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Enkele cijfers over dak- en thuislozen en het beleid  

• Volgens Federatie Opvang werden er in 2016 60.120 personen opgevangen in instellingen 

voor dak-en thuislozen. Dat is 11% meer dan in 2011.  

 

• Lokale overheden registreerden in 2015 4000 kinderen als dak- of thuisloos.  Dat is 60% meer 

dan in 2013 

 

• Nederland is een voorbeeldland als het gaat over ambitieus beleid voor dak- en thuislozen.  

Maar een deel van impact gaat verloren omdat sommige daklozen door overheden worden 

gecriminaliseerd of onrechtmatig bejegend.  Zo is er bijvoorbeeld de voorwaarde om een 

lokale verbintenis te bewijzen vooraleer daklozen toegang krijged tot opvang. Deze 

voorwaarde is door het Europees Comité van Social Rechten onrechtmatig verklaard naar 

aanleiding van een klacht door FEANTSA.  

 

• Sinds 2014 zijn de gemeenten verplicht om regionale plannen uit te werken rond dak-en 

thuisloosheid waarin maatregels op het domein van preventie en van begeleid wonen voor 

memsen met een geestelijk gezondheidsprobleem, verslaving, of leermoeilijkeheden worden 

gecombineerd.  Deze regionale plannen hadden er moeten zijn voor het einde van 2017, 

maar er is gebleken dat slechts enkele regio’s een werkbaar plan hebben ontwikkeld.   

Huisvestingsproblemen 2016 

• Het gemiddelde huishouden dat in armoede leeft  spendeert 48% van haar inkomen aan 

wonen. Dit is het hoogste percentage na Denemarken.  (in armoede level betekent hier dat 

het huishouden een inkomen heeft dat lager ligt dan 60% van het nationaal mediaan 

inkomen).   

 

• 43% van arme huishoudens spendeert meer dan 40% van haar inlomen aan wonen. Dit is 

meer dan het Europese gemiddelde en dan landen als Zweden, het Verenigd Koninkrijk, en 

Frankrijk. Wanneer meer dan 40% van het gezinsbudget aan wonen wordt besteed, is een 



gezin officieel overbelast volgens de EU (housing cost overburden in het Engels).  Als die 

drempel overschreden wordt, wordt er aangenomen dat het algemeen welbevinden en de 

aanvaardbare levensstandaard bedreigd wordt.   

 

• Het verschil tussen arme en niet-arme huishoudens wat betreft overbelasting door 

woonkosten is met 23 percentpunten gestegen tussen 2010 en 2016. Dat brent Nederland in 

de top 2 van landen waar de ongelijkheid tussen arme en niet-arme huishoudens het grootst 

is.  

 

• In landen zoals Ierland, Nederland en Zweden schommelt het aandeel arme huishoudens dat 

in ernstige woonnood verkeert tussen de 3% en 7%.  Maar het aandeel is zeer sterk gestegen 

in de laatste 6 jaren – in Nederland met meer dan 250% tot 4.3€ in 2016.  

 

• Overbevolking en erstige woonnood zijn problemen die vooral de  Oost-Europese lidstaten 

van de EU teisteren. Maar ook sommige Westerse lidstaten worden niet gespaard.  In 

nederland steeg het aantal huishoudens in overbevolkte woningen tot 14.6% -- een 

verdriedubbeling in 6 jaar.  

• 70% van de jongeren tussen 18 en 24 spenderen meer dan 40% van hun inkomen aan 

wonen.  Dit betekent dat ze zes maal meer risico lopen om met overbelastende woonkosten 

te maken te hebben dan het gemiddelde van de bevolking.  

 


