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Datum van indiening: 9 november 2022 

 

Vraag om uitleg van mevrouw Cieltje Van Achter tot mevrouw Elke Van den Brandt, 

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

 

Onderwerp: Subsidiëring van het geïntegreerde gezinsbeleid in Brussel 

___________________________________________________________________________ 

 

Geachte collegevoorzitter, 

Vanaf 1 januari 2023 werken we in Brussel met één geïntegreerde subsidie voor het Vlaamse 

gezinsbeleid. Kort voor de zomer – na afloop van de eerste fase van de beoordelingsprocedure 

– besliste het agentschap Opgroeien dat deze subsidie principieel wordt toegekend aan een 

samenwerkingsverband bestaande uit i-mens, Wiegwijs en de Gezinsbond dat het nieuwe Huis 

van het Kind Brussel zal vormgeven. Eind oktober liep de tweede fase van de 

beoordelingsprocedure af. Het samenwerkingsverband had immers tot 31 oktober 2022 de tijd 

om hun ondernemingsplan op te maken en in te dienen.  

Nu deze deadline verstreken is, zit het nieuwe samenwerkingsverband op een strak schema om 

begin volgend jaar goed uit de startblokken te kunnen schieten.  

*** 

Graag had ik u hieromtrent volgende vragen gesteld: 

1. Hoe verloopt het contact tussen uw kabinet, de VGC en het nieuwe Huis van het Kind 

Brussel? Welke rol neemt de VGC de voorbije maanden op zich?  

2. Was de VGC betrokken bij de opmaak van het ondernemingsplan?  

3. Werd het ondernemingsplan tijdig ingediend en heeft u zicht op het verdere verloop van 

de beoordelingsprocedure?  

4. Heeft u reeds nieuwe info ontvangen hieromtrent van het agentschap Opgroeien? 

  



Datum van indiening: 9 november 2022 

 

Vraag om uitleg van mevrouw Els Rochette tot mevrouw Elke Van den Brandt, 

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

beleid 

 

Onderwerp: “Het onderzoek van de Koning Boudewijnstichting rond materiële 

deprivatie bij kinderen”. 

___________________________________________________________________________ 

 

Geachte collegelid,  

Afgelopen week werden de nieuwste cijfers over deprivatie bij kinderen gepubliceerd en 

voorgesteld door de Koning Boudewijnstichting. De studie werd uitgevoerd door Wim Van 

Lancker (hoogleraar KULeuven) en Anne-Catherine Guio (LISER – Luxembourg Institute of 

Socio-Economic Research). De cijfers bevestigen een hoog aantal kinderen dat geen toegang 

heeft tot goederen of activiteiten die wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn voor een behoorlijke 

levensstandaard. 

Volgens het onderzoek is één op vijf Brusselse kinderen materieel gedepriveerd. Deze 

deprivatie legt een structureel probleem bloot met betrekking tot de ongelijke toegang tot 

essentiële voorzieningen, zoals kinderopvang.  

Verder bevestigt de studie ook dat gedepriveerde kinderen meer gezondheidsproblemen 

ervaren. Zo hebben kansarme kindere drie keer meer kans op gezondheidsproblemen. 

Gezonheidsproblemen die levenslang kunnen doorwerken.  

De onderzoekers zijn het erover eens dat een betere toegankelijkheid voor gezinnen in 

armoede tot kwaliteitsvolle voorzieningen inzake gezondheid, kinderopvang en onderwijs, 

een belangrijke hefboom is om de gevolgen van deprivatie op korte en lange termijn tegen te 

gaan.  

De bevindingen van dit onderzoek zijn allesbehalve positief. De onderzoekers geven aan dat 

er inspanning gedaan moeten worden op vlak van toegankelijkheid en betaalbaarheid van 

gezondheidszorg, kinderopvang en onderwijs. Mijn vraag is daarom de volgende:  

 Hebt u kennis genomen van bovengenoemd onderzoek?  

 Indien ja, zal u flankerende maatregelen nemen vanuit de VGC om de toegankelijkheid 

voor onze Brusselse kinderen die reeds in armoede opgroeien of het risico lopen op 

materiële deprivatie, te bevorderen? Op welke manieren wil u dat doen?  

 Op welke manier wordt vandaag het CAW ingezet voor deze doelgroep van kinderen? 

Hoe gaan zij concreet te werk met betrekking tot deze problematiek en wordt er ook out 

reachend en preventief gewerkt?  

 Is er overleg met de Vlaamse ministers van onderwijs en welzijn over eventuele extra 

maatregelen voor Brussel gezien de situatie in Brussel ernstiger is dan die in 

Vlaanderen?  
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