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Discussienota 
De inhoud van deze nota werd samengesteld op basis van bijdragen van verschillende 
deelnemers aan het Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 
 
 
Kinderarmoede : de urgentie van een besef van urgentie 
Waarom en hoe van kinderarmoedebestrijding een prioriteit maken 

  
1. Context en belang van het probleem 

 

Armoede raakt kinderen het meest. Het armoedecijfer is vaak het hoogst onder 
kinderen. Een derde van de wereldbevolking bestaat uit kinderen en maar liefst 47% van hen 
leeft in extreme armoede. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor in België: het gemiddelde 
armoedecijfer voor de totale Belgische bevolking bedraagt 15,3 % (bijna 1 op 7), terwijl het 
aantal kinderen dat onder de armoedegrens leeft bijna 18,5 % is (bijna 1 op 5, met sterke 
regionale verschillen: 1 op 10 in Vlaanderen, 1 op 4 in Wallonië en 4 op 10 in Brussel). Recente 
cijfers1 tonen aan dat kinderen buitenproportioneel getroffen worden door de economische 
recessie.  
 
Blijvende schade 
Kinderen krijgen niet alleen buitenproportioneel te lijden onder de effecten van armoede, 
door de levensfase waarin ze zich bevinden, ze zijn ook kwetsbaarder voor blijvende schade. 
Armoede in de prille kinderjaren en vroege adolescentie heeft een verwoestend effect dat 
later nog moeilijk bovenop te komen is. In landen, zoals bijvoorbeeld België, waar de 
sociaaleconomische achtergrond van het kind de onderwijsprestaties beïnvloedt, kan armoede 
er ook voor zorgen dat kinderen levenslang te kampen krijgen met een laag onderwijsniveau 
en beperkte productiviteit en economische groei. Bovendien ondermijnt armoede op 
verschillende manieren de rechten van kinderen. Zo tast het bijvoorbeeld hun fysieke en 
mentale gezondheid aan, hun zelfvertrouwen en de mogelijkheid om hun eigen leven op poten 
te zetten. Kinderen die in armoede leven, hebben een grotere kans om ook als volwassene 
onder de armoedegrens te leven en hun kinderen in armoede te moeten laten opgroeien, 
waardoor er een langdurige armoedecyclus over de generaties heen ontstaat.  
Ook de maatschappij betaalt een hoge prijs door de verminderde productiviteit, het verlies 
aan potentieel en de kosten die gepaard gaan met chronische armoede: een slechtere 
gezondheid, lager opleidingsniveau, verhoogd risico op werkloosheid en steunafhankelijkheid, 
hogere kosten voor gerechtelijke en sociale beschermingssystemen en het verlies van sociale 
cohesie.  
Kinderarmoede heeft een schadelijke invloed op de kinderjaren en levenskansen en treft ons 
allemaal. 
 
Daar is niets onvermijdelijks aan  

                                                 
1 Report Card 12,Children of the Recession: The impact of the economic crisis on child well-being in rich countries. 
http://www.unicef-irc.org/publications/series/16/ 
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Uit internationale vergelijkingen blijkt dat zowel kinderarmoede als de impact van de 
economische crisis op kinderen niet onvermijdelijk zijn, maar beleidsgevoelig. De Report 
Cards van Unicef tonen bijvoorbeeld aan dat sommige landen veel beter scoren dan andere in 
de bescherming van de meest kwetsbare kinderen.  
 
Armoedebestrijding begint bij kinderen. Goed in beginsel en in de praktijk  
Uitgebreid onderzoek heeft uitgewezen dat, wanneer men er niet in slaagt om kinderen tegen 
armoede te beschermen, dit een van de fouten is die een maatschappij het duurst te komen 
staat. Kinderen die al vroeg in hun leven "achterop geraken" moeten daar levenslang de 
gevolgen van dragen. Het is moeilijker, duurder en vaak minder succesvol om deze achterstand 
in een later stadium te proberen wegwerken. Als er echter wel vroeg wordt ingegrepen, moet 
dit tijdens de schoolleeftijd worden voortgezet om de eerder geboekte winst niet weer te 
verliezen. Het economische argument weegt dan ook zwaar door om kinderen te behoeden 
voor armoede.  
 
Maar nog belangrijker is het argument in beginsel. Kinderarmoede is in strijd met de 
mensenrechten; kinderarmoedebestrijding is een morele verplichting. Omdat kinderen maar 
één kans krijgen om zich op een normale manier fysiek en mentaal te ontwikkelen, moet 
armoedebestrijding zowel in goede als in slechte tijden hoog op de agenda staan. Een 
maatschappij die deze verplichting, ook in zware economische tijden, niet kan nakomen, is een 
maatschappij die haar meest kwetsbare burgers in de steek laat en de sociale en economische 
problemen in de nabije toekomst opeenstapelt. 
 
Kan België actie ondernemen voor de kinderen en hun familie?  
Zowel financiële2 als niet-financiële3 criteria wijzen uit dat het kinderarmoedecijfer in België 
relatief hoog is, met indrukwekkende regionale verschillen. Ongeveer 420.000 kinderen leven 
onder de armoedegrens. De regionale verschillen vereisen uiteraard specifieke analyses en 
responsen, maar voor alle situaties geldt dat er op elk beleidsniveau urgente, consistente en 
structurele actie nodig is op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs, sociale overdrachten, 
begroting, opvang en onderwijs voor zeer jonge kinderen, sociale integratie, huisvesting, 
gezondheid, enz.  
De specifieke situatie voor België is recentelijk geanalyseerd en besproken gedurende een 
colloquium dat werd georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting in partnerschap met 
het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (Universiteit Antwerpen), het 
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad en het IWEPS. 
Vandenbroucke, Vinck en Guio brachten de nieuwste analyses omtrent kinderarmoede bijeen 
en formuleerden concrete beleidsvoorstellen4. Ook is uitgebreid onderzoek gedaan door 
Schepers en Nicaise, in hun studie in het kader van het EU Network of Independent Experts 

                                                 
2	Gebaseerd	op	inkomen,	meting	van	relatieve	armoede.	
3	Gebaseerd	op	een	meting	van	absolute	behoeftigheid.	De	kinderbehoeftigheidsindex	meet	
kinderarmoede	aan	de	hand	van	14	items	en	baseert	zich	op	de	gegevens	van	EU‐statistieken	over	
inkomens	en	levensomstandigheden	waarvoor	125.000	huishoudens	in	31	Europese	landen	zijn	
geënquêteerd.	Sinds	2009	is	er	voor	het	eerst	ook	een	sectie	over	kinderen	in	opgenomen.	Het	onderzoek	
definieert	een	kind	als	"behoeftig"	als	het	niet	over	twee	of	meer	items	beschikt	uit	een	reeks	
basisvoorzieningen	die	variëren	van	drie	maaltijden	per	dag	tot	een	internetverbinding.	Zie	
http://www.unicef‐irc.org/publications/660	
4	http://www.kbs‐frb.be/event.aspx?id=311068&langtype=2067&src=true	
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on Social Inclusion – Investeren in kinderen: De vicieuze cirkel van achterstand doorbreken. 
Een studie van nationale beleid5.  
 
Op de EU Alliance for Investing in Children Interactive workshop – Moving forward at national 
level, die op 19 november 2014 in Brussel werd gehouden, identificeerde H. Frazer 10 
belemmeringen voor het implementeren van de Aanbeveling (zie Frazer and Marlier, 2014): 

‐ gebrek aan geïntegreerde/multidimensionale strategieën, 
‐ beperkte mainstreaming van kinderrechten – vaak niet gelinkt aan het 

armoedebestrijdingsbeleid, 
‐ onevenwicht tussen universeel en gericht beleid – goed universeel beleid in gevaar, 
‐ beperkte betrokkenheid van belanghebbenden, 
‐ zwakke op bewijs gebaseerde beleidsvorming,  
‐ onvermogen om kinderen te beschermen tegen de impact van een crisis – vooral 

diegenen die het grootste risico lopen, 
‐ Roma, beperkingen, allochtone achtergrond, 
‐ beperkte ondersteuning voor arbeidsparticipatie van ouders, 
‐ ontoereikende inkomensondersteuning (bezuinigingen), 
‐ gebrek aan/bezuinigingen in betaalbare diensten en slechte toegang voor de meest 

kwetsbaren – gezondheidszorg, ECCE, onderwijs, sociale diensten, huisvesting, 
‐ beperkt gebruik van de communautaire financiële instrumenten. 

 
Deze analyses en neerwaartse trends maken het probleem alleen maar urgenter.  
 

 
2. Tijd voor actie : meer aandacht voor kinderarmoede heeft nog niets 

opgeleverd voor families 
 

De strijd tegen kinderarmoede is de laatste jaren steeds meer en onbetwistbaar een 
aandachtspunt in het Belgische beleid geworden. Dat stellen wij erg op prijs. België en zijn 
entiteiten besteden aandacht aan de kwestie in federale, regionale en gemeenschapsplannen, 
maar ook op lokaal niveau.  
 
Dit heeft concreet vorm gekregen in de goedkeuring van het eerste Nationaal Plan voor de 
bestrijding van kinderarmoede (juni 2013). Voor het eerst werd in België een plan ontwikkeld 
dat de belemmeringen van de complexe structuren van het land overschrijdt om specifiek 
kinderarmoede aan de orde te stellen en kinderwelzijn te bevorderen. Ook is het positief dat 
een vierde doelstelling werd aangenomen omtrent horizontale en verticale samenwerking 
tussen beleidsniveaus en -gebieden om de multidimensionale benadering zoals weergegeven in 
de EU-aanbeveling te kunnen realiseren. Maar "Het bestaan van dergelijke plannen is weliswaar 
op zich niet voldoende wil men kinderarmoede op een efficiënte en effectieve wijze 
terugdringen"6. Plannen moeten inderdaad worden geïmplementeerd, ten uitvoer gebracht en 
geëvalueerd, maar daar was zeer weinig tijd voor gezien het plan minder dan twaalf maanden 
voor de federale en regionale verkiezingen werd aangenomen.  

                                                 
5	http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11634&langId=nl	
6	Schepers,	Nicaise,	blz.	9.	
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De aandacht voor kinderarmoede blijft als zodanig een relatief fenomeen gezien de impact, de 
bronnen die eraan worden toegewezen en het effect van de acties. De herhaaldelijke 
toezeggingen gingen ten onder in de recessie, die leidde tot bezuinigingen in diensten voor 
huishoudens, en leken het gebrek aan een sterke politieke cohesie om de kinderarmoede op 
een structurele manier aan te pakken (ingebed in een groter en coherenter sociaal beleid) te 
versterken.  
 

3. Belangrijke vragen en beleidsaanbevelingen  
 

Het belang van het kind kan niet genoeg worden herhaald; de recent toegenomen politieke 
aandacht voor kinderarmoede heeft nog niets opgeleverd voor kinderen en hun families, die 
buitenproportioneel worden getroffen door armoede en de recessie.  
 
Het is essentieel dat kinderarmoede uitgebreid en structureel wordt aangepakt. Alleen met 
duurzame investeringen en consistente en structurele toezeggingen kan beleid een echt 
verschil maken. Dit negeren is een van de fouten die ons het duurst te staan kunnen komen, 
omdat sociale en economische problemen zich in de komende jaren dan alleen maar zullen 
opstapelen.  
 

1. Wij verzoeken besluitvormers dan ook dringend om sneller en meer betrokken te zijn 
bij de strijd tegen kinderarmoede, waarbij strategieën en beleidslijnen voor de korte, 
middellange en lange termijn worden ontwikkeld om ouders te ondersteunen bij de 
toegang tot kwaliteitsbanen, een adequaat inkomen, kwalitatieve openbare diensten (in 
het bijzonder kinderopvang, onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en recreatie), 
kwalitatief goede huisvesting in een goede omgeving, alsook door het versterken van 
de deelname van kinderen en hun families en/of organisaties aan de ontwikkeling, 
implementatie en monitoring van het beleid.  
 

2. Met de neerwaartse trends die de urgentie groter maken, de implementatie van de 
zesde staatshervorming en de nieuwe regeringen die hun prioriteiten op elkaar 
afstemmen, hebben we een unieke kans om een coherent, nieuw NAP (Nationaal 
Actieplan) omtrent kinderarmoede in het kader van de EU-aanbeveling te ontwikkelen. 
We bevelen aan alle beleidsniveaus aan om plannen, doelstellingen en meetinstrumenten 
op elkaar af te stemmen. We dringen er daarnaast ook op aan dat het nationale actieplan 
voorziet in (1) meetbare objectieven, (2) doelstellingen, strategieën en acties,  (3) budget en 
middelen en (4) follow up en een evaluatie gebaseerd op indicatoren. Een dergelijke 
geïntegreerde aanpak vereist formele afspraken om de inspanningen van alle actoren 
horizontaal en verticaal te coördineren. Bij gebrek van deze mechanismen ontstaat het risico 
op een gefragmenteerd beleid dat aan daadkracht inboet en waarvan de impact op kinderen 
onduidelijk is. Betrek bij het opstellen, implementeren en evalueren van de (armoede)plannen 
kinderen en hun gezinnen als volwaardige partners.  

 
3. Op alle niveaus zouden besluitvormers een prioriteit moeten maken van de verdere 

ondersteuning van kinderen en zouden er, ex ante en ex post, evaluaties moeten 
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komen van de impact die alle financiële consolidatie- en bezuinigingsmaatregelen 
hebben op kinderen. 

4. Doorgaan met het jaarlijks rapporteren in het Nationaal Hervormingsprogramma en 
de Nationale Sociale Rapportage over de voortgang bij de implementatie van de 
Aanbeveling van de Commissie van 2013, en de mate waarin uitgebreide, 
multidimensionale en op het recht gebaseerde benaderingswijzen worden ontwikkeld 
op basis van de drie pijlers van de Aanbeveling van de Europese Commissie.  
 

5. Kinderen in de meest kwetsbare situaties lijden het meest in tijden van recessie. 
Prioritaire aandacht moet uitgaan naar de aanpak van onderliggende oorzaken die 
leiden naar deze vormen van uitsluiting (bv. migrantenkinderen/kinderen die behoren 
tot etnische minderheden, kinderen met een beperking, kinderen uit huishoudens met 
een minimumuitkering, kinderen uit eenouder- of grote gezinnen en uit huis geplaatste 
kinderen). 
 

6. Scholen kunnen pas bijdragen aan gelijke kansen als er belangrijke hervormingen binnen 
het onderwijssysteem plaatsvinden.  
 

7. EU-structuurfondsen op een optimale manier aanwenden om de drie pijlers van de 
Aanbeveling te implementeren. 
 

8. Betere gegevens produceren voor een geïnformeerd publiek debat. De 
beschikbaarheid, het actuele karakter en de relevantie van informatie over het welzijn 
van kinderen moeten worden verbeterd; met regelmatige rapportering over de situatie 
van kinderen zodat beleidsmonitoring en -evaluatie kunnen plaatsvinden.  
‐ Hoewel de EU-SILC ongeveer elk jaar gegevens levert, is de enquête uit 2009 

momenteel de enige gegevensbron over behoeftigheid van kinderen. Gelukkig 
worden veel van de kindspecifieke items vanaf 2014 geïntegreerd in de EU-SILC-
enquête, maar deze gegevens zullen pas vanaf 2016 publiekelijk beschikbaar zijn. 

‐ EU-MODA7 is een beleidsinstrument dat kan worden gebruikt om behoeftigheid bij 
kinderen te identificeren en kwantificeren en de kinderen te identificeren die op 
meerdere en overlappende gebieden behoeftig zijn. Maar EU-MODA wordt 
gebaseerd op de EU-SILC en is als zodanig onderworpen aan alle beperkingen met 
betrekking tot gegevenskwaliteit waarmee enquêtes bekend zijn. In het bijzonder 
zijn de regionale verschillen in België een reden tot bezorgdheid. 

  

                                                 
7 Als onderdeel van de voortdurende inspanningen van Unicef om kwalitatief bewijs van kinderarmoede te 
leveren, is de Multiple Overlapping Deprivation Analysis (MODA) ontwikkeld als een instrument om de op 
rechtvaardigheid toegespitste aanpak voor het analyseren van kinderarmoede en -behoeftigheid over de hele 
wereld te vergroten.  
MODA gaat uit van de holistische definitie van kinderwelzijn en concentreert zich op de toegang van kinderen tot 
verschillende goederen en diensten die cruciaal zijn om te overleven en te ontwikkelen. Hierbij wordt erkend dat 
de behoeftenervaringen van kinderen veelzijdig en onderling gerelateerd zijn en dat dergelijke meervoudige en 
overlappende behoeften zich vaker voordoen, en met grotere nadelige effecten, in groepen met een grotere 
sociaaleconomische achterstand. http://www.unicef-irc.org/MODA/ 
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4. Discussiepunten in de werkgroepen 
 

I. De EU-aanbeveling is een sterk en zeer waardevol instrument dat intrinsiek de situatie 
van kinderen aan hun familie verbindt (aanbeveling van het platform in 2012). Hoe kan 
de implementatie van deze EU-aanbeveling worden versterkt, met het oog op een 
betere beleidscoherentie? Wat kan er gedaan worden in verband met besluitvormers 
en/of de samenleving?  

 
II. De EU-aanbeveling stelt dat structuurfondsen moeten worden aangewend voor de 

implementatie ervan op nationaal niveau, met minimale benchmarks (min. 20 % moet 
worden besteed aan sociale integratie en armoedebestrijding). Hoe kan het beste 
gebruik gemaakt worden van het structuurfonds?  
 

III. Hoe kunnen we Europa 2020 beter benutten om de implementatie van de Aanbeveling 
omtrent investeren in kinderen en de Europa 2020-strategie te bevorderen? Moeten 
we bijvoorbeeld een CSR voor kinderen aanraden en hoe kunnen we invloed 
uitoefenen op de CSR?  

 
IV. In verschillende landen en op EU-niveau worden overeenkomsten opgesteld omtrent 

investeren in kinderen. Het idee is niet een veelvoud aan platforms of ngo's te creëren, 
maar een gemeenschappelijke belangenstrategie voor een betere coördinatie te 
analyseren en te ontwikkelen, bijvoorbeeld in verband met specifieke problemen waar 
het beleid meer aandacht aan moet besteden.  
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