
 

De zon schijnt (niet) voor ieder kind evenveel 

Boven ons welvarend land trekt een donkere wolk voor de zon. Meer dan 15 % van de kinderen in 

België wordt geboren in een arm gezin. De armoede bij kinderen neemt toe en dit terwijl de 

welvaartsgroei langzaam stijgt. Dit is een zorgwekkende toestand. Armoede bij kinderen is een 

schending van hun fundamenteel recht op een levensstandaard die toereikend is voor hun 

lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling. Maar het is 

bovendien zeer kortzichtig om kinderarmoede te laten bestaan. Kinderen zijn immers de toekomstige 

dragers van onze samenleving. De Senaat keurde eind februari een rapport goed met aanbevelingen 

voor de verschillende overheden in dit land, om armoede planmatig en gestructureerd aan te 

pakken. Senator en nationaal ondervoorzitter Cindy Franssen (CD&V) was een van de 

hoofdrapporteurs van dit rapport. Samen met medewerkers Herman Peeters (Beweging.net) en 

Helga Pletzers (CEDER – CD&V) heeft zij haar stempel gedrukt op dit rapport. We gingen met Cindy 

en Herman in gesprek. 

- Kunnen uit de cijfers in het rapport een aantal zaken geconcludeerd worden, die een 

grondige aanpak van de kinderarmoede urgent maken? 

Cindy: Vooreerst stellen we vast dat kinderarmoede overal in ons land stijgt, maar vooral 

problematisch is voor gezinnen met een lage werkintensiteit, voor eenoudergezinnen, voor gezinnen 

waarvan de ouders laag opgeleid zijn en vooral voor gezinnen met een migratieachtergrond. 

Bovendien is de kans op opwaartse mobiliteit in ons land niet heel groot en dit leidt tot structurele 

generatiearmoede, wat bijzonder verstikkend werkt op de ontwikkeling van het kind. 

Een derde reden waarom we kinderarmoede dringend moeten aan pakken, is er één van budgettaire 

aard: de geboekte winst bij jonge kinderen is het grootst, corrigerende maatregelen op latere leeftijd 

kosten meer. 

Tot slot wordt de armoede in stijgende mate persistent. Deze hardnekkigheid moet verklaard worden 

vanuit de samenhang van verschillende factoren die op elkaar inwerken en elkaar versterken. 

Uit deze bevindingen kunnen we dan ook een dualiserende tendens lezen. Dit moet ons zorgen baren 

voor de toekomst. 

- We slagen er dus steeds moeilijker in om de welvaart in ons land gelijkmatig om te zetten 

in gelijke kansen voor iedereen.  

Herman: Ondanks inspanningen die gebeuren wijzen alle indicatoren op een stijging van de 

kinderarmoede. Het paradoxale van de situatie is dat ons land in Europees perspectief het eerder 

goed doet op het gebied van inkomensongelijkheid (de Gini-coëfficiënt). De vermogensongelijkheid 

echter is bijzonder groot in ons land. Dit wijst erop dat er in ons bestel sterke mechanismen aan het 

werk zijn die de ongelijkheid verder versterken.  

- Welke mechanismen veroorzaken de ongelijkheid?  

Herman: Een zeer belangrijk probleem is dat teveel kinderen opgroeien in gezinnen waar weinig of 

niet gewerkt wordt. De zeer lage werkintensiteit heeft uiteraard gevolgen voor de inkomenssituatie 



van het gezin waar het kind opgroeit en dus ook op de toekomstkansen van het kind. De lage 

werkintensiteit laat zich vooral zien bij laag- en kortgeschoolden, gezinnen met een 

migratieachtergrond en bij eenoudergezinnen. Deze groepen hebben de voorbije decennia 

onvoldoende kunnen meegenieten van de tewerkstellingsgroei die ons land kende. Ook de 

gezinsondersteunende maatregelen (nieuwe sociale risico’s) die de toegang tot de arbeidsmarkt 

faciliteren, genereren heel wat Mattheüseffecten. Bovendien waren de ontwikkelingen niet steeds 

gunstig voor deze groep: veel tijdelijke contracten, onvolledige uurroosters, jobs die weinig stabiliteit 

boden. Ook het minimumloon klimt voor sommige categorieën, zoals de eenoudergezinnen, niet 

boven de armoederisicogrens uit. Daarenboven verdwenen onder invloed van de globalisering veel 

routineuze jobs, die traditioneel door laaggeschoolden werden ingevuld, naar landen buiten Europa. 

Onze welvaartstaat heeft getracht om door maatregelen als de werkbonus de investering onderaan 

de arbeidsmarkt op te voeren, maar voor de onderste 10% van de bevolking op beroeps actieve 

leeftijd is dit niet gelukt.  

- Wat zijn de gevolgen van deze druk onderaan de arbeidsmarkt?  

Cindy: Een onmiddellijk gevolg is dat de negatieve druk die uitgeoefend wordt onderaan de 

arbeidsmarkt zich doorzet op de uitkeringen, zodat dezen niet boven de Europese armoedegrens 

uitkomen, met als argument een inactiviteitsval te voorkomen. De precaire inkomenspositie van de 

werkarme gezinnen zet vervolgens mechanismen van generatiearmoede in werking. Wie over een 

laag inkomen beschikt zal een relatief groot deel van zijn inkomen aan woonkosten besteden. In de 

groep van de 20 % armste gezinnen besteedt meer dan een derde, meer dan 40% van zijn inkomen 

aan huisvesting en energie. Zij overschrijden de zogenaamde ‘overburden housing cost rate’1 en 

zullen op andere domeinen moeten knippen. Een veelgebruikte remedie om te besparen is het 

uitstellen van medische zorgen, wat uiteraard nefaste gevolgen heeft op de ontwikkeling van de 

kinderen in arme gezinnen. We kunnen dan ook statistisch vaststellen dat de ongelijkheid al in de 

wieg begint. Wie geboren wordt in een laaggeschoold gezin heeft een derde meer kans op een laag 

geboortegewicht. Deze ongelijkheid zet zich zodanig door dat een jonge man van 25 jaar die in 

armoede opgroeide maar liefst 17 jaar minder in goede gezondheid zal leven dan een leeftijdsgenoot 

die in een rijk gezin opgroeide. Wie tijdens zijn jonge jaren in minder goede gezondheid opgroeide zal 

ook minder succesvol zijn schoolloopbaan doorlopen en later minder kansen hebben op een goed 

betaalde en gezonde job, waarmee de cirkel rond is. 

- Hoe pakken we het probleem van de lage werkintensiteit en de lage uitkeringen aan? 

Cindy: Het hebben van werk is een belangrijke dam tegen armoede. Voor de laaggeschoolden die 

vandaag moeilijk aan het werk geraken, moet een banenpact geïntroduceerd worden waardoor hun 

handicap ten aanzien van de arbeidsmarkt wordt weggewerkt. De doelgroepenkortingen moeten 

eenvoudiger en transparanter gemaakt worden en de sociale economie moet verder ondersteund 

worden. Deskundigen wijzen ook op het belang van een meer flexibele arbeidsmarkt, maar stellen 

tegelijk een aantal randvoorwaarden voorop zoals voldoende hoge werkloosheidsuitkeringen, het 

beschikbaar zijn van kinderopvang en de mogelijkheid tot het volgen van opleidingen. Een hogere 

flexibiliteit werkt contraproductief als we tegelijk meer gezinnen in de armoede zouden duwen door 

een louter sanctionerend activeringsbeleid in te voeren. Om de uitkeringen te kunnen laten stijgen, 

moeten we erover zorgen dat door een verlaging van de loonlasten vooral de minimumlonen een 

sterkere toename van hun nettoloon kennen. Daarnaast moeten we er ook over waken dat de kosten 

compenserende maatregelen voldoende efficiënt ingezet worden voor de laagste 

inkomenscategorieën. 

                                                           
1 Dit is de ratio die een overbelasting van de woonkosten t.a.v. het totale huishoudbudget aangeeft.  



- Horen de maatregelen om de woonkosten te compenseren daar ook bij?  

Herman: Uiteraard. Een aantal bestaande instrumenten om de woonkosten te compenseren, zoals 

de woonbonus of de registratierechten, moeten geëvalueerd worden om de zogenaamde Mattheüs-

effecten tegen te gaan waarbij hogere inkomensgroepen onevenredig meer genieten dan de laagste. 

Dit is een kwestie van efficiëntie. Daarnaast moet natuurlijk verder ingezet worden op sociale 

huisvesting en huursubsidies.  

- Wat moet gebeuren op vlak van gezinsondersteuning, onderwijs en kinderopvang?  

Herman: Een vroege schoolparticipatie in van zeer groot belang om succesvolle schoolloopbanen te 

garanderen. We stellen vaste dat juist de risicogroepen als laaggeschoolden, alleenstaanden en 

kinderen uit gezinnen met een migratieachtergrond het minst geneigd zijn om kun kinderen naar de 

kleuterschool te sturen. We moeten hen maximaal stimuleren om dit toch te doen. Maar tegelijk 

moet de school voor deze groepen ook een meer vertrouwde plek worden. Dit vereist goed 

opgeleide leerkrachten met een goed inzicht in de armoedeproblematiek, maar ook een hogere 

ouderbetrokkenheid bij de school. Dit kan door onder meer huistaakbegeleiding uit te bouwen en in 

betaalbare buitenschoolse activiteiten te voorzien.  

Een vroege deelname aan het schoolgebeuren kan ook al gestimuleerd worden van bij de 

voorschoolse opvang. Ook hier zien we dat kinderen uit risicogroepen minder participeren, terwijl die 

juist zeer heilzaam is voor hun ontwikkeling. De Huizen van het Kind en Kind en Gezin hebben hier 

een belangrijke rol te vervullen. Maar ook hier geldt de voorwaarde dat er een voldoende betaalbaar 

aanbod is vooral in de kansarme buurten.  

- Hoe pakken we de ongelijkheid in de gezondheid aan?  

Cindy: Het moet duidelijk zijn dat je de gezondheidskloof maar efficiënt kan aanpakken door ook op 

de andere domeinen stappen te zetten om de kinderarmoede terug te dringen. Arm maakt immers 

ziek. Maar ziek zijn kan ook mensen arm maken. Daarom moeten er op de eerste plaats voldoende 

middelen uitgetrokken worden voor een preventief gezondheidsbeleid, dat al start voor de aanvang 

van de zwangerschap. Een gezonde leefstijl en de juiste gezondheidsvaardigheden moeten 

gepromoot worden, zeker bij mensen met een laag inkomen. Vervolgens moeten we de 

fundamenten van onze ziekteverzekering versterken om een universeel kwalitatieve 

gezondheidszorg voor iedereen betaalbaar en bereikbaar te maken. Een goed uitgebouwde eerste 

lijn is van belang. De Huizen van het Kind moeten hierin geïntegreerd worden. Zeker geestelijke 

gezondheidszorg moet betaalbaarder gemaakt worden via de maximumfactuur. En we mogen ook 

niet uit het oog verliezen dat een gezonder milieu, zoals minder fijn stof, veel gezondheidsproblemen 

kan voorkomen. 

-  Waaruit bestaat een goede aanpak van kinderarmoede? 

Cindy: De aanpak van kinderarmoede is een complexe zaak. De Senaat stelt voor om over de 

verschillende regio’s en bevoegdheidsdomeinen heen een gemeenschappelijke strategie te volgen, 

die er in bestaat om de kinderarmoede zo vroeg mogelijk aan te pakken. De Amerikaanse econoom 

en Nobelprijswinnaar James Heckman rekende dat voor elke euro die in het jonge kind geïnvesteerd 

wordt, de winst op latere leeftijd 8 euro bedraagt. Een vooruitziende samenleving investeert sterk in 

kinderen en tracht ongelijkheden te voorkomen. Men dient er dan ook van uit te gaan dat men meer 

dient te investeren in kinderen die met minder kansen aan de start verschijnen. Toegepast op onze 

sociale zekerheid en onze maatschappelijke voorzieningen zoals onderwijs, gezondheidszorgen en 

kinderopvang, wil dit zeggen dat men zo veel mogelijk voorzieningen van hoge kwaliteit voor 



iedereen aanbiedt. Maar daarnaast moeten extra inspanningen gebeuren voor wie minder kansen 

heeft, zodat men de afstand die ontstond bij de geboorte kan overbruggen. Dit principe noemt men 

het progressief universalisme. 

- De voorgestelde aanpak in het kinderarmoederapport is vrij breed.  

Cindy: Een brede aanpak is de enige juiste, daarom moet er meer samengewerkt worden tussen de 

verschillende overheden en diensten, maar ook met de armoedeverenigingen. Een hogere 

participatie van kansengroepen aan het beleid en aan de maatschappelijke voorzieningen loopt als 

een rode draad door het document. Maar een verhoogde aanpak van kinderarmoede is meer dan 

ooit nodig om een goed functionerende samenleving te garanderen.  
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