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opgesomde problemen zijn structureel, dat
van de pensioenen is een tijdelijk pro
bleem.

De loonlasten verlagen

Als we het systeem van de kinderbijslag
herzien, moeten we daar rekening mee
houden. We moeten weg van een progres
sief systeem, eerder in de richting van een
algemene beperking van de uit te keren be
dragen, liefst degressief (bijvoorbeeld 100
euro voor het eerste kind, 50 euro voor het
tweede, en verder niets meer). Uiteraard
kunnen sociale correcties worden toege
past, onder meer via studiebeurzen (afhan
kelijk van het inkomen). Op die manier kan
men naast milieuvoordelen ook nog de
overheidsuitgaven beperken, de loonlasten
verlagen en de concurrentiekracht van on
ze economie verhogen.

over het aantal kinderen dat ze kregen,
vóór de uitvinding van de anticonceptiepil
in 1962 dus, toen ook de katholieke leer nog
strikte navolging kende. Sommige gezin
nen kregen geen kinderen, andere wel vijf
tien. In die context was het wenselijk dat
een verzekeringssysteem werd opgezet
waarbij dat risico werd gespreid en ieder
een meebetaalde.
Vandaag is er een probleem van overbevol
king. Er zou minder vervuiling zijn als we
maar met 4 miljard mensen zouden zijn op
aarde (zoals in 1975), in plaats van met
meer dan 7 miljard nu. De files zouden veel
korter zijn als we in België maar met 8 mil
joen zouden zijn (zoals in 1935) in plaats
van meer dan 11 miljoen nu. De treinen zou
den sneller en stipter rijden (eveneens zo
als in 1935!). Ook bouwgrond zou goedko
per zijn en er zou minder (geluids)overlast
zijn.
Kinderen zouden meer ruimte hebben en
ouders meer tijd om hun kinderen goed op
te voeden. Er zou ook minder criminaliteit
en storend gedrag zijn, dus ook geen be
hoefte meer aan GASboetes. We hebben
natuurlijk ook kinderen nodig om de toe
komstige pensioenlast te dragen. Maar de

van de bevolking en daaraan gekoppeld het
milieu.
De milieuproblemen en de schaarste van
grondstoffen worden mee veroorzaakt door
de toename van de bevolking. Terwijl voor
een vierde van onze wereldbevolking (na
melijk in China) fiscale en andere beperkin
gen op de gezinsgrootte worden ingesteld,
doen wij het omgekeerde. Wij subsidiëren
de gezinsgrootte en doen dat dan nog pro
gressief. Voor het tweede en het derde kind
krijg je meer dan voor het eerste.
Toen het systeem werd geconcipieerd, was
dat begrijpelijk. Kinderbijslag is ontstaan
toen koppels nog geen controle hadden

Nu Vlaanderen binnenkort bevoegd
wordt voor kinderbijslag hebben verschil
lende partijen hun plannen voor de hervor
ming van het systeem uit de doeken gedaan
(DS 22 november). De voorstellen variëren
van eenvormige bedragen per kind tot de
gressieve bedragen (lager voor het tweede
en volgende kind). De politiek vergeet daar
bij twee aspecten.
Zo wordt niet gesproken over overgangs
maatregelen. Sommige gezinnen zullen
door de hervorming hun inkomen zien stij
gen, anderen zullen moeten inleveren.
Maar de keuze die een gezin heeft gemaakt
(dus het aantal kinderen dat het nu heeft),
is onomkeerbaar. De regels van het spel ver
anderen terwijl men aan het spelen is, het
is geen vorm van deugdelijk bestuur. Daar
om zou men het nieuwe systeem enkel moe
ten implementeren voor de toekomst, bij
voorbeeld voor alle kinderen die over één
jaar (of meer) worden geboren.
Maar de hamvraag is wat de politiek eigen
lijk wil bereiken met haar beleid rond kin
derbijslag. De huidige doelstelling is ar
moedebestrijding, terwijl de kinderbijslag
ook een hefboom kan vormen voor andere
beleidsdomeinen, met name de omvang

KORT&BONDIG
De klimaattop, een uniek democratisch proces

Warschau heeft het klimaat niet gered.
Je hoeft geen klimaatwetenschapper te
zijn om dat te weten. Op een aantal pun
ten is er vooruitgang geboekt: er is een
duidelijke kalender om te komen tot een
globaal akkoord in 2015, enkele stappen
inzake klimaatfinanciering zijn gezet en
een wereldwijd verzekeringssysteem te
gen klimaatschade wordt uitgewerkt.
Maar strikte afspraken werden uiteinde
lijk ingeruild voor soepeler bewoordin
gen. De opwarming beperken tot 2 gra
den Celsius wordt zo steeds meer een pa
pieren doelstelling.
Maar het internationaal proces opgeven,
is het klimaat opgeven. De magere resul
taten die we boeken zijn er dankzij het
proces, veeleer dan ondanks. De keuze
voor zulke onderhandelingen is dus in
de eerste plaats pragmatisch. Het is een
kwestie van iedereen aan boord te krij
gen. Tegelijk is het ook een oprechte keu
ze voor een unieke vorm van mondiale
democratie.
Dat er überhaupt iets wordt beslist, is
telkens weer een klein wonder. 195 lan
den die een onderhandelingstafel delen,
dat is een 65voud van het aantal partij
en in de Vlaamse regering. (Opsommen

een sturende rol op. Ik zie het in de Ka
mer of het Vlaams Parlement niet snel
gebeuren.
Vanzelfsprekend is er sprake van gelob
by en gemarchandeer. Maar telkens ben
ik ook onder de indruk van de inclusieve,
empathische en verrassend open onder
handelingen. Je ziet het echt gebeuren
in huddles, kleine groepjes van onder
handelaars die samenkomen in een
hoekje van een onderhandelingszaal. In
alle openheid, met smartphones die de
onderhandelingen registreren, worden
daar akkoorden bereikt. Zie je het al ge
beuren dat de Belgische vicepremiers zo
tot akkoorden moeten komen? De hud
dles in Durban en Warschau horen bij
het mooiste wat ik van democratie en
politiek al heb gezien.

Krachtige, Europese as

Is dit een reden om geen scherpe kli
maatkritiek meer te formuleren? Abso
luut niet. Het nonbeleid inzake klimaat
is onaanvaardbaar. Op alle niveaus is
meer klimaatambitie nodig. Maar het is
wel een warm pleidooi om als België en
met de EU te blijven investeren in het
VNklimaatkader. En het is ook een

boodschap van en hoop en realisme.
Want het is mogelijk.
De klimaattrein op snelheid krijgen kan
door als Europese Unie de eigen ambi
ties op te krikken om met de ontwikke
lingslanden richting de klimaatconfe
rentie van Parijs een krachtige as op te
bouwen waar niemand omheen kan. Zo
verschuift het debat van arm versus rijk
naar progressief versus conservatief. De
deadline van 2015 moet immers abso
luut gehaald worden.
Het klimaat redden doen we niet met
analyses. Daar hebben we actie voor no
dig. Laten we met zijn allen de komende
tijd de klimaatconservatieven stevig on
der druk zetten. Maar de juiste analyse
is wel een voorwaarde voor een oplos
sing. Onze klimaatverantwoordelijken
hebben voorlopig noch de juiste analyse
noch de concrete oplossingen in petto.
En dat is het echte probleem, de ware
schande, niet het VNklimaatkader.

Kristof Calvo
Kamerlid (Groen),
parlementair waarnemer op
de VNklimaatconferentie

Dat er überhaupt
iets wordt beslist,
is telkens weer
een klein wonder

Red de wereld,
kort de
kinderbijslag

Er zou veel minder
vervuiling zijn als we
maar met 4 miljard
mensen zouden zijn.
De files zouden veel
korter zijn als we in
België maar met 8
miljoen zouden zijn

Grote gezinnen stimuleren met een progressieve
kinderbijslag, is dat wel verstandig in deze tijden van
overbevolking, vraagt KLAAS DE BRUCKER zich af.

Klaas De Brucker
Hoogleraar microeconomie
en decision making aan de
HUBrussel

waar deze regering het allemaal niet
eens over raakt, zou ons te ver leiden.)
De vereiste algemene consensus staat in
derdaad een verhoogde klimaatambitie
in de weg. Maar het is meteen ook de
garantie op een zekere aandacht voor
klimaatfinanciering, adaptatiemaatre
gelen en historische verantwoordelijk
heid.
Resultaat is dat je een heel andere on
derhandeling krijgt dan een brute rap
port de force, een fraaier schouwspel dan
het doorsnee parlementair debat in ons
land. De kleine eilandstaten boksen er
boven hun (economisch) gewicht in deze
wereldorde. Het blok van ontwikke
lingslanden heeft veel impact ondanks
hun heterogeniteit. Onderhandelaars
van landen als Venezuela, Fiji, Bolivia en
Swaziland eisen soms zelf individueel
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