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De Armoedebarometer geeft zwaar weer aan 

Decenniumdoelen 2017 presenteert de resultaten van de eerste 
meting van de evolutie van armoede   

 

 

Decenniumdoelen 2017, een samenwerkingsverband van 9 organisaties 
en sociale bewegingen, wil de leefsituatie van mensen in armoede 
structureel verbeteren op vlak van gezondheid, inkomen, arbeid, 
wonen, onderwijs en samenleven. Ze ontwikkelde daarom de 
Armoedebarometer om de evolutie op deze 6 domeinen te meten. Het 
is de ambitie dat tegen 2017 alle barometers op 100 percent 
staan. Vorig jaar stelde Decenniumdoelen 2017 de nulmeting voor. 
Dit jaar presenteert het samenwerkingsverband de eerste meting. 
Stijgt of daalt de barometer?    
 
In 2008 stelde Decenniumdoelen 2017 de nulmeting van de 
Armoedebarometer voor. Nu presenteert ze de resultaten van de 
eerste meting door OASeS, de onderzoeksgroep van de Universiteit 
Antwerpen. Eén rode draad doorheen alle barometers: er is weinig 
tot geen vooruitgang geboekt. In sommige domeinen is er zelfs een 
negatieve evolutie… en daalt de barometer onder nul! Deze daling 
is merkwaardig en onaanvaardbaar temeer in deze eerste verwerking 
van de Armoedebarometer de weerslag van de economische crisis nog 
niet is opgenomen.  
 
Status-quo tot een lichte daling    
Op vlak van gezondheid, inkomen, samenleven en onderwijs is de 
situatie voor mensen in armoede hetzelfde gebleven of er licht op 
achteruit gegaan. Eenzelfde aantal mensen ervaart hun gezondheid  
als slecht tot heel slecht en gezondheidszorgen worden omwille 
van financiële redenen nog steeds uitgesteld.  
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Hun inkomen  is niet wezenlijk verbeterd. Het aantal inkomensarmen 
is gelijk gebleven. De subjectieve armoede – het aantal mensen 
dat zelf aangeeft dat ze moeite hebben om de eindjes aan elkaar 
te knopen – is verminderd. Deze cijfers zijn wel gebaseerd op het 
jaar 2007, een periode waar het economisch goed ging. Gegevens 
van 2008 zijn nog niet beschikbaar. Voor samenleven  geeft de 
Armoedebarometer een dubbel signaal. De deelname aan het 
verenigingsleven door mensen in armoede neemt sterk toe; het 
aantal personen dat zich geen internetverbinding kan aanschaffen, 
blijft exact hetzelfde. In het onderwijs  zijn er maatregelen 
genomen, maar de mogelijke effecten zijn pas op langere termijn 
meetbaar. Het aantal leerlingen dat schoolachterstand oploopt, is 
zelfs licht gestegen.  
 
 
De barometer stijgt voor… 
De werkloosheidsgraad  in Vlaanderen daalde van 5 naar 4,4%. De 
economische crisis slaat nu volop toe en treft in eerste 
instantie kansengroepen en mensen in armoede. Deze daling is dan 
ook relatief.   
Het aantal huurwoningen  nam toe met 2.613 eenheden. Dat is een 
toename van 1,9%. Om het Decenniumdoel van 75.000 extra sociale 
huurwoningen te realiseren, zal de overheid toch een tandje bij 
moeten steken.  
 
Geen euforie  
Er is weinig reden tot euforie. Integendeel, het is een verloren 
jaar. Ondanks de toenemende middelen voor een sociaal beleid, 
slaagt Vlaanderen er niet in om de problemen terug te dringen. 
Reden? Het Mattheüs-effect . Het huidige beleid legt teveel de 
nadruk op gelijke kansen in plaats van gelijke uitkomsten. Een 
peperdure jobkorting voor enkel de werkende Vlamingen is daarvan 
het symbool. Waar is de herverdelende rol van de overheid? 
Decenniumdoelen 2017 eist harde, politieke maatregelen die 
voorrang geven aan mensen in sociaal kwetsbare posities. Het 
Memorandum ‘Geef armoede geen kans’ biedt 23 concrete 
beleidsmaatregelen waarmee armoede kan bestreden worden. Zeker in 
tijden van crisis zijn er extra inspanningen nodig.  
 

Initiatiefnemers van Decenniumdoelen 2017 zijn ACW, 
Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Socialistische Mutualiteiten en 
socio-culturele verenigingen, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, 
Verbruikersateljee, Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen 
het woord nemen, Vlaams Minderhedencentrum, Welzijnszorg en Cera. 
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* * * * *  
Noot voor de pers/informatie:  
Het onderzoeksrapport over de Armoedebarometer en het Memorandum 
zijn te downloaden via www.decenniumdoelen.be  of op te vragen 
via:  
Decenniumdoelen 2017 
Anny Vermeersch 
Huidevettersstraat 165 
1000 Brussel 
0474-25 48 80 
anny.vermeersch@decenniumdoelen.be 
 
 
 
 
Zes Decenniumdoelen  
Tegen 2017 wil Decenniumdoelen deze doelen gerealiseerd zien:  
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. 
 
Zes beleidsmaatregelen, geplukt uit het Memorandum voor de Vlaamse politici  
1.De eerstelijnszorg versterken. 
2.De uitval van jongeren in het onderwijs terugdringen. 
3.De schuldbemiddeling uitbouwen. 
4.Een particpatiebeleid ontwikkelen dat minder op werk focust en meer op armoede.  
5.Een fiscaal beleid invoeren voor verhuurders en een huursubsidie voor huurders.  
6.Een positieve beeldvorming van mensen in armoede stimuleren via vormingsprojecten.  
 

 
 
 
 
 


