KINDERRECHTEN
IN CIJFERS

2020

Armoede

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministerie van VWS).
Hieronder volgen de cijfers die wij in de loop van de het
voorjaar van 2021 hebben verkregen. Die cijfers zijn per
thema gedurende de zomer van 2021 geanalyseerd.
Eventuele correcties van de cijfers nadien, zijn niet bij de
analyse meegenomen.

UNICEF Nederland en Defence for Children dienen
ieder jaar een verzoek om cijfers in over verschillende
thema’s zoals jeugdhulp, armoede, kindermishandeling,
jeugdstrafrecht, migratie en uitbuiting. Dit verzoek
is gedaan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid
(ministerie van JenV) en het ministerie van
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1.1 CIJFERS
2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

-

-

-

-

68.500

Aantal kinderen dat opgroeit
in een gezin afhankelijk van
de bijstand

225.700

230.470

227.790

216.890

204.330

N.n.b.

Aantal kinderen in
Nederland dat opgroeit
onder de armoedegrens1

303.000

278.000

264.000

258.000

251.000

N.n.b.

Aantal kinderen in
Nederland dat opgroeit in
langdurige armoede (> 4 jr)2

117.00

115.000

108.000

102.000

99.000

N.n.b.

Aantal kinderen dat opgroeit
onder SCP criterium

-

280.0003

272.0004

-

-

N.n.b.

Armoede
Totaal aantal
eenoudergezinnen
afhankelijk van een
uitkering

1. Afgerond op duizendtallen. Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/49/armoederisico-bevolking-in-2019-een-fractie-lager
2. Ibid.
3. https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2018/armoede-bij-kinderen-en-volwassenen/
4. https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2019/armoede-bij-kinderen-en-volwassenen/
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1.2 ANALYSE
Op de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children
is het aantal hulpvragen over de rechten van gezinnen
met minderjarige kinderen die dakloos (dreigen te)
raken behoorlijk toegenomen. Het aantal ging van 24
zaken in 2018 naar 59 zaken in 2020. In het eerste
kwartaal van 2021 meldden zich al twaalf gezinnen.
Defence for Children merkt dat gemeenten worstelen
met het toelaten van gezinnen tot de maatschappelijke
opvang. Gemeenten bestempelen gezinnen vaak als
zelfredzaam en zelfredzamen komen volgens de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)
niet in aanmerking voor maatschappelijke opvang. De
bestuursrechter stelde diverse gemeenten in het gelijk,
maar rechterlijke uitspraken lossen de (naderende)
dakloosheid van gezinnen met kinderen niet op. Als
zij niet in aanmerking komen voor maatschappelijke
opvang, ontstaat er vaak een heel penibele en
onzekere situatie, hetgeen zeer onwenselijk is voor de
ontwikkeling van de betrokken kinderen.

In de landelijke cijfers rondom armoede onder kinderen
is een dalende trend zichtbaar. Opgemerkt wordt
in dit verband dat CBS de inkomensnorm wijzigde,
waardoor minder gezinnen onder de armoedegrens
(kunnen) vallen. De vijfde periodieke ngo-rapportage
aan het VN-Kinderrechtencomité rapporteerde specifiek
over de aanpak van armoede onder kinderen.5 Hierin
wordt onder meer geconcludeerd dat Nederland te
weinig inzet op de aanpak van de structurele oorzaken
van armoede en integraal armoedebeleid en dat het
toeslagenstelsel te complex is. Bovendien bevestigt de
kinderopvangtoeslagaffaire dat vernieuwing noodzakelijk
is en dat de strategie van de regering voornamelijk
inzet op het bevorderen van werk- en verdiencapaciteit.
Dit terwijl uit diverse onderzoeken blijkt dat werk niet
altijd de weg uit armoede is. Daarnaast heeft Nederland
als enige land ter wereld een voorbehoud gemaakt bij
artikel 26 van het Kinderrechtenverdrag, het zelfstandig
recht op sociale zekerheid. Het Verwey-Jonker Instituut
onderzocht6 in opdracht van Save the Children welke
kinderen in Nederland door het voorbehoud worden
geraakt en wat dit voor deze kinderen betekent. In het
onderzoek identificeerden zij acht groepen kinderen die
door het voorbehoud worden getroffen.

Daarnaast ontvangt Defence for Children signalen dat
sommige gemeenten dreigen met uithuisplaatsing van
kinderen bij dreigende dakloosheid. Ook dat is enorm
zorgelijk. Daarom heeft Defence for Children onderzoek
gedaan en in juni 2021 een rapportage inclusief diverse
aanbevelingen gepubliceerd.7 Ook is bekend dat het
aantal dakloze jongvolwassenen enorm is toegenomen,
naar 12.700.8

In juli 2021 maakten de PvdA en de ChristenUnie bekend
een wetsvoorstel in te dienen waarin de reductie van
armoede onder kinderen wordt verankerd: in 2030
moet het aantal kinderen dat in armoede opgroeit met
50% zijn verminderd. Save the Children en Defence for
Children, leden van het Kinderrechtencollectief, hebben
meegeschreven aan het wetsvoorstel. Wij kijken uit naar
het voorstel en de parlementaire behandeling.

5. https://www.kinderrechten.nl/assets/2021/04/NGO-rapportage_Kinderrechten_NL_Webversie.pdf
6. 	Verwey-Jonker Instituut (2021), Kinderen missen zelfstandig recht op sociale zekerheid, Utrecht: https://www.verwey-jonker.nl/wpcontent/uploads/2021/06/220260_-kinderen_missen_zelfstandig_recht_op_sociale_zekerheid_WEB.pdf
7. https://www.defenceforchildren.nl/actueel/publicaties/armoede/duurzame-oplossing-nodig-voor-dakloze-gezinnen/
8. 	In de leeftijdsgroep 18 tot 30 jaar. Bron Raad Volksgezondheid en Samenleving https://www.raadrvs.nl/documenten/
publicaties/2020/04/21/herstel-begint-met-een-huis---dakloosheid-voorkomen-en-verminderen
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CARIBISCH NEDERLAND
Cijfers:

Indicator
Kinderen in huishoudens met
een inkomen tot 100% van het
sociaal minimum ijkpunt

Aantal kinderen niet ingedeeld

2019*
Bonaire

29%

Sint Eustatius

41%

Saba

28%

Bonaire

500

Sint Eustatius

50

Saba

50

2020
-

-

*voorlopige cijfers, bron: CBS StatLine Caribisch NL; inkomen tot ijkpunt voor sociaal minimum

Analyse
Nu er voor Caribisch Nederland een ijkpunt sociaal
minimum is vastgesteld kan in de cijfers beter worden
weergegeven hoeveel kinderen onder het sociaal
minimum opgroeien. Er zijn ook meer kinderen
ingedeeld dan in 2018. Wel zijn nog steeds 500, 50 en
50 kinderen niet ingedeeld op Bonaire, St. Eustatius
en Saba. Dat betekent dat voor deze kinderen niet
duidelijk is wat het inkomen is van het huishouden
waarin zij opgroeien. Het percentage van kinderen dat
opgroeit onder het sociaal minimum is hoog in Caribisch
Nederland.
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