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Persbericht 

Dienst voor Alimentatievorderingen
(DAVO) nog maar eens over het hoofd
gezien

Al jaren dringt het Platform Alimentatiefonds erop aan, helaas zonder resultaat :

een verhoging van het inkomensplafond van de rechthebbenden die een beroep

doen op de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) voor het verkrijgen van

voorschotten, is niet aan de orde. Er is weer maar eens niets voorzien in de

algemene politieke nota van minister van Financiën Didier Reynders, die

momenteel in het Parlement wordt besproken.

Elk jaar doen duizenden families een beroep op de DAVO. En indien deze dienst beter

bekend was, zouden het er ongetwijfeld nog meer zijn. DAVO vordert verschuldigde

alimentatiebedragen en eventuele achterstallen en stort ze vervolgens zonder maxi-

mumbedrag door aan de schuldeisers. De dienst verstrekt ook voorschotten voor

onbetaalde alimentatie, maar het nettobedrag van de maandelijkse bestaansmidde-

len voor 2008 mag niet hoger zijn dan 1224 euros + 58 euros per kind ten laste. Het

Platform dringt sinds jaren vruchteloos aan op een verhoging van dit inkomenspla-

fond. 

Het regeerakkoord van 18 maart 2008 voorzag nochtans in een uitbreiding van de

huidige voorwaarden en een verhoging van de tussenkomsten door de DAVO. Ook de

eerste algemene politieke nota van minister van Financiën Didier Reynders voorzag

een verhoging van deze tussenkomsten. Het Platform vindt het hoog tijd dat deze

beloften eindelijk in feiten worden omgezet.

Maar in de algemene politieke verklaring van premier Yves Leterme van 17 oktober

2008 is hierover niets meer terug te vinden. Ook de huidige algemene politieke nota

van Financiën zwijgt erover in alle talen. Bovendien is het door Didier Reynders

voorgestelde budget voor 2009 praktisch gelijk aan dat van 2008. Het Platform

maakt zich zorgen. Zal de regering de families die een beroep moeten doen op de

DAVO nog maar eens in de kou laten staan? Jammer genoeg wijst alles in die richting.

Het Platform dringt er dus bij de minister van Financiën en bij de andere leden van de

Federale Regering op aan, dat de verhoging van het inkomensplafond dat recht geeft

op een voorschot van de DAVO, in de begroting van 2009 zou worden opgenomen.

Contactpersonen :

- Herlindis MOESTERMANS, Nederlandstalige Vrouwenraad (02/229.38.15 of

0479/75.24.78)

- Anne-Mie DRIESKENS, Gezinspolitiek Secretaris (0497 403 497) 


