
De Armoedebarometer: 
stand van zaken 

Twaalf armoedeorganisaties en sociale bewegingen lanceerden op 3 april 2007
‘Decenniumdoelen 2017. Geef armoede geen kans’. Met dit samenwerkingsverband willen
de initiatiefnemers de overheden aansporen om voorrang te geven aan de strijd tegen armoede.
Ze schoven zes beleidsdoelen voor tien jaar naar voren:

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 woningen 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.

Jaarlijks rapporteert de Armoedebarometer over de ontwikkeling van deze zes doelen op
verschillende beleidsniveaus en over de verschillende levensdomeinen heen. Op basis van
meetbare indicatoren kan de evolutie van de armoedesituatie in Vlaanderen worden opgevolgd.  

Decenniumdoelen 2017 maakt nu de balans op. Hoe ver zijn we van onze Decenniumdoelen
verwijderd? En hoeveel jaar moet er nog gewerkt worden vooraleer de doelen bereikt worden? 



Decenniumdoel 1: GEZONDHEID 
'Een halvering van de gezondheidsongelijkheid tussen arm en rijk'

Decenniumdoel 2: ARBEID
'Een halvering van het aantal gezinnen waar niemand werkt'

Decenniumdoel 3: INKOMEN
'Voor elk gezin, ongeacht de samenstelling, minstens een inkomen dat de Europese
armoederisicodrempel bereikt' 



Decenniumdoel 4: WONEN
'Een toename van het aantal goede en betaalbare huurwoningen met 150.000 eenheden,
waarvan minstens de helft sociale woningen zijn' 

Decenniumdoel 5: ONDERWIJS
'Een daling tot 3% van laaggeletterdheid en laaggecijferdheid bij jongeren, in alle
onderwijsvormen en voor alle jongerengroepen'

Decenniumdoel 6: SAMENLEVEN
‘Mensen in armoede verbreden hun netwerken'



Wanneer bereiken we de decenniumdoelen
aan dit tempo?

Als we berekenen hoeveel jaar het nog duurt vooraleer de Decenniumdoelen bereikt zijn, dan
komen we tot deze nieuwe Armoedebarometer. 

We hebben geen rekening gehouden met bijvoorbeeld de groei van de economie, demografische
veranderingen of wetswijzigingen in de toekomst. 

Deze voorstelling is slechts een inschatting. 
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