
 

 
 
 

 

 

 

Aan de minister  

De heer drs. W. Koolmees  

P/a Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

Postbus 90801 

2509 LV DEN HAAG  

 

 

 

Leiden, 27 mei 2021 

 

 

Betreft: Oproep om de invoering van een Europese kindergarantie met spoed te steunen  

 

 

Geachte heer Koolmees,  

 

Middels deze brief vraag ik u namens het Kinderrechtencollectief en Eurochild (het grootste Europese 

netwerk van kinderorganisaties) om uw steun voor de invoering van een Europese Kindgarantie. 

Aangezien de aanbeveling van de Raad tot invoering van een Europese Kindgarantie naar verwachting 

in juni zal worden aangenomen, benoemen we in deze brief nogmaals het belang van de aanbeveling 

van de Raad voor het verbeteren van de leefomstandigheden van kwetsbare kinderen (jonger dan 18 

jaar, die risico lopen op armoede of sociale uitsluiting). In het bijzonder benadrukken wij:  

 

1. De Kindgarantie waarborgt kosteloze en effectieve toegang tot diensten voor kwetsbare 

kinderen, zoals: vroeg- en voorschoolse educatie (vve) en opvang; onderwijs en 

schoolactiviteiten; minstens één gezonde maaltijd op een schooldag en gezondheidszorg.   

 

De nationale initiatieven zijn van fundamenteel belang. Ze dragen bij aan kosteloze en effectieve 

toegang tot essentiële diensten voor kwetsbare kinderen. Elk kind heeft recht op voor- en vroegschoolse 

educatie en opvang; onderwijs en schoolactiviteiten; gezonde maaltijden en gezondheidszorg. Het doel 

van de Kindgarantie is om kinderen in nood te helpen die geen toegang hebben tot deze 

maatschappelijke diensten die nodig zijn voor hun welzijn, zélfs wanneer deze diensten voor een groot 

deel van de bevolking als ‘betaalbaar’ en ‘ toegankelijk’ worden beschouwd.  

 

Enkele EU-lidstaten, waaronder Nederland, hebben voorgesteld om ‘gratis’ diensten te vervangen voor 

‘betaalbare’ diensten. Deze herformulering zal gezinnen met een beperkt budget in een lastige positie 

brengen. Ouders of verzorgers moeten wellicht een keuze maken tussen het verzorgen van een 

voedzame, gezonde maaltijd, het aanschaffen van schoolmateriaal of het betalen van medische of 

tandheelkundige zorg.  

 

Dit is niet waar de Kindgarantie voor staat. Het hoofddoel van de Kindgarantie is ‘garanderen’ dat de 

meer dan 18 miljoen kinderen in Europa die het risico lopen op te groeien in armoede gratis en 

effectieve toegang hebben tot diensten. Dit is in overeenstemming met de toezegging van de Verklaring 

van Porto over sociale zaken om te zorgen voor een adequaat beleid voor sociale inclusie en sociale 

zekerheid. En daarmee tegen 2030 het aantal kinderen dat in armoede leeft of sociale uitsluiting 

ervaart met ten minste 5 miljoen te verminderen. 

 

Het betaalbaar maken van diensten maakt ze niet toegankelijk of inclusief. Een dergelijke 

herformulering zal kwetsbare kinderen deze essentiële diensten ontnemen en bovendien niet uit 

armoede halen. Een verandering van "kosteloos" naar "betaalbaar" zou het doel van de Kindgarantie 

https://www.2021portugal.eu/media/icfksbgy/porto-social-commitment.pdf
https://www.2021portugal.eu/media/icfksbgy/porto-social-commitment.pdf


 

 
 
 

 

 

tenietdoen en de intergenerationele cyclus van leven in armoede en sociale uitsluiting verergeren en 

in stand houden. 

 

2. De nationale actieplannen binnen zes maanden na het aannemen van de Raadsaanbeveling 

inzake de Europese Kindgarantie voor te leggen aan de Commissie 

 

De nationale actieplannen spelen een cruciale rol in de uitvoerbaarheid en implementeerbaarheid van 

de Kindgarantie. Deze actieplannen bieden lidstaten de mogelijkheid om te bepalen welke nationale, 

regionale of lokale knelpunten aan te pakken, welke groep kwetsbare kinderen te prioriteren, waar de 

beleidsprioriteiten te leggen en welke acties te ondernemen om de Kindgarantie uit te voeren. Dit is 

een belangrijk onderdeel van het voorstel van de Europese Commissie, omdat het de verschillende 

uitdagingen erkent waarmee kwetsbare kinderen in verschillende EU-lidstaten te maken hebben.  

 

Ongeveer 1 op de 4 kinderen in Europa loopt het risico op te groeien in armoede. Daarom is het van 

belang dat EU-lidstaten ervoor zorgen dat de nationale actieplannen binnen zes maanden na invoering 

van de Raadsaanbevelingen inzake de Kindgarantie worden ingediend. Dit stelt de landen in staat 

dringende maatregelen te nemen, armoede onder kinderen en sociale uitsluiting effectief tegen te 

gaan, en kinderen in de meest kwetsbare situaties hulp op maat bieden.  

 

Kinderen mogen niet in de wacht worden gezet. Leven in armoede heeft grote gevolgen voor kinderen, 

zowel nu als in de toekomst. We rekenen op uw steun voor de aanbeveling van de Raad tot invoering 

van een Europese Kindgarantie; waarbij toegang tot essentiële diensten voor kwetsbare kinderen wordt 

vergemakkelijkt; gelijke kansen voor kinderen worden gerealiseerd en armoede onder kinderen 

uiteindelijk de wereld wordt uitgeholpen.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huri Sahin  

Voorzitter Kinderrechtencollectief  

 
 

 

 

 

 

 

 

Over het Kinderrechtencollectief 

Het Kinderrechtencollectief is een coalitie van kinderrechtenorganisaties die zich inzet voor en toeziet op de naleving 

van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van Het Kind op nationaal en lokaal niveau. Het 

Kinderrechtencollectief is opgericht in hetzelfde jaar (1995) waarin Nederland het Internationaal Verdrag inzake de 

Rechten van Het Kind heeft ondertekend. Kernleden zijn: Defence for Children, Nationale Jeugdraad (NJR), Save the 

Children, Stichting Kinderpostzegels, Terre des Hommes, UNICEF Nederland en vele andere partners met als adviseur 

het Nederlands Jeugdinstituut. www.kinderrechten.nl 


