324 
Bron Rekenmodel op basis van gegevens SILC en FOD Financiën 
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Tabel b4.2 Alimentatiegerechtigde gezinnen met 2 kinderen ten laste geconfronteerd met wanbetaling, SILC en DAVO-databank, 2011 

 SILC - gezinnen met 2 kinderen ten laste geconfronteerd  
met wanbetaling 

DAVO - lopende voorschotdossiers - gezinnen met  
2 kinderen ten laste 

 SILC 2006 
(aanvragers, 

inkomen 
geïndexeerd 

naar 2011) 

SILC 2009 
(aanvragers, 

inkomen 
geïndexeerd 

naar 2011) 

SILC 2011 
(aanvragers) 

SILC 
gemiddeld 

(aanvragers) 

Aanvragers bij 
opening 
dossier 

inkomen 
geïndexeerd 

naar 2011 

Actueel te 
recupereren 
bedrag 2011 

Maandelijks 
gemiddeld 

voorschot 2011

Loon 
voorschot-
debiteuren 

(aanslagjaar 
2009 

geïndexeerd 
naar 2011) 

€ 249,99 per maand of minder 0 549   274 90 2 113 680 249 160 

€ 250-499,99 per maand 0 349   175 89 1 624 672 249 123 

€ 500-999,99 per maand 506 1 255   880 1 035 20 085 574 259 378 

€ 1 000-1 362 per maand 0 2 850   1 425 1 044 20 032 848 266 421 

€ 1 363-1 424 per maand 0 973   487 207 3 919 630 276 47 

€ 1 425-1 486 per maand 0 1 148 574 16 266 568 247 53 

€ 1 487-1 800 per maand 1 714 1047 1 380 2 45 015 300 198 

€ 1 800-1 999 per maand 0 858 429 1 25 263 272 88 

€ 2 000-2 499 per maand 1 718 2 385 2 051 97 

€ 2 500-2 999 per maand 922 0 461 28 

€ 3 000-4 999 per maand 0 454 227 25 

€ 5 000 per maand of meer 0 0 0 1 

Totaal 4 860 11 867 0 8 364 2 484 48 113 250 262 1 619 

Missing 865 
Bron Rekenmodel op basis van gegevens SILC en FOD Financiën 
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Tabel b4.3 Alimentatiegerechtigde gezinnen 3 en meer kinderen ten laste geconfronteerd met wanbetaling, SILC en DAVO-databank, 2011 

 SILC - gezinnen met 3 en meer kinderen ten laste 
geconfronteerd met wanbetaling 

DAVO - lopende voorschotdossiers - gezinnen met  
3 en meer kinderen ten laste 

 SILC 2006 
(aanvragers, 

inkomen 
geïndexeerd 

naar 2011) 

SILC 2009 
(aanvragers, 

inkomen 
geïndexeerd 

naar 2011) 

SILC 2011 
(aanvragers) 

SILC 
gemiddeld 

(aanvragers) 

Aanvragers bij 
opening 
dossier 

inkomen 
geïndexeerd 

naar 2011 

Actueel te 
recupereren 
bedrag 2011 

Maandelijks 
gemiddeld 

voorschot 2011

Loon 
voorschot-
debiteuren 

(aanslagjaar 
2009 

geïndexeerd 
naar 2011) 

€ 249,99 per maand of minder 0 0   0 50 1 330 282 364 80 

€ 250-499,99 per maand 0 0   0 31 887 520 364 62 

€ 500-999,99 per maand 691 0   345 552 14 546 394 370 203 

€ 1 000-1 362 per maand 805 1 638   1 221 523 11 875 541 378 219 

€ 1 363-1 424 per maand 0 0   0 67 1 568 674 425 27 

€ 1 425-1 486 per maand 0 0   0 24 770 254 438 17 

€ 1 487-1 800 per maand 483 0 241 2 51 244 613 102 

€ 1 800-1 999 per maand 0 594 297 2 71 780 351 60 

€ 2 000-2 499 per maand 1 566 443 1 004 51 

€ 2 500-2 999 per maand 0 2 006 1 003 12 

€ 3 000-4 999 per maand 0 829 415 13 

€ 5 000 per maand of meer 0 0 0 3 

Totaal 3 544 5 510 0 4 527 1 251 31 101 689 378 849 

Missing 402 
Bron Rekenmodel op basis van gegevens SILC en FOD Financiën 
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Tabel b4.4 Totaal aantal alimentatiegerechtigde gezinnen geconfronteerd met wanbetaling, SILC en DAVO-databank, 2011 

 SILC - gezinnen met kinderen ten laste  
geconfronteerd met wanbetaling 

DAVO - lopende voorschotdossiers - alimentatiegerechtigde gezinnen 
met kinderen ten laste geconfronteerd met wanbetaling 

 SILC 2006 
(aanvragers, 

inkomen 
geïndexeerd 

naar 2011) 

SILC 2009 
(aanvrager, 

inkomen 
geïndexeerd 

naar 2011) 

SILC 2011 
(aanvragers)

SILC 
gemiddeld 

(aanvragers) 

Aanvragers bij 
opening 
dossier 

inkomen 
geïndexeerd 

naar 2011 

% 
verdeling

Actueel te 
recupereren 
bedrag 2011 

Loon 
voorschot-
debiteuren 

(aanslagjaar 
2009 

geïndexeerd 
naar 2011) 

% 
verdeling 

zonder 
missings

€ 249,99 per maand of minder 0 1 075 0 538 280 4 4 941 869 508 10 

€ 250-499,99 per maand 0 349 0 175 243 3 4 089 736 368 7 

€ 500-999,99 per maand 4 122 4 195 0 4 159 3 116 42 53 680 903 1 157 24 

€ 1 000-1 362 per maand 7 093 6 959 0 7 026 3 313 44 52 914 648 1 330 27 

€ 1 363-1 424 per maand 0 973 0 487 481 6 7 982 182 151 3 

€ 1 425-1 486 per maand 0 1 716 0 858 55 1 1 252 745 132 3 

€ 1 487-1 800 per maand 3 934 2 941 0 3 437 6 0 108 847 607 12 

€ 1 800-1 999 per maand 0 1 452 0 726 7 0 197 228 259 5 

€ 2 000-2 499 per maand 4 569 2 828 0 3 699 0 0 0 267 5 

€ 2 500-2 999 per maand 1 805 2 006 0 1 905 0 0 0 64 1 

€ 3 000-4 999 per maand 0 1 283 0 642 0 0 0 60 1 

€ 5 000 per maand of meer 0 0 0 0 0 0 0 7 0 

Totaal 21 524 25 778 0 23 651 7 501 100 125 168 158 4 910 100 

Missing 2 591 
Bron Rekenmodel op basis van gegevens SILC en FOD Financiën 
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Tabel b4.5 Aantal alimentatiegerechtigde kinderen in gezinnen met 1 kind ten laste geconfronteerd met wanbetaling, SILC en DAVO-
databank, 2011 

 SILC - kinderen in gezinnen met 1 kind ten laste geconfronteerd 
met wanbetaling 

DAVO - lopende voorschotdossiers - kinderen in gezinnen  
met 1 kind ten laste 

 SILC 2006 
(aanvragers, 

inkomen 
geïndexeerd 

naar 2011) 

SILC 2009 
(aanvragers, 

inkomen 
geïndexeerd 

naar 2011) 

SILC 2011 
(aanvragers) 

SILC 
gemiddeld 

(aanvragers) 

Aanvragers bij 
opening 
dossier 

inkomen 
geïndexeerd 

naar 2011 

Maandelijks 
gemiddeld 

voorschot per 
kind 2011 

Jaarbudget 
DAVO 

voorschot 2011

Jaarbudget 
SILC 

gemiddeld 2011

€ 249,99 per maand of minder 0 527 0 263 140 138 232 092 436 459 

€ 250-499,99 per maand 0 0 0 0 123 137 202 699 0 

€ 500-999,99 per maand 2 926 2 941 0 2 933 1 529 139 2 547 253 4 886 552 

€ 1 000-1 362 per maand 6 289 2 472 0 4 381 1 746 141 2 950 042 7 400 676 

€ 1 363-1 424 per maand 0 0 0 0 207 144 357 373 0 

€ 1 425-1 486 per maand 0 567 0 284 15 145 26 023 492 139 

€ 1 487-1 800 per maand 1 737 1 894 0 1 815 2 132 3 158 2 866 368 

€ 1 800-1 999 per maand 0 0 0 0 4 161 7 727 0 

€ 2 000-2 499 per maand 1 286 0 0 643 0 0 0 1 109 868 

€ 2 500-2 999 per maand 883 0 0 441 0 0 0 762 020 

€ 3 000-4 999 per maand 0 0 0 0 0 0 0 0 

€ 5 000 per maand of meer 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 13 120 8 400 0 10 760 3 766 140 6 326 365 17 954 083 
Bron Rekenmodel op basis van gegevens SILC en FOD Financiën 
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Tabel b4.6 Aantal alimentatiegerechtigde kinderen in gezinnen met 2 kinderen ten laste geconfronteerd met wanbetaling, SILC en DAVO-
databank, 2011 

 SILC - kinderen in gezinnen met 2 kinderen ten laste 
geconfronteerd met wanbetaling 

DAVO - lopende voorschotdossiers - kinderen in gezinnen  
met 2 kinderen ten laste 

 SILC 2006 
(aanvragers, 

inkomen 
geïndexeerd 

naar 2011) 

SILC 2009 
(aanvragers, 

inkomen 
geïndexeerd 

naar 2011) 

SILC 2011 
(aanvragers) 

SILC 
gemiddeld 

(aanvragers) 

Aanvragers bij 
opening 
dossier 

inkomen 
geïndexeerd 

naar 2011 

Maandelijks 
gemiddeld 

voorschot per 
kind 2011 

Jaarbudget 
DAVO 

voorschot 2011

Jaarbudget 
SILC 

gemiddeld 2011

€ 249,99 per maand of minder 0 1 098 0 549 180 125 269 384 821 389 

€ 250-499,99 per maand 0 699 0 349 178 125 266 178 522 634 

€ 500-999,99 per maand 1 011 2 509 0 1 760 2 070 129 3 215 041 2 734 032 

€ 1 000-1 362 per maand 0 5 699 0 2 850 2 088 133 3 329 316 4 543 894 

€ 1 363-1 424 per maand 0 1 947 0 973 414 138 684 516 1 609 231 

€ 1 425-1 486 per maand 0 2 297 0 1 148 32 124 47 447 1 702 637 

€ 1 487-1 800 per maand 3 428 2 093 0 2 761 4 150 7 200 4 969 242 

€ 1 800-1 999 per maand 0 1 715 0 858 2 136 3 264 1 399 665 

€ 2 000-2 499 per maand 3 435 4 770 0 4 102 0 0 0 6 783 139 

€ 2 500-2 999 per maand 1 845 0 0 922 0 0 0 1 524 896 

€ 3 000-4 999 per maand 0 908 0 454 0 0 0 750 730 

€ 5 000 per maand of meer 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 9 719 23 735 0 16 727 4 968 131 7 822 346 27 361 490 
Bron Rekenmodel op basis van gegevens SILC en FOD Financiën 
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Tabel b4.7 Aantal alimentatiegerechtigde kinderen in gezinnen met 3 en meer kinderen ten laste geconfronteerd met wanbetaling, SILC en 
DAVO-databank, 2011 

 SILC - kinderen in gezinnen met 3 en meer kinderen ten laste 
geconfronteerd met wanbetaling 

DAVO - lopende voorschotdossiers - kinderen in gezinnen  
met 3 en meer kinderen ten laste 

 SILC 2006 
(aanvragers, 

inkomen 
geïndexeerd 

naar 2011) 

SILC 2009 
(aanvragers, 

inkomen 
geïndexeerd 

naar 2011) 

SILC 2011 
(aanvragers) 

SILC 
gemiddeld 

(aanvragers) 

Aanvragers bij 
opening 
dossier 

inkomen 
geïndexeerd 

naar 2011 

Maandelijks 
gemiddeld 

voorschot per 
kind 2011 

Jaarbudget 
DAVO 

voorschot 2011

Jaarbudget 
SILC 

gemiddeld 2011

€ 249,99 per maand of minder 0 0 0 0 166 110 219 120 0 

€ 250-499,99 per maand 0 0 0 0 100 114 136 800 0 

€ 500-999,99 per maand 2 073 0 0 1 036 1 866 111 2 485 512 1 380 510 

€ 1 000-1 362 per maand 2 414 4 914 0 3 664 1 742 115 2 403 960 5 056 085 

€ 1 363-1 424 per maand 0 0 0 0 224 129 346 752 0 

€ 1 425-1 486 per maand 0 0 0 0 89 120 128 160 0 

€ 1 487-1 800 per maand 1 449 0 0 724 7 175 14 700 1 521 264 

€ 1 800-1 999 per maand 0 1 783 0 891 8 88 8 448 941 420 

€ 2 000-2 499 per maand 4 698 1 329 0 3 013 0 0 4 339 375 

€ 2 500-2 999 per maand 0 6 017 0 3 008 0 0 4 114 347 

€ 3 000-4 999 per maand 0 2 488 0 1 244 0 0 1 701 013 

€ 5 000 per maand of meer 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 10 633 16 530 0 13 582 4 202 114 5 743 452 19 054 014 
Bron Rekenmodel op basis van gegevens SILC en FOD Financiën 
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Tabel b4.8 Totaal aantal alimentatiegerechtigde kinderen in gezinnen geconfronteerd met wanbetaling, SILC en DAVO-databank, 2011 

 SILC - kinderen in gezinnen geconfronteerd met wanbetaling DAVO - lopende voorschotdossiers - kinderen in gezinnen 
geconfronteerd met wanbetaling 

 SILC 2006 
(aanvragers, 

inkomen 
geïndexeerd 

naar 2011) 

SILC 2009 
(aanvragers, 

inkomen 
geïndexeerd 

naar 2011) 

SILC 2011 
(aanvragers)

SILC 
gemiddeld 

(aanvragers) 

Aanvragers bij 
opening 
dossier 

inkomen 
geïndexeerd 

naar 2011 

% 
verdeling

Maandelijks 
gewogen 

gemiddeld 
voorschot per 

kind 2011 

Jaarbudget 
2011 

Jaarbudget 
SILC 

gemiddeld 
2011 

€ 249,99 per maand of minder 0 1 624 0 812 486 4 124 720 596 1 257 848 

€ 250-499,99 per maand 0 699 0 349 401 3 126 605 677 522 634 

€ 500-999,99 per maand 6 010 5 450 0 5 730 5 465 42 126 8 247 806 9 001 095 

€ 1 000-1 362 per maand 8 702 13 085 0 10 894 5 576 43 130 8 683 318 17 000 655 

€ 1 363-1 424 per maand 0 1 947 0 973 845 7 137 1 388 641 1 609 231 

€ 1 425-1 486 per maand 0 2 864 0 1 432 136 1 124 201 630 2 194 776 

€ 1 487-1 800 per maand 6 614 3 987 0 5 301 13 0 161 25 058 9 356 874 

€ 1 800-1 999 per maand 0 3 498 0 1 749 14 0 116 19 438 2 341 085 

€ 2 000-2 499 per maand 9 419 6 099 0 7 759 0 0 12 232 382 

€ 2 500-2 999 per maand 2 727 6 017 0 4 372 0 0 6 401 263 

€ 3 000-4 999 per maand 0 3 396 0 1 698 0 0 2 451 744 

€ 5 000 per maand of meer 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 33 472 48 665 0 41 069 12 936 100 128 19 892 163 64 369 588 
Bron Rekenmodel op basis van gegevens SILC en FOD Financiën 
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Tabel b4.9 Goede voorschotdossiers binnen DAVO 

 DAVO goede debiteuren in voorschotdossiers DAVO aanvragers van goede debiteuren in 
voorschotdossiers 

 Loon goede debiteuren 
(aanslagjaar 2009 geïndexeerd naar 

2011) 

% verdeling 
zonder missings 

% verdeling met 
missings 

Loon aanvragers goede debiteuren 
(inkomen aanvragers bij opening 

dossier geïndexeerd naar 2011) 

% verdeling 

€ 249,99 per maand of minder 15 4 4 14 3 

€ 250-499,99 per maand 7 2 2 18 4 

€ 500-999,99 per maand 35 10 9 182 44 

€ 1 000-1 362 per maand 105 29 26 179 44 

€ 1 363-1 424 per maand 11 3 3 10 2 

€ 1 425-1 486 per maand 7 2 2 2 0 

€ 1 487-1 800 per maand 61 17 15 5 1 

€ 1 800-1 999 per maand 40 11 10 1 0 

€ 2 000-2 499 per maand 59 16 14 0 

€ 2 500-2 999 per maand 16 4 4 0 

€ 3 000-4 999 per maand 7 2 2 0 

€ 5 000 per maand of meer 0 0 0 0 

Totaal 363 100 88 411 100 
Bron Rekenmodel op basis van gegevens SILC en FOD Financiën 
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