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Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

 

Onderwerp : Kindplaatsen en het kinderarmoedebestrijdingsplan 
 

Mevrouw de Collegevoorzitter,  

 

Op donderdag 25 juni ll. vond in de commissie Gezondheid van de GGC een hoorzitting plaats 

over de studie van het ‘Observatorium voor Gezondheid en Welzijn’ betreffende de socio-

economische verschillen in gezondheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ik zou hier 

graag uw aandacht willen voor alleenstaande moeders met kinderen. Uit de boven vernoemde 

studie blijkt dat van voor de geboorte een kind een slechte gezondheid kan ondervinden door 

de moeilijke socio-economische positie van de ouders. In 2017 werd in het Brussels Gewest 1 

op de 5 kinderen (19%) geboren in een huishouden zonder inkomen uit werk.  En 34 % van de 

kinderen worden geboren in een huishouden met 1 inkomen en 16 % bij een alleenstaande 

moeder. Van de alleenstaande moeders beschikt 63 % niet over een arbeidsinkomen. Werk en 

opleiding zijn in vele gevallen dé remedie tegen de vicieuze cirkel van armoede. In vele 

gevallen is het voor alleenstaande moeders kiezen tussen werk en de opvoeding van de 

kinderen. De schaarse vrije en vooral betaalbare kindplaatsen bemoeilijken vaak de zoektocht 

naar werk.  

Hierover heb ik volgende vragen voor u:  

1. U kondigde recent aan dat u een nieuwe cartografie heeft besteld.  Wanneer wordt deze 

afgerond en besproken in de commissie? Liggen er ondertussen reeds plannen om 

nieuwe kindplaatsen te creëren? Zo ja, waar en op welke subisidieniveau?  

2. Om de ongelijkheden in de gezondheidszorg terug te dringen, hebben we nood aan een 

transversaal en vooral gecoördineerd beleid.  Doordat gezondheidsongelijkheden diep 

geworteld zijn in de ruimere socio-economische maatschappelijke context, kunnen 

beleidsmaatregelen zich niet beperken tot de gezondheidszorg zelf.  Ik denk 

bijvoorbeeld aan een gewestelijk gecoordineerd kinderarmoedebestrijdingsplan. Kan u 

ons een stand van zaken geven over het VGC-kinderarmoedebestrijdingsplan?  

3. Welke (gewestelijke) actoren en instellingen worden hierbij betrokken?  

Alvast dank voor uw antwoorden. 

Khadija Zamouri 


