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Bijsturing Vlaams Actieplan 

Armoedebestrijding 2015-2019 



Inleiding 

VAPA = verschillende domeinen 

 verschillende adviezen 

Kinderrechtencommissariaat  

 

Zie ook: Advies 2014-2015/22 Vlaams 

Actieplan Armoedebestrijding 

https://www.kinderrechtencommissariaat.be/advi

es/vlaams-actieplan-armoedebestrijding 

 

Enkele specifieke aandachtspunten 

 Schoolkosten 

 Recht op wonen 
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Sluitende aanpak nodig 

Het gezin… Kinderen Gemiddeld 

heeft inkomen onder 
armoederisicodrempel 

12% 10% 

heeft ernstige materiële deprivatie 5% 3% 

Kinderarmoede hoger dan gemiddelde 

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



Sluitende aanpak nodig 

Aantal kinderen beïnvloedt armoederisico 

armoederisico 

Kinderen algemeen 13% 

Kind bij koppel met 1 kind 7% 

Kind bij koppel met 2 kinderen 5% 

Kind bij koppel met 3 of meer kinderen 16% 

Kind in eenoudergezin 32% 

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



Sluitende aanpak nodig 

Aantal kinderen beïnvloedt diepte van armoede 

Bron: armoedetoets kinderbijslag maart 2017 

gezinnen in armoede: afstand tot armoedegrens 
In nieuwe groeipakket – 

nieuwe gezinnen 
(simulatie) 

gemiddeld 402,6€ 

met 1 kind 258,6€ 

Met 2 kinderen 467,7€ 

met 3 kinderen 288,8€ 

Met 4 of meer kinderen 809€ 

1 oudergezinnen 528,5€ 



Sluitende aanpak nodig 

Hoger armoederisico 12-17 jarigen 

armoederisico 

Kinderen algemeen 13% 

0-2 jarigen  10% (*) 

3-5 jarigen / 6-11 jarigen 11% 

12-17 jarigen 16% 

(*) Maar continue stijging kansarmoede-

index Kind en Gezin (0-3 jarigen) 

 6,0% in 2001 

 12,82% in 2016 

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



Sluitende aanpak nodig 

Sluitende aanpak halvering kinderarmoede 

 Kinderbijslag = -1,3 ppt (nieuwe gezinnen) / 

-0,5 ppt (oude gezinnen) 

 Andere maatregelen? 

  

Sluitende aanpak gezinsinkomen: boven 

armoedegrens ongeacht gezinssamenstelling 

 Federaal: geen differentiatie aantal 

kinderen 

 Kinderbijslag: daling armoedekloof -68,2€ 

(nieuwe gezinnen) / - 55,3€ (oude gezinnen) 

 Andere maatregelen? 

 Interfederaal plan?  

Interministeriële conferentie? 



Advies 1 euromaaltijden 

Advies Vlaams + lokaal niveau 

Aanpak 

 Timing: leren uit voorlopige bevindingen 

 Methodologie: kwalitatief 

 Conclusies afgetoetst met initiatiefnemers 

 

Conclusies op basis van doelstellingen 

projectoproep 

 



Advies 1 euromaaltijden 

DOEL 1: voldoende en gezonde voeding 

 Maaltijden geen grote aantrekkingskracht 

 Financiële drempels 

 Gezinsvriendelijkheid (tijd, plaats, 

setting, menu) 

 

 Aanbeveling: 

1. Gezonde voeding thuis 

2. Kindermaaltijden waar kinderen al komen 

3. Gezinsmaaltijden gezinsvriendelijk aanpakken 

 



Advies 1 euromaaltijden 

DOEL 2: gezinnen bereiken voor 

gezinsondersteuning  

 Maaltijden geen belangrijke toeleiding (wel 

omgekeerd) 

 Waarde van diensten zelf 

 

 Aanbeveling: 

 inzetten op diensten zelf 

 elke dienst zelf toegankelijk + kwalitatief 

 onderling doorverwijzen in verschillende 

richtingen 

 investeren in laagdrempelige eerste lijn 

 



Meer weten? 

www.kinderrechtencommissariaat.be 

Klachtenlijn van het 

Kinderrechtencommissariaat 

 www.kinderrechten.be 

 0800 – 20 808 

http://www.kinderrechtencommissariaat.be/
http://www.kinderrechten.be/

