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Persbericht 
Luxemburg, 18 juni 2019 

Controleurs beoordelen inspanningen 
van de EU ter bestrijding van 
kinderarmoede 
De Europese Rekenkamer verricht een controle om na te gaan of de EU-maatregelen bijdragen 
tot het terugdringen van kinderarmoede in de lidstaten. De controleurs zullen met name 
analyseren of EU-beleid en -financiering ter ondersteuning van de inspanningen van de 
lidstaten om kinderarmoede te verlichten, doeltreffend waren. 

Volgens de meest recente gegevens van Eurostat lopen in de EU bijna 24 miljoen kinderen onder 
de 18 jaar het risico op armoede of sociale uitsluiting. Dit betekent dat zij in huishoudens onder 
ten minste één van de volgende drie omstandigheden leven: risico op inkomensarmoede, 
ernstige materiële deprivatie of zeer lage arbeidsintensiteit. De bestrijding van armoede en 
sociale uitsluiting staat centraal in de Europa 2020-strategie. Bovendien staat de specifieke 
kwestie van kinderarmoede hoog op de politieke agenda van de EU, naar aanleiding van het 
voorstel van het Europees Parlement voor een kindergarantie in 2021-2027. 

De controleurs hebben vandaag een vooruitblik op de controle inzake de respons van de EU op 
kinderarmoede gepubliceerd. Een vooruitblik op de controle verschaft informatie over een 
lopende controletaak. Dergelijke documenten zijn bedoeld als bron van informatie voor degenen 
die geïnteresseerd zijn in het gecontroleerde beleid of de gecontroleerde programma’s. 

“In de EU leeft bijna één op de vier kinderen in armoede. Relatief goedkope investeringen tijdens 
de kinderjaren kunnen levenslange resultaten opleveren, niet alleen voor deze kinderen, maar ook 
voor de maatschappij en economie als geheel”, aldus Tony Murphy, het lid van de Europese 
Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle. “In het kader van de conclusies en 
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aanbevelingen van onze controle zal worden beoordeeld of de manier waarop EU-initiatieven en -
financiering de lidstaten ondersteunen bij de bestrijding van kinderarmoede toereikend is.” 

De aanpak van kinderarmoede is de verantwoordelijkheid van de lidstaten, maar de Europese 
Commissie moet een rol spelen door de nationale maatregelen tegen kinderarmoede aan te 
vullen en te ondersteunen. Tot de EU-initiatieven en -beleidsinstrumenten behoren de Europese 
pijler van sociale rechten en het Europees Semester, en de aanbeveling betreffende het 
investeren in kinderen. Daarnaast is er EU-financiering, voornamelijk uit het Europees Sociaal 
Fonds, beschikbaar voor de bestrijding van kinderarmoede. 

Bij de controle zal worden beoordeeld hoe kinderarmoede door de Commissie is aangepakt 
tijdens de periode 2014-2020. Daartoe zullen de controleurs de relevantie en doeltreffendheid 
onderzoeken van:  

o de steun van de Commissie voor het terugdringen van kinderarmoede in de EU via de 
beschikbare mechanismen;  

o de bijdragen van de Commissie aan de inspanningen van de lidstaten om kinderarmoede 
met behulp van EU-financiering te bestrijden.  

 

 

Noot voor de redactie 

Het controleverslag zal naar verwachting in 2020 worden gepubliceerd. 

 

 

 

 


	Controleurs beoordelen inspanningen van de EU ter bestrijding van kinderarmoede

