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Decenniumdoelen 2017 presenteert Armoedebarometer 
‘De strijd tegen armoede is nu meetbaar’ 
 
Brussel. Decenniumdoelen 2017 presenteert vandaag de eerste Armoedebarometer. Jos 
Geysels, voorzitter van Decenniumdoelen, geeft aan dat er dringend actie nodig is om de 
situatie van 1,5 miljoen mensen in België te verbeteren. De Armoedebarometer is een 
instrument dat laat zien hoe het armoedebeleid de komende 10 jaar evolueert. Voor   
6 beleidsterreinen -gezondheid, arbeid, inkomen, wonen, onderwijs en samenleven- wordt 
jaarlijks een stand van zaken opgemaakt. Dat doet Decenniumdoelen in samenwerking 
met de Universiteit van Antwerpen. Decenniumdoelen is een samenwerkingsverband van 
negen organisaties dat de armoede structureel bestrijdt. Het is de ambitie dat tegen 2017 
alle barometers op 100% staan.  
 
Armoede lijkt niet te stoppen 
Ondanks stappen om het armoedeprobleem aan te pakken, is er geen vermindering van 
armoede vast te stellen. Mensen die dagelijks de strijd tegen armoede leveren, ervaren 
dat er veel meer moet gebeuren. Ook de beschikbare cijfers tonen dit aan. 
Decenniumdoelen hierover: ‘Wij zijn bijzonder bezorgd over het gebrek aan ernst en 
daadkracht dat deze regering toont voor armoedebestrijding. De begroting en de 
meerjarenbegroting moet een antwoord geven op de stijgende armoede. Vandaag zien 
we dit echter niet. De barometer staat nu al onder nul.’ 
In België leven zo’n 1,5 miljoen mensen in een huishouden met een verhoogd risico op 
armoede, 700.000 mensen leven onder de armoedegrens. Deze huishoudens 
ondervinden bijvoorbeeld de volgende problemen:  
- 26% van de eenoudergezinnen stelt gezondheidsuitgaven om financiële redenen uit;  
- lager opgeleiden hebben 23% kans om onder de armoedegrens te duiken;  
- meer dan 135.000 gezinnen maken gebruik van het sociaal tarief voor energie; 
- meer dan 108.000 mensen wendden zich in 2007 tot een voedselbank;  
- 1 op de 5 huishoudens kan geen nieuwe wasmachine betalen als het apparaat stuk 
gaat; 
- in 40.000 gezinnen is een budgetmeter en stroombegrenzer geplaatst; 
- ruim 75.000 mensen staan op de wachtlijst voor een sociale woning.  
 
Zes doelen  
Decenniumdoelen 2017 heeft 6 concrete doelen uitgewerkt. Deze doelen moeten 
overheden, het middenveld en een breed publiek aanzetten om tot actie over te gaan.  
De decenniumdoelen zijn:  
1. Een halvering van de gezondheidsongelijkheid tussen arm en rijk. 
2. Een halvering van het aantal gezinnen waar niemand werkt. 



3. Voor elk gezin, ongeacht de samenstelling, minstens een inkomen dat de Europese 
armoederisicodrempel bereikt. 
4. Een toename van het aantal goede en betaalbare huurwoningen met 150.000 
eenheden, waarvan minstens de helft sociale huurwoningen zijn. 
5. Een daling tot 3% van laaggeletterdheid en laaggecijferdheid bij jongeren, in alle 
onderwijsvormen en voor alle jongerengroepen. 
6. Mensen in armoede verbreden hun netwerken. 
De Armoedebarometer maakt nu duidelijk of deze doelen al dan niet bereikt worden.  
 
Wetenschappelijk ondersteund  
De Armoedebarometer is gebaseerd op een wetenschappelijke studie door OASeS. Dat 
is de Onderzoeksgroep Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad van de Universiteit 
Antwerpen. Deze studie beschrijft representatieve indicatoren om armoede te meten. 
De recente cijfers over het subjectieve gezondheidsgevoel, het armoederisico-
percentage, de werkloosheidgraad onder bepaalde  doelgroepen en de schoolbevolking 
met leerachterstand geven een meetbaar beeld van mensen boven en onder de 
armoedegrens. Ieder jaar wordt de Armoedebarometer opnieuw berekend zodat de 
effecten van het beleid zichtbaar zijn. Decenniumdoelen volgt deze evoluties kritisch op 
en zal actief ijveren om resultaten te boeken. Via een ontwerpwedstrijd konden 
kunstenaars een voorstel inzenden om de Armoedebarometer zichtbaar te maken. 
Rudolf Boogerman, een kunstenaar uit Mol, wist het winnend ontwerp te maken. Op de 
site www.decenniumdoelen.be is de ontwikkeling van de barometer te volgen.  
 
Over Decenniumdoelen 2017 
Decenniumdoelen 2017 is een samenwerking tussen 9 organisaties en sociale 
bewegingen om armoede tegen te gaan. Met de slogan: ‘Geef armoede geen kans’, 
roepen de organisaties op tot verandering van beleid. De doelen zijn opgesteld na 
consultatie van deskundigen en wetenschappers op het terrein. Het zijn uitdagende, 
maar geen onbereikbare doelen. Initiatiefnemers van de Decenniumdoelen zijn ACW, 
Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Socialistische Mutualiteiten, Steunpunt Algemeen 
Welzijnswerk, Verbruikersateljee, Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het 
woord nemen, Vlaams Minderheden Centrum en Welzijnszorg. Cera steunt het initiatief 
financieel.  
 
Decenniumdoelen wordt ondersteund door Chirojeugd Vlaanderen, 
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, Studio 
Globo, Vlaams Overleg Bewonersbelangen, Vlaams Secretariaat van het Katholiek 
Onderwijs EN ABVV. Voorzitter van Decenniumdoelen is Jos Geysels.  
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* * * * *  
Noot voor de pers/voor meer informatie:  
Het onderzoeksrapport van OASeS, foto’s van de barometer en informatie over 
Decenniumdoelen is digitaal beschikbaar, via www.decenniumdoelen.be/docs-pers/. 
Klik op de link ‘besloten persruimte’ via het wachtwoord ‘dcd001’ krijgt u toegang.  
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