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Synthese  
 
Dit SVR-rapport schetst de kinderwens in Vlaanderen, de evolutie over de tijd, de sociale 
differentiatie ervan en plaatst de kinderwens tegenover de uiteindelijk gerealiseerde 
vruchtbaarheid. Waarom bereiken vrouwen al dan niet hun vooropgesteld aantal kinderen?  
 
De afgelopen decennia daalde de vruchtbaarheid in de meeste Europese landen. De daling 
van het totale vruchtbaarheidscijfer (TVC) sinds het midden van de jaren 60, is niet alleen 
een kwestie van een dalend aantal kinderen per vrouw en dus van een kleiner wordende 
gezinsomvang, maar is ook het gevolg van de aanhoudende uitstelbeweging van ouderschap 
naar latere leeftijden, m.a.w. van een ‘veroudering’ van de vruchtbaarheid. Vrouwen krijgen 
gemiddeld op steeds hogere leeftijd kinderen. Een uitgestelde timing van het eerste kind 
heeft een invloed op de finale afstamming van vrouwen: een latere leeftijd verkort het aantal 
jaren waarop vrouwen kinderen kunnen baren.  
Het aantal kinderen dat respondenten ideaal achten voor een gezin vormt een indicatie voor 
een maatschappelijke norm, het gewenst aantal is meer een uiting van een persoonlijke 
norm. Het onderzoek van de laatste decennia leert dat het uiteindelijk gerealiseerd aantal 
kinderen steevast lager ligt dan het gewenst aantal kinderen op niveau van het individu.  
Omdat mensen hun toekomst niet volledig kunnen inschatten, kunnen en zullen zij hun 
intenties met betrekking tot het initieel gepland aantal kinderen aanpassen en heraanpassen, 
als reactie op gebeurtenissen in hun levensloop. Iedere nieuwe geboorte kan bovendien 
leiden tot een re-evaluatie van eerder genomen beslissingen.  
Andere onderzoekers zien het verschil tussen gewenst en gerealiseerd aantal kinderen als 
een indicator van een niet-vervulde behoefte, in de hand gewerkt door ongunstige sociaal-
economische condities enerzijds en door een onvervulde vraag naar 
gezinsbeleidsmaatregelen. Recent werd een nieuwe verklaring naar voor geschoven namelijk 
het effect van verschillende voorkeuren tussen partners. Er werd tot nu toe weinig onderzoek 
gedaan naar de impact van nieuwe samenlevingsvormen waar opeenvolgende partners 
verschillende kinderwensen hebben, en het al dan niet realiseren van het totaal aantal 
gewenste kinderen door het samenbrengen van kinderen uit verschillende gezinnen. Tevens 
werd nog weinig onderzoek gedaan naar de impact van echtscheiding en van de 
aanwezigheid van kinderen uit vorige relaties op de vruchtbaarheid en de kinderwens.  
 

Meer concreet … 
 

Totale geboortecijfer (voorlopig) stabiel 
Sinds halverwege de jaren 60 van vorige eeuw daalde het geboortecijfer in Vlaanderen, net 
als in andere Europese landen. De meeste landen evolueerden naar een vruchtbaarheid 
beneden het niveau dat nodig is voor de langetermijnvervanging van de bevolking. Het 
vervangingsniveau1 stelt een cijfer van 2.07 kinderen per vrouw voorop. Het gaat hierbij niet 
om een tijdelijk fenomeen, maar om een langdurige en diepliggende verandering in het 
vruchtbaarheidsgedrag. Het verschijnsel wordt dan ook beschreven als een fase in een 
demografisch transitieproces van hoge sterfte en vruchtbaarheid naar lage sterfte en 
geboorten. Maar niet volgens iedereen is deze lage Europese vruchtbaarheid een 
onoverkomelijk probleem. Sommigen verwachten dat de bevolkingsafname in bescheiden 
tempo zal gebeuren en grotendeels gecompenseerd kan worden door immigratie.  

                                                 

1
 Het vervangingsniveau: d.w.z. het vruchtbaarheidsniveau waarbij een generatie vrouwen gemiddeld precies 

genoeg kinderen krijgt om te voorzien in de vervanging van de generaties van een bevolking. Om in de 
vervanging van de generaties te voorzien en om de bevolking op peil te houden is, met de huidige 
geslachtsverhouding bij de geboorte en het huidige sterftepeil, een gemiddelde nodig van ongeveer 2,07 
kinderen per vrouw. 



De Scandinavische landen kennen aan het begin van de 21ste eeuw de hoogste 
vruchtbaarheidscijfers, samen met Frankrijk. België en Vlaanderen zitten op Europees vlak 
ongeveer in de middenmoot.  
 

Evolutie van het TVC in Vlaanderen, België en benchmarking met  
enkele Europese landen, 1955-2006 
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Sinds 2003 is het TVC (totale vruchtbaarheidcijfer) ook in Vlaanderen beginnen stijgen: van 
1.55 kinderen per vrouw in 2002 tot 1.69 in 2005 en 1.73 in 2006. Dit is het hoogste cijfer 
in Vlaanderen sinds 1979. Hiermee klimt Vlaanderen iets boven het Europese gemiddelde. 
De geobserveerde geboortecijfers lagen in 2004-2006 hoger dan de verwachte cijfers voor 
de leeftijdsgroepen rond 26 jaar en net boven de 30 jaar.

2
 Dit betekent dat een simultane 

beweging aan de gang is, waarbij dertigers nog met een inhaalbeweging bezig zijn en 
twintigers niet langer uitstellen. Het valt af te wachten of er sprake is van een echte 
trendbreuk en of de lichte vervroeging van het moederschap zich de komende generaties zal 
doorzetten bij jongere generaties. Als dat het geval zou zijn, dan mag in de komende jaren 
een stijging van het TVC verwacht worden. Er zijn tot nu toe echter geen aanwijzingen dat de 
stijging van het TVC van de jongste kalenderjaren impliceert dat de jongste generaties 
gemiddeld meer kinderen zullen krijgen dan vrouwen uit de net iets oudere generaties, en 
dat de gezinnen gemiddeld m.a.w. terug iets groter zouden worden. Zo is het aandeel van de 
eerste geboorten in het totale aantal geboorten sinds 2001 toegenomen, terwijl het aandeel 
van de derde geboorten en geboorten van hogere rang licht is afgenomen. Het is goed 
denkbaar dat vrouwen die hun kind nu op wat jongere leeftijd krijgen, ook wat vroeger met 
kinderen krijgen zullen stoppen, zonder op het einde van de rit méér kinderen te hebben. 
Het is ook goed denkbaar dat het geboortecijfer op oudere leeftijd de komende jaren zal 
afvlakken of misschien opnieuw zal gaan dalen. Al 11 generaties op rij wordt quasi dezelfde 
finale afstamming bereikt, ondanks de veroudering van de vruchtbaarheid. De finale 
afstamming zou voor de huidige generatie eindigen rond een gemiddelde van 1.7 tot 1,8 
kinderen per vrouw.  
Een hogere TVC wil daarenboven helemaal niet zeggen dat er ook meer geboorten zullen 
zijn, want het aantal potentiële moeders zal in de komende jaren gaan dalen.  
 

                                                 

2
 Enkel voor de zeer jonge vrouwen en voor de oudste vrouwen (net onder de 40) werden geen onverwachte 

observaties opgetekend. Voor de allerjongste leeftijden (leeftijd 22) werd de verwachte stabilisatie genoteerd in 
2004, 2005 en 2006. Ook steeg de vruchtbaarheid op leeftijd 38 lichtjes verder, zoals verwacht. 



Uitstellen geboorte op later leeftijd 
 
Net als vrouwen in andere Europese regio’s, stellen ook Vlaamse vrouwen het ouderschap 
almaar verder uit. Voor de generaties van 1950 tot 1970 kan met zekerheid gesproken 
worden over een veroudering van de vruchtbaarheid; zij kenden een latere timing van 
vruchtbaarheid dan hun voorgangsters. Sinds 1984 is het aantal geboorten op leeftijd 30 
beginnen stijgen. Sinds 1982 begon het aantal geboorten op leeftijd 24 te dalen. Hoger 
opgeleide vrouwen stellen hun ouderschap meer uit dan lageropgeleide vrouwen. 
Een late instapleeftijd leidt vaak tot een kindertal dat lager ligt dan gewenst. Maar dit 
betekent nog niet noodzakelijk dat hoogopgeleide vrouwen ook een lager gerealiseerd 
kindertal hebben dan laagopgeleide vrouwen. Het finale kindertal wordt immers door vele 
andere factoren dan enkel uitstel bepaald. De kans op uitstel in verhouding tot de kans op 
moederschap neemt toe naarmate vrouwen meer uren betaalde arbeid verrichten. 
Terzelfdertijd stelde men vast dat vrouwen (20- tot 40-jarige vrouwen die met een partner 
samenwonen) zonder betaald werk een grotere kans hebben op uitstel van het eerste kind. 
Ook vrouwen met een baan maar met vrees voor werkverlies lieten grotere uitstelkansen 
optekenen. We kunnen aldus concluderen dat de uitstellers diegenen zijn die een onzekere 
werksituatie hebben.  
 
Ideaal, gewenst, verwacht en gerealiseerd aantal kinderen loopt verder uit elkaar 
 

 
 

Het ideale kindertal kent een grillig op- en neerwaarts verloop. Halverwege de jaren ‘60 zien 
we dat de totale (reële) vruchtbaarheid (TVC) nog boven de verwachte vruchtbaarheid ligt, 
en zelfs boven de ideale vruchtbaarheid. Dit kenmerkt een samenleving waar 
anticonceptiegebruik nog niet als veralgemeend patroon is doorgedrongen. Enkele jaren 
later keert deze situatie zich om en komt de gerealiseerde vruchtbaarheid onder de 
gewenste en ideale vruchtbaarheid te liggen. Begin jaren ‘70 lag het gemiddeld gewenste 
kinderaantal op 2.5 kinderen. Dit cijfer lag toen al boven het totaal vruchtbaarheidscijfer, 
maar de discrepantie tussen beide werd vooral in de daaropvolgende jaren groter.  
De gewenste gezinsomvang schommelt sinds begin jaren ‘80 net boven of onder het 
vervangingsniveau, met een licht dalende trend. De jongste decennia veranderde het 
gemiddeld aantal kinderen dat men wenst weinig. Sinds halverwege jaren ‘70 is de totale 
vruchtbaarheid verder onder de gewenste vruchtbaarheid gedaald. Waar gemiddelde 
voorkeuren rond 2 kinderen blijven liggen, daalde het TVC tot net boven 1.5 (2003). We 
kunnen ons in deze context afvragen of vrouwen de kinderen krijgen die ze wensen.  
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Procentuele verdeling van het gewenst kindertal (0, 1, 2, 3, 4+) 
Vlaamse 20-40-jarige vrouwen - Evolutie 1975-2003 
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De veranderingen in gemiddeld gewenst kindertal betreffen in feite verschuivingen in de 
procentuele verdeling van het exact gewenst aantal kinderen.  
Het percentage vrouwen dat precies twee kinderen wenst, blijft vrij stabiel over de tijd. 
Ongeveer de helft van alle vrouwen wenst precies 2 kinderen.  
Het meest opmerkelijk is de toename in de wens voor 1 kind (van 13% in 1991 naar 21% in 
2003), ten nadele van de wens voor 3 kinderen of meer (van 22,7% in 1991 naar 14,4% in 
2003). 
De gewenste kinderloosheid steeg tot begin jaren ‘90, maar bleef sedertdien ongeveer 
stabiel. In 2003 bedroeg de gewenste kinderloosheid 8.5% bij 20-40-jarige vrouwen 

(van de 20-40-jarige mannen in 2003 wenste 13.6% kinderloos te blijven). 

 

Verwachte aantal kinderen en kinderloosheid internationaal vergeleken 
 
De hoogste niveaus van verwachte finale afstamming vinden we in Finland, Polen en 
Nederland. De laagste verwachte vruchtbaarheid vinden we in de Duitstalige landen 
Oostenrijk, voormalig Oost- en West-Duitsland. Wat de jongere generatie betreft (20-29 
jaar), verwachten alleen Oostenrijkse, en in mindere mate ook Duitse respondenten, een laag 
finaal kindertal en dus een lage vruchtbaarheid. Andere jonge respondenten benaderen of 
overschrijden het vervangingsniveau, althans in hun verwachtingen.  
De jongere generatie (20-29 jaar) verwacht doorgaans een aantal kinderen dat hoger ligt 
dan bij de oudere generatie (30-40j). Uitzonderingen zijn Oostenrijk, Hongarije en Polen. In 
deze landen en ook in Vlaanderen ligt het verwachte aantal kinderen bij de jongere generatie 
beneden het vervangingsniveau. Dit betekent nog niet noodzakelijk dat de allerjongste 
generaties ook een hoger finaal kindertal zullen hebben 
 
De hoge geplande kinderloosheid vormt een belangrijke onderliggende oorzaak van de lage 
vruchtbaarheidscijfers. Vlaanderen komt met 8,5% van de 20-40 jarigen op de 4de plaats na 



Duitsland, Oostenrijk en Nederland. De percentages onzekeren (kinderlozen die twijfelen of 
zij kinderen wensen) liggen in de meeste landen bovendien hoog. Wanneer we de 
respondenten die twijfelen optellen bij de geplande kinderloosheid, komen we in Vlaanderen 
zelfs aan 19%. In Vlaanderen nam dit aandeel niet toe sinds 1991. 
 
Waarde van kinderen hebben 
 
De belangrijkste reden waarom mensen kinderen hebben en wensen in moderne 
samenlevingen is de emotionele waarde die zij aan kinderen hechten. 
Op individueel niveau bestaat er een verband tussen de verwachte gezinsgrootte en de 
waarde die individuen aan kinderen hechten. De correlatie is positief in alle landen en 
significant in bijna alle landen. Mensen die een lage waarde hechten aan kinderen, wensen 
ook minder kinderen. 
Op geaggregeerd niveau komt men tot andere vaststellingen. De gemiddelde waarde is het 
hoogst in de voormalige Oostblok-landen: Tsjechië, Polen en Hongarije, de landen die ook - 
momenteel - lage TVC-waarden hebben. Anderzijds werden lage gemiddelde waarden van 
de indicator opgetekend in Finland, Vlaanderen en Nederland, waar de TVC-waarden niet zo 
laag zijn. Een mogelijke verklaring van de paradox is dat datgene wat schaars is, ook 
kostbaar is. De emotionele waarde van het hebben van kinderen kan mogelijk ook vervuld 
worden door het krijgen van slechts één kind. Een andere mogelijke verklaring zou kunnen 
zijn dat de uitstelbeweging in de Oost-Europese landen en in Italië later heeft 
plaatsgevonden dan in de West-Europese landen: het TVC is nu eenmaal gevoelig aan 
verschuivingen in de vruchtbaarheidskalender. Maar we kunnen dit resultaat ook begrijpen 
als een aanwijzing dat in landen met een hoge waarde van kinderen maar met een lage 
periodevruchtbaarheid, iets aan de hand is wat jonge generaties ervan weerhoudt om 
kinderen te krijgen.  
 
Sociaal-economisch profiel van kinderwens 
 
De kans om een lage aspiratie te hebben wat het aantal verwachte kinderen (1 kind) betreft, 
komt vooral voor bij ouderen, mannen, hoger opgeleiden, voltijds werken, hogere inkomens 
 
In 1991 hadden de jongste mannen (20-25-jarigen) een significant lagere kinderwens dan 
alle andere leeftijdsgroepen. In 2003 is dit verschil tussen de jongste en de oudere 
leeftijdsgroepen verdwenen en is het patroon zelfs omgekeerd. Respondenten ouder dan 26 
jaar wensen significant minder kinderen dan hun leeftijdsgenoten 12 jaar eerder. Begin jaren 
‘90 wensten de hoogst opgeleide vrouwen significant meer kinderen dan de andere 
opleidingsniveaus. Vrouwen met een hogere opleiding kregen toen ook gemiddeld meer 
kinderen in Vlaanderen. Kleine gezinnen (1 à 2 kinderen) werden beduidend meer gewenst 
door vrouwen in de lagere opleidingscategorieën; vooral vrouwen met een hogere opleiding 
wensten 3 à 4 kinderen. In 2003 wensen hoger opgeleiden nog steeds meer kinderen, maar 
de verschillen naar opleiding zijn niet meer significant. Laagopgeleide vrouwen hebben een 
grotere voorkeur voor slechts 1 kind: dit is de persoonlijke wens voor 24% onder hen (ten 
koste van de voorkeur voor 2 kinderen), tegenover voor slechts 13% van de hoogopgeleiden 
en 18% van de vrouwen met een middelbare opleiding 
Naar werkstatus vonden we bij vrouwen geen verschillen op het gebied van het ideaal aantal, 
maar wel naar gewenst aantal: niet-werkende vrouwen wensten in 1991 significant meer 
kinderen dan voltijds en deeltijds werkende vrouwen. In 1991 hadden werkende mannen een 
significant hogere kinderwens dan niet-werkende mannen. Ook in 2003 vinden we voor de 
totale groep mannen en vrouwen, net als voor het ideaal aantal, een significant lagere 
kinderwens bij voltijds werkende respondenten vergeleken met de beide andere groepen.  
Er zijn ook significante verschillen inzake gewenst kindertal naar inkomen: hogere 
inkomensgroepen hebben lagere kinderwens.  
Mannelijke arbeiders hebben een significant lager gewenst aantal hebben dan kaders en 
bedienden, wanneer we de totale groep 20-40-jarigen beschouwen. Bij vrouwen die werken 
zijn er geen significante verschillen inzake gewenst kindertal naar professionele status. 
 
Samenhang tussen vruchtbaarheid en enkele sociaaleconomische macro-indicatoren  
 



Er is weinig of geen samenhang tussen de vruchtbaarheid in een bepaald kalenderjaar en het 
consumentenvertrouwen in een bepaald jaar. Recessiejaar 1993 en economisch topjaar 2000 
weerspiegelen zich niet of nauwelijks in de totale vruchtbaarheidscijfers. 
Met het stijgende onderwijsniveau van vrouwen steeg ook de activiteitsgraad van vrouwen op 
de arbeidsmarkt: hooggeschoolde vrouwen participeren meer aan de arbeidsmarkt dan laag- 
en mediumgeschoolde vrouwen (Steunpunt WSE). De laatste jaren ligt de participatiegraad 
onder hooggeschoolde vrouwen rond 85%, en deze onder laaggeschoolde vrouwen rond 
36%. De TVC stijgt met een dalende genderkloof in werkzaamheid tussen mannen en 
vrouwen. Met andere woorden, hoe meer vrouwen werken in verhouding tot mannen, hoe 
hoger hun vruchtbaarheid. Ook in andere landen wordt een gelijkaardige samenhang 
vastgesteld wanneer men kijkt naar de samenhang tussen vruchtbaarheid en 
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. Men ziet dat deze participatie hoog is in landen met 
een hoog vruchtbaarheidspeil en dat in landen met een laag vruchtbaarheidspeil minder 
vrouwen actief zijn.  
 
Verschil tussen gewenst aantal en reëel aantal kinderen 
 
Op basis van opeenvolgende surveys werd vastgesteld dat in moderne samenlevingen 
vrouwen niet het aantal kinderen bereiken dat zij gewenst hadden. Dit is zo in de meeste 
Europese landen. De gradatie die doorgaans gevonden wordt is als volgt: ideale > gewenste 
> verwachte > gerealiseerde gezinsgrootte. 
Vanuit de hypothese dat het realiteitsgehalte van de kinderwens toeneemt met de leeftijd, 
kunnen we stellen dat oudere vrouwen gaan rationaliseren en minder kinderen ‘willen’ dan 
toen ze jong waren. Hiervoor kunnen meerdere redenen zijn. Enerzijds zullen oudere 
vrouwen het aantal kinderen in overweging nemen dat zij al hebben. De waarde van kinderen 
kan veranderen in de loop van het reproductieve leven, vooral wanneer gebeurtenissen de 
levensomstandigheden fundamenteel wijzigen. Ouderschap, maar ook andere 
gebeurtenissen in de levensloop, bv. echtscheiding of het optreden van fertiliteitsproblemen, 
kunnen de vruchtbaarheidsvoorkeuren beïnvloeden en veranderen. Daarnaast kunnen 
maatschappelijke omstandigheden een rol spelen, zoals de (on)verzoenbaarheid tussen het 
opvoeden van kinderen en het uitbouwen van een professionele carrière. Een verandering in 
attitude kan nieuw en huidig gedrag helpen rationaliseren, waardoor mensen zich beter 
voelen onder gewijzigde omstandigheden. Jongere leeftijdsgroepen hebben dus gewoonlijk 
een hogere gewenste en verwachte vruchtbaarheid dan oudere leeftijdsgroepen.  
We zien dat vrouwen ‘pas’ hun verwachte aantal kinderen naar beneden herzien vanaf 
leeftijd 35. De kinderwens op jonge leeftijd ligt bij mannen en vrouwen iets verder uit elkaar 
dan hun kinderwens op latere leeftijd. Het zijn bovendien de hoogopgeleiden die hun 
kinderwens het meest aanpassen in de loop van hun vruchtbare jaren 
In alle leeftijdsgroepen is de onvervulde kinderwens gestegen over de tijd. De 
uitstelbeweging verklaart mee deze vaststelling. Maar in de oudste leeftijdsgroep daalde het 
percentage met een onvervulde kinderwens: in 1991 ervoer 18.6% van de vrouwen tussen 36 
en 40 jaar oud een ‘discrepantie’ tussen het gewenst en het gerealiseerd kindertal, terwijl 
het in 2003 om 13.7% van de vrouwen tussen 36 en 40 jaar oud ging. In 2003 bedroeg het 
ervaren deficit bij de oudste vrouwen gemiddeld 0.15. Dit betekent dat er een discrepantie 
of ervaren deficit is van 15 kinderen per 100 vrouwen tussen 36 en 40 jaar oud in 2003. 
Voor vrouwen ouder dan 36 rest er dus nog een (verwacht) potentieel van 15 kinderen per 
100 vrouwen. In 1991 was de omvang van de onvervulde kinderwens bij oudere vrouwen 
(36-40) groter: gemiddeld 0.28 kind per vrouw. Bij mannen ligt het ervaren 
vruchtbaarheidsdeficit op alle leeftijden hoger dan bij vrouwen, zowel in 1991 als in 2003. 
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Mannen 1991
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Opvallend is dat de verschillen over de ideale kindertallen van mannen en vrouwen zich 
voornamelijk situeren in de leeftijdsgroepen 26 tot 30 jaar, 31 tot 35 jaar en 36 tot 40 jaar - 
precies die leeftijdsgroepen die volop in de gezinsvormingfase zitten; de ideale voorkeuren 
van mannen en vrouwen lopen hier sterk uiteen: vrouwen hebben telkens een grotere ideale 
voorkeur dan mannen. In de andere leeftijdsgroepen komt het ideale kindertal bij mannen in 
de buurt van dat van vrouwen. Waar in 1991 minder dan één kwart een incongruente 
kinderwens ervoer, was dit in 2003 bij meer dan één derde van de respondenten het geval. 
Het toegenomen verschil viel vooral uit in het nadeel van de vrouwen. Waar in 1991 slechts 
13% van alle 20-40-jarige vrouwen meer kinderen wenste dan hun partner, was dit in 2003 
het geval voor 21% van de vrouwen. 
 

Evolutie in congruentie van kinderwens tussen partners, 1991-2003,  
respondenten 20-40 jaar 
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Respondenten met het hoogste opleidingsniveau hebben een significant grotere kans op een 
niet-vervulde kinderwens. Voltijds werkende bedienden en kaderleden hebben een grotere 



kans op een niet-vervulde kinderwens in vergelijking met niet-werkende respondenten. 
Wanneer beide partners een verschillende kinderwens hebben, is de kans op een onvervulde 
kinderwens 3 maal zo hoog als bij partners wier wensen wel congruent zijn. Waarden blijken 
niet bepalend te zijn voor het al dan niet vervuld zijn van de kinderwens. 
Vraag naar beleid? 
 
Is er een vraag naar beleid? Zijn er mogelijke effecten van gevraagd beleid en van gewenste 
maatregelen op de vruchtbaarheid? 
 
Het is moeilijk om het onderscheid te maken tussen effecten van bestaand beleid en van 
nieuw beleid, alsook het onderscheid tussen algemeen sociaal klimaat en specifiek beleid 
met het oog op het bevorderen van de vruchtbaarheid. 
In Zweden bijvoorbeeld krijgen vrouwen een hogere geboortepremie als ze vroeger aan 
kinderen beginnen. Ze worden aangemoedigd om dat te doen in hun meest vruchtbare 
periode, tussen 20 en 25 jaar. Maar dat is niet de enige verklaring voor de hogere 
vruchtbaarheid. Het Zweeds sociaal model voorziet bv. ook al vele jaren een veel betere 
opvang voor de kinderen dan gemiddeld in Europa.  
 
De vraag naar ondersteuning van de kinderwens is in Vlaanderen latent aanwezig (DIALOG, 
2003). In Vlaanderen gelooft ongeveer 1 op 4 respondenten in de effecten van beleid op de 
vruchtbaarheid. Meer dan 50% van de respondenten in Finland, Slovenië en Polen, en bijna 
50% van de respondenten in Tsjechië en Duitsland (Oost en West) geloven sterk in de 
vruchtbaarheidsbevorderende effecten van beleid. In Oostenrijk en Nederland gelooft, net als 
in Vlaanderen, ‘slechts’ ongeveer 1 op 4 in de effecten op de vruchtbaarheid van een beleid. 
Het blijkt dat sterke ‘gelovers’ ook meer kinderen wensen. De correlatie is significant in die 
landen waar de laagste waarden voor verwachte finale afstamming (VFA) werden 
opgetekend: Oostenrijk, Duitsland (Oost en West) en Vlaanderen. Deze bevinding kunnen we 
interpreteren als een vraag naar beter beleid in landen met een lage vruchtbaarheid.  
 
Meer dan een kwart (28%) van de respondenten gaf als eerste prioriteit voor de overheid een 
belastingvermindering voor ouders met kinderen ten laste aan, 16% van de respondenten 
ziet als eerste prioriteit de invoering van een opvoedingsloon voor ouders die thuis willen 
blijven om voor hun jonge kinderen te zorgen; 15% opteert voor een substantiële verhoging 
van de kinderbijslag; 13% opteert voor meer mogelijkheden om deeltijds te werken (iets meer 
vrouwen dan mannen zijn hier voorstander van); 8% pleit voor flexibele werkuren; en 8% tot 
slot pleit in de eerste plaats voor een substantiële verlaging van de kosten voor onderwijs.  
 
Wanneer deze gewenste maatregelen ook daadwerkelijk zouden worden ingevoerd, geeft 
bijna de helft (49%) van de respondenten aan dat dit het voor hen gemakkelijker zou maken 
om het aantal kinderen te krijgen dat zij van plan waren om te krijgen. Een kwart (26%) 
geeft aan dat zij hierdoor hun volgend kind eerder zouden kunnen krijgen.  
Opmerkelijk is dat 36% van de respondenten aangeeft opnieuw te zullen nadenken over de 
mogelijkheid om toch (nog) een kind te krijgen, en 26% geeft aan waarschijnlijk te zullen 
besluiten om toch (nog) een kind te krijgen, waar ze dat initieel niet van plan waren, of om 
meer kinderen te krijgen dan initieel gepland. Het gaat hier wel om subjectief ingeschatte 
effecten van gewenst beleid, maar de resultaten geven wel aan dat beleid potentieel een 
invloed kan hebben op zowel de timing van ouderschap als op het aantal kinderen, 
aangezien respondenten hiervoor wel gevoelig blijken te zijn.  
 
 
Meer informatie: Studiedienst Vlaamse regering 
Christine.vanpeer@dar.vlaanderen.be 
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