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Kinderrechtencommissariaat

Klachtenlijn

 Ombudsdienst: onderzoekt, bemiddelt, adviseert

 Voor kinderen, jongeren, ouders en professionals

 Vertrouwelijk en gratis

Beleidsadviezen





Armoede bij de Klachtenlijn?

Direct en indirect aanwezig

 Inkomen en basisrechten

 Op achtergrond

Enkele thema’s:

 Schulden

 Kosten voor gezondheid, onderwijs,…

 Woonsituatie

 Onderwijs

 Jeugdzorg en plaatsingen

 Specifieke groepen kinderen en jongeren, 

bv. kinderen op de vlucht

samen 

11%



Kinderarmoede in cijfers

Het gezin… Kinderen Gemiddeld

heeft inkomen onder 
armoederisicodrempel

12% 10%

heeft ernstige materiële deprivatie 5% 3%

kan geen week vakantie buitenshuis
per jaar veroorloven

21% 19%

kan geen onverwachte uitgave 1.100 € 
aan 

24% 17%

heeft minder kwalitatieve huisvesting 22% 19%

stelt gezondheidszorg uit 6% 4%

heeft achterstallige betalingen 9% 5%

Bron: SVR o.b.v. EU-SILC 2015



Kinderarmoede in cijfers

armoederisico

Kinderen algemeen 13%

Kind in eenoudergezin 32%

Kind bij koppel met 1 kind 7%

Kind bij koppel met 3 of meer kinderen 16%

Kind in gezin met alle volwassenen geboren in EU 8%

Kind in gezin met min. 1 volwassen geboren buiten EU 35%

Bron: SVR o.b.v. EU-SILC 2013-2014-2015

Bron: armoedetoets kinderbijslag 2017

gezinnen in armoede: afstand tot armoedegrens

gemiddeld 471€

met 1 kind 310€

met 3 kinderen 414€

Met 4 of meer kinderen 855€

eenoudergezinnen 551€



Kinderarmoede in cijfers



Kinderarmoede in cijfers

Bron: EU-SILC 2009

door financiële redenen mist het kind 
het volgende:

% kinderen in gezin met 
armoederisico

een veilige plek om buiten te spelen 34,3%

deelnemen aan ontspanning 
buitenshuis

27,2%

nieuwe kleren kopen 18,5%

verjaardag vieren 11%

3 maaltijden per dag 9,9%



Kinderarmoede benoemen

Hoger armoederisico

Kinderen beleven armoede op eigen manier

Kinderen ervaren zélf gevolgen van armoede: 

thuis en daarbuiten (school, vrije tijd) 

Kinderen zijn volwaardige spelers –

ondergaan armoede niet passief

Impact van armoede tot latere leeftijd vb. 

gezondheid

 Kind zichtbaar maken in armoedebestrijding



Kinderarmoede benoemen

Aandacht voor gezinscontext

 ouders vaak geframed als ‘slechte ouder’

 tegenover kind als ‘onschuldig slachtoffer’

(onderzoek Baldwin Van Gorp)

‘Thuis wordt praktisch niet aan opvoeding 

gedaan. (…) Ik vind dat allemaal, eerlijk 

gezegd, tussen aanhalingstekens “sukkelaars”.’

Bron: N. Clycq e.a., Oprit 14

 Kinderrechten: ouders erkennen en 

ondersteunen

Aandacht voor maatschappelijke context

 Context zichtbaar maken in 

kinderarmoedebestrijding



Kinderen in armoede aan het 

woord

‘Arm, dat zijn anderen’

Heb je genoeg? 

Euhm, ja. Soms zijn er wat problemen en dan 

hebben we maar 40 euro voor een hele maand of 

zo maar dat is niet zo erg want dan hebben we 

meestal nog wel iets in de koelkast of zo.

Hoe vind jij dat?

Het maakt niet zo veel uit. Ik heb tenminste 

een huis om in te leven.

(Bron: Kind en Samenleving)

Wel bewust van beperkingen in budget



Kinderen in armoede aan het 

woord

Kinderen hebben het vooral over sociale 

uitsluiting

Ik vind mijn eigen gewoon niet leuk.

Doe je dan dingen die je niet leuk vindt of 

zeg je dingen die je niet leuk vindt?

Ik weet het niet.

Hoe voel je dat, dat je niet leuk bent?

Dat ik er niet bij hoor.

Ben je anders dan andere kinderen?

Iedereen is anders, maar voor mij lijk ik 

alsof ik van een ander Universum kom. Ik heb 

bijna niks gemeen met niemand.

(Bron: Kind en Samenleving)



Kinderen in armoede aan het 

woord

Groot belang en grote loyauteit ten aanzien 

van het gezin

“Ja, [mijn familie is] echt heel belangrijk. 

Familie is echt alles, zonder familie kun je 

niet echt functioneren. Die geven u zo een 

bepaald gevoel van.., ze geven u ook raad van 

hoe je om moet gaan met mensen en zo.”

Kinder/jeugdwerking als thuishaven

Buurt en school: een dubbel verhaal

Maar: ‘het kind in armoede’ bestaat 

natuurlijk niet



Kinderrechtenperspectief op 

kinderarmoede

Definitie: armoede bedreigt mensenrechten

Kinderarmoede:

 Armoede bij kinderen is specifiek

 Kinderen zijn volwaardige spelers

 Belang gezinsniveau

 Structurele armoedebestrijding 

Kapstokken:  Participatie

 Empowerment

 ‘Accountability’

 Non-discriminatie

 Link met mensenrechten



Rol van jeugdwelzijnswerk?

Participatie

 erbij horen

 participatie in vrije tijd

 brug naar andere sectoren / voorzieningen

 stem laten horen

Empowerment

 ‘kracht’ en ‘macht’

 individueel – collectief 

- politiek-maatschappelijk 

Accountability

 overheid (+ anderen) appelleren



Rol van jeugdwelzijnswerk?

Non-discriminatie § gelijkheid

 In werking

 In samenleving

 Werk maken van mensenrechten

 Kinderen en jongeren ervaren & ‘leren’ wat 

mensenrechten betekenen – voor henzelf, in 

omgang met elkaar, in samenleving

 Opkomen voor mensenrechten



Contact

Naima Charkaoui, beleidsadviseur 

naima.charkaoui@vlaamsparlement.be

Kinderrechtencommissariaat

www.kinderrechtencommissariaat.be

T. 02/552.98.00

Klachtenlijn
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