
ARMOEDEBAROMETER 2015 



Wat zeggen de cijfers? 



ARMOEDE GEWIKT EN GEWOGEN 

 

• Kinderarmoede: 11.2%  

 Sinds 2008 gestaag gestegen 

 Toekomst: blijft stijgen 

 

• Kinderarmoede vooral bij moeders met een migratiegeschiedenis 

 Zonder: + 0.7 procentpunt tussen ‘08 en ’13 

 Met: + 2.1 procentpunt tussen ‘08 en ‘13 



ARMOEDE EN GEZONDHEID 

 

• Subjectieve gezondheid bij mensen onder de armoedegrens 

dramatisch : +5 procentpunt tot  18% 

 

 

• Uitstellen van zorg onder de armoedegrens dramatisch 

uitgebreid : +6 procentpunt tot 14% 

 Vanaf ’10 voortdurend gestegen 

 Boven armoedegrens: 2% 

 



ARMOEDE EN ARBEID 

• Kloof tussen hoog- en laagopgeleiden 

 

• Kloof tussen mensen met en zonder migratiegeschiedenis : 

 Werkzaamheidsgraad bij laaggeschoolden daalt tot. 45.6%, Bij 

hooggeschoolden stijgt tot 85.6%, bij mensen met 

migratiegeschiedenis stabiel op  55% 

 

 Schoolverlaters uit BUSO zonder werk: van  31.2% (’13) tot 

38.5% in’15 

 



ARMOEDE EN INKOMEN 

• Armoede stabiliseert op hoog niveau: 11% 

 

 Alleenstaanden: + 6 procentpunt tot 19% 

 Met migratiegeschiedenis: + 2 procentpunt tot 37% 

 

 

• Persistent armoederisico (2 jaar onder 

armoederisicodrempel): + 2.3 procentpunt tot 7.2% 
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ARMOEDE EN WONEN 

• Wachtlijst sociale woningen blijft op hoog niveau 

 

• 51.7% van huurders op private markt moeten meer dan 1/3 

van inkomen aan woning besteden= 12.5 procentpunt t.o.v. 

’05 

 

• Slechte kwaliteit vooral in private huursector. 



ARMOEDE EN ONDERWIJS 

 

• Globale verbetering in ongekwalificeerde uitstroom. 

 

• Globale daling of stabilisering schoolse vertraging. 

 

• Maar: in steden en mijnstreek veel hogere schoolse 

vertraging tot bv.   46.9% in Antwerpen. 

 



ARMOEDE EN SAMENLEVEN 

 

 

Voor de eerste keer een afname van deelname aan sportieve, 

recreatieve en artistieke activiteiten.   



DECENNIUMDOELEN: besluiten 

 

• Gezondheidsongelijkheid groeit schrikwekkend 

• Aantal gezinnen zonder werk blijft stijgen. 

• Minima blijven onder armoedegrens, minima worden 

overlevingsminima.  

• Goede en betaalbare huurwoningen blijven onbereikbaar. 

• Kloof in onderwijs tussen kinderen met en zonder 

migratiegeschiedenis blijft groeien. 

• Participatiekloof neemt terug toe.   

 



Wat doet het beleid? 



Gezondheid 

• Uit de cijfers: uitstel van zorg en subjectief onwelzijnsgevoel neemt 

toe bij mensen in armoede 

• Positieve maatregelen genomen om toegankelijkheid te verbeteren: 

Sociale derde betaler, VT, statuut chronisch zieken … 

• Blijvende opdracht om toegankelijkheid te verbeteren 

• Financiële toegang niet enkel afhankelijk van domein 

gezondheidszorg, ook van inkomensbeleid 

• Gezond leven mogelijk maken en strijd gezondheidsongelijkheid 

verankeren in andere domeinen (onderwijs, arbeidsmarkt, 

inkomensbeleid) 

• Gezondheidsongelijkheid is een grote maatschappelijke en 

economische kost, 



Arbeid 

• Doel van het beleid is om jongeren, ouderen en andere kwetsbare 

groepen sneller aan de arbeidsmarkt te laten participeren 

 

• Via snoeien in uitkeringen (inschakelingsuitkering, versnelde 

degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, IGU…) bereikt men 

op termijn meer armoede. Dit zal komende jaren in de statistieken 

meer en meer duidelijk worden. 

 

• Op Vlaams niveau wordt alles ingezet op tijdelijke werkervaring, 

geen doelgroepkorting of loonlastenverlaging meer voor de 

kwetsbare groep. Prioriteit zou echter meer jobs in sociale economie 

moeten zijn. Heel twijfelachtig of nieuwe Vlaamse beleid dit zal 

creëren, besparingen en andere (bv. afschaffing 60%-regel voor 

dienstencheque-ondernemingen) doen omgekeerde  

     vermoeden.  



Inkomen 

• Mensen met een beperkt inkomen zijn en blijven zwaarst getroffen 

door zowel federaal als Vlaams beleid 

• Algemene maatregelen zoals indexsprong (niet gecompenseerd?!) 

wegen zwaar op lage inkomens. 

• Besparingen in werkloosheidsverzekering, Inkomensgarantie 

uitkering of inschakelingsuitkering treffen opnieuw dezelfde groep. 

Mensen in armoede duwen is geen activering! 

• Stijging tarieven in Vlaanderen: kinderopvang, zorgverzekering … 

Afschaffing gratis water en elektriciteit. Indexsprong kinderbijslag 

• Sociale correcties? Onbestaande of nog onduidelijk 

• Gemiddeld kostenplaatje voor gezin laagste inkomensquintiel: 

€43/maand 

 

 



Wonen 

- De historische kans van de Woonbonus werd gemist, 

ondanks stijgend aantal kandidaat-huurders voor sociale 

woning en crisis op de private huurmarkt 

 

- Groot vraagteken of Vlaanderen tegen 1 januari 2016 een 

alternatief klaar heeft om sociaal te corrigeren bij het 

wegvallen van de gratis kWh en stijging van energieprijzen 

algemeen. 

 

- Hopelijk in deze legislatuur een concrete invulling van globale 

plan tegen dak- en thuisloosheid. 

 



Onderwijs 

• Vooruitgang zichtbaar: daling ongekwalificeerde uitstroom tot 7,5%, 

• Maar: trage vooruitgang, alarmlichten omtrent schoolse achterstand, 

laaggeletterdheid/laaggecijferdheid, kloof tussen kansarm en 

kansrijk blijft groot. 

• Onbegrijpelijk dat echte gelijke onderwijskansen politiek in vraag 

gesteld worden (zie o.a. werkingsmiddelen gekoppeld aan SES 

indicatoren). 

• Stijging van de kosten: maximumfactuur, boterhammentaks … 

• Onderwijs is de kanarievogel van de samenleving: lege brooddozen, 

 



Samenleven 

- Proefproject rond Uitpas in regio Aalst was een succes, nu 

uitbreiding via andere regio’s. 

- Vakantieparticipatie blijft jaarlijks meer mensen bereiken 

 

- Op het terrein zullen echter een aantal besparingen (bv1. 

middelen voor O.C.M.W.'s voor culturele participatie) zich 

laten voelen. 

- Ook is het bang afwachten welke gevolgen de wijzigingen in 

bevoegdheden provincies en inzake gemeentedecreet voor 

gevolgen zullen hebben voor de participatie van 

kansengroepen. 

 



Algemeen Besluit 

Falend beleid geeft weinig hoop aan mensen in armoede 

 

• Ontgoocheling 

 

• Ongerustheid 

 

• Verbijstering 

 

Gezocht: beleid met andere inzichten en hoopvol uitzicht 


