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Tiny krijgt een fiets. Tiny aan zee. 
Maar wat als je niet Tiny heet? 
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INHOUD
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Wat kost een kind?
Op basis van de referentiebudgetten voor 
maatschappelijke participatie 

Wat hebben kinderen nodig? 
Om te kunnen deelnemen aan onze samenleving 



MENSELIJKE WAARDIGHEID
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UVRM Europees handvest

Grondwet

OCMW - wet



Menselijke waardigheid is basis voor 
fundamentele rechten en staat centraal in de 
opdracht van OCMW’s
Menswaardig leven
= volwaardig kunnen participeren 
= erbij horen en bij dragen

VOLWAARDIGE MAATSCHAPPELIJKE 
PARTICIPATIE
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VOORWAARDEN MAATSCHAPPELIJKE 
PARTICIPATIE
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Maatschappelijke participatie
adequaat vervullen  van sociale rollen

= bijhoren en bijdragen

Gezondheid:

 Gezonde voeding
 Geschikte kleding
 Adequate huisvesting 
 Gezondheidszorg en 

persoonlijke verzorging
 Rust
 Ontspanning

Autonomie:

 Veilige kindertijd 
 Betekenisvolle relaties
 Mobiliteit
 Veiligheid



WAT KOST EEN KIND?
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Uitgangspunten: 
Eerste kind, voltijds inwonend
Bedrag per maand 
Minimale kosten, voor gezonde kinderen
• Huisvesting: mediane huurprijs op private huurmarkt
• Schoolkosten

• Kleuter en lager onderwijs: maximumfactuur
• Secundair onderwijs: een gemiddelde kost

• Geen voorschoolse kinderopvang



WAT KOST EEN KIND? 
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Bedrag per maand, eerste kind, voltijds inwonend, cijfers 2016



GEZIN
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Sportactiviteit in gezinsverband
• Zwemmen
Gezinsuitstap 
• Dierentuin/binnenspeeltuin/pretpark/subtropisch 

zwembad + 2 consumpties per persoon
Binnenlandse vakantie
• Vijfdaagse vakantie aan kust in chalet of stacaravan 

tijdens zomervakantie
Uit eten/afhaalmaaltijd
• Friet met snack
• Spaghetti met drank

GEZIN
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SPORT EN SPEL
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Deelname aan vrijetijd
• Jeugdbeweging: uniform, activiteiten, lidgeld en kamp
OF
• Voetbalclub: inschrijvingsgeld, sporttas, kledij, 

consumptie na match

SPORT EN SPEL
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FEESTEN
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Speelgoed
• Sinterklaas, verjaardag en Kerstmis
• Aangepast aan leeftijd
Verjaardagsfeestje thuis
• Kinderen lagere school
• 6 kindjes, snack, snoep, versiering, knutselmateriaal
Pasen, Sinterklaas, Kerstmis, eindejaar, 
verjaardagen
• Geboortefeest/doopfeest
• Lentefeest/eerste communie/plechtige communie

FEESTEN
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ONTSPANNING
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GSM 
• Vanaf 12 jaar
Zakgeld
• Herlaadkaart gsm, extra kleding, op café gaan, fuiven
• Vanaf 14 jaar
Cultuurparticipatie
• Vanaf 6 jaar
• Bioscoop
• Theater of muziekoptreden 
Deelname aan vrijetijd (ouders)
• Tweemaandelijks 3 uren babysit 

ONTSPANNING
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MOBILITEIT
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MOBILITEIT
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Peuter
• Fietshelm
• Fietsstoeltje
Kleuter
• Kleuterfiets 
• Fietsslot
Lagere school
• Kinderfiets
• Fietspomp
Tiener
• Fiets volwassene
• Buzzy pazz
• Go Pass



WAT KAN JE ERMEE ALS LOKAAL 
BESTUUR?
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Bedragen 
Richtinggevend voor aanvullende steun, leefgeld
Concrete producten en diensten 
Inspiratie voor acties en maatregelen
Inclusief
Komt alle kinderen ten goede, ook meest kwetsbare


