
2019_SV_00216 - Schriftelijke vraag van raadslid Nahima aan Tom Meeuws over Antwerpen als 
pleegzorggemeente 
 
 
In de commissie van november stelde ik enkele vragen over Antwerpen als leegzorggemeente. 

Daaruit bleek dat er al cijfers beschikbaar waren over het aantal kinderen dat in het weekend en/of de 

vakanties opgevangen werd in een pleeggezin. 

 

  - Zijn er al cijfers beschikbaar van het totaal aantal pleegkinderen in een pleeggezin in Antwerpen 

van de voorbije jaren en van dit jaar?  

-       Hoeveel pleeggezinnen zijn er vandaag en hoeveel kinderen vangen zij op? 

-       Zijn er cijfers beschikbaar van de voorbije jaren en het huidige jaar over het aantal kinderen en 

jongeren die op zoek zijn naar een pleeggezin in de stad Antwerpen, maar er nog geen gevonden 

hebben? 

-       Kan u mij cijfers bezorgen van het aantal pleegkinderen én pleeggezinnen dat recht heeft op een 

kansentarief? Hoeveel pleegkinderen en pleeggezinnen hebben geen recht op dat tarief?  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

1. Zijn er al cijfers beschikbaar van het totaal aantal pleegkinderen in een pleeggezin in 

Antwerpen van de voorbije jaren en van dit jaar?  

 

De cijfers van de afgelopen jaren kan Pleegzorg Vlaanderen niet filteren op enkel de stad 

Antwerpen, enkel de provinciale cijfers zijn beschikbaar: 

2018: 1638 pleegkinderen 

2017: 1558 pleegkinderen 

2016: 1404 pleegkinderen 

2015: 1293 pleegkinderen 

 

2. Hoeveel pleeggezinnen zijn er vandaag en hoeveel kinderen vangen zij op? 

 

Momenteel zijn er in Antwerpen (stad en districten) 465 pleeggezinnen. Samen vangen zij 636 

pleegkinderen/jongeren/gasten op. 

 

3. Zijn er cijfers beschikbaar van de voorbije jaren en het huidige jaar over het aantal 

kinderen en jongeren die op zoek zijn naar een pleeggezin in de stad Antwerpen, maar er 

nog geen gevonden hebben? 

 

Momenteel zijn er in de provincie Antwerpen 319 kinderen op zoek naar een pleeggezin, dit 

geval kunnen we niet specifiëren naar enkel de stad Antwerpen, aangezien wij kinderen ook 

buiten hun gemeente/stad plaatsen. 

 

4. Kan u mij cijfers bezorgen van het aantal pleegkinderen én pleeggezinnen dat recht 

heeft op een kansentarief? Hoeveel pleegkinderen en pleeggezinnen hebben geen recht 

op dat tarief?  

 

Deze cijfers heeft Pleegzorg Vlaanderen niet. Zij geven iedereen met een pleegzorgattest een 

dagvergoeding, onafhankelijk van een eventueel kansentarief. 

 


