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Kinderarmoede: cijfers 

Kinderarmoede wordt vandaag in Vlaanderen op 

drie verschillende manieren gemeten:  

 10% van de Vlaamse kinderen leeft in een 

gezin met een inkomen onder de Europese 

armoedelijn (zie FS 4);  

 8% van de Vlaamse kinderen leeft in een 

gedepriveerd gezin dat zich meer dan 2 (van 

de 17) zaken die voor ieder kind essentieel zijn 

niet kan veroorloven;  

 13,7% van alle Vlaamse geboorten vindt 

plaats in een gezin dat op meer dan twee 

levensdomeinen is gedepriveerd. Deze cijfers 

zijn afkomstig van de kansarmoede-index van 

Kind en Gezin. Ze zijn tot op lokaal niveau 

beschikbaar via provincies.incijfers.be. 

Kinderrechten en armoede 

Kinderrechten en mensenrechten vormen een 

fundament in de aanpak van kinderarmoede.  

Kinderarmoede bestrijden gebeurt door armoede 

tegen te gaan op gezinsniveau, bijvoorbeeld door 

de inkomens- of woonsituatie te verbeteren. 

Daarbij is wel telkens specifieke aandacht nodig 

voor kinderen met erkenning van de ouders. Zo 

moet er in het armoedebeleid aandacht zijn voor 

de positie van kinderen: hebben zij voldoende 

mogelijkheden om gezond en wel op te groeien?  

Uitgangspunten in een mensenrechten-

benadering van armoede zijn participatie en 

empowerment van mensen in armoede, non-

discriminatie en een overheid die zich 

verantwoordelijk en aanspreekbaar opstelt. Dat 

vertaalt zich bijvoorbeeld in criteria om toegang 

te krijgen tot lokale sociale voordelen. Die criteria 

moeten rechtvaardig en transparant zijn. Alle 

gezinnen die onder of net boven de 

armoedegrens leven, moeten een beroep kunnen 

doen op bepaalde maatregelen, waarbij de 

armoedegrens is afgestemd op de  

 

 

gezinssamenstelling en ook rekening houdt met  

noodzakelijke uitgaven voor kinderen en hun 

ouders (zie ook factsheet 5).  

Instrumenten 

Lokale overheden hebben veel instrumenten om 

kinderarmoede tegen te gaan. Ze kunnen in hun 

aanvullende financiële steun rekening houden 

met de gezinssamenstelling en de noodzakelijke 

kosten voor kinderen. Daarnaast kunnen ze 

gezinnen ondersteunen om hun rechten uit te 

putten.  

Kwaliteitsvolle en toegankelijke basis-

voorzieningen zoals kinderopvang, scholen, 

openbaar vervoer of vrijetijdsactiviteiten maken 

veel verschil in de bestrijding van armoede. De 

lokale overheid kan als initiatiefnemer of vanuit 

zijn regiefunctie een doorslaggevende rol spelen. 

Aanvullend spelen laagdrempelige werkingen een 

belangrijke rol: brugfiguren of ontmoetings-

plaatsen die vraaggericht werken, op maat en in 

het tempo van het gezin en op basis van een 

vertrouwensband. Door daarin te investeren 

zorgen overheden ervoor dat mensen in 

armoede de weg vinden naar diensten die hen 

vooruit kunnen helpen.  

Een goed armoedebeleid houdt rekening met de 

diversiteit onder mensen in armoede. Bijzondere 

aandacht is nodig voor kinderen in eenouder-

gezinnen en voor kwetsbare groepen, zoals 

jongeren die de jeugdhulp verlaten, woonwagen-

bewoners, mensen op de vlucht en dak- en 

thuisloze gezinnen.  

Deze factsheet werd geschreven 

in samenwerking met het 

Kinderrechtencommissariaat.  

Kinderrechtencommissariaat – adviezen 

en standpunten  

Koning Boudewijn Stichting – armoede 

en deprivatie bij Belgische kinderen 

Kind & Gezin - dashboard kansarmoede 

Provincies in cijfers - armoede 

https://en.calameo.com/read/0017742959498241afc22?authid=CPCeTPG8nsGE
https://provincies.incijfers.be/dashboard
https://www.kinderrechtencommissariaat.be/adviezen_en_standpunten
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2018/20181211NT
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2018/20181211NT
https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/default.jsp
https://provincies.incijfers.be/dashboard

