
 
 
 
 
Armoedebestrijding blijkt geen prioriteit 
 
Door 2010 uit te roepen tot ‘Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting’ zette 
de Europese Unie armoedebestrijding hoog op de politieke agenda. Vanaf 1 juli neemt België het 
voorzitterschap van de Europese Unie waar. Een dag later wordt het Vlaams Actieplan 
Armoedebestrijding 2010-214 (VAPA) voorgesteld. Vlaams minister van Armoedebestrijding Lieten 
kon zich geen beter moment indenken om haar meesterproef te verdedigen. Decenniumdoelen 2017 
kon de tekst al inkijken. Jammer genoeg moeten we de coördinerend minister en de Vlaamse regering 
er een onvoldoende voor geven.  
 
Het VAPA bundelt alle inspanningen, die de verschillende Vlaamse ministers zullen leveren om de 
armoede te bestrijden. De coördinatie van dat werk ligt bij minister Lieten. Uit de inleiding van het 
VAPA blijkt dat de Vlaamse regering brandt van ambitie. Ze wil van Vlaanderen, ook op het vlak van 
armoedebestrijding, een topregio maken. Vlaanderen moet een solidaire samenleving zijn, ook 
wanneer de budgettaire middelen schaars zijn.  
 
Om die ambitie te kunnen realiseren, is een stevige aanpak nodig en daar wringt het schoentje. De 
Vlaamse regering maakt haar goede intenties nergens concreet. Het VAPA leest als een 
nieuwjaarsbrief vol goede voornemens en fraaie bewoordingen. Als we het plan grondig bestuderen, 
zien we bijna nergens een tijdspad bij de voorgestelde maatregelen, laat staan concrete financiële 
engagementen. Decenniumdoelen 2017 vindt dit uiterst zorgwekkend. We weten immers allemaal dat, 
zeker in budgettair moeilijke tijden, niet-gebudgetteerde beleidsplannen meestal papieren tijgers 
blijven.  
 
Armoedebestrijding als topprioriteit, zoals het regeerakkoord voorschrijft, vraagt een concrete, 
realistische en ambitieuze aanpak waarop alle ministers maximaal inzetten. De Vlaamse Regering 
heeft in ieder beleidsdomein een aantal concrete hefbomen om een merkbaar verschil te maken voor 
mensen in armoede. Deze hefbomen worden in het VAPA niet optimaal ingezet. 
 
Vraag is dan ook of deze regering echt werk wil maken van armoedebestrijding. Kan de coördinerend 
minister voldoende gewicht in de schaal leggen om haar collega ministers te overtuigen hun 
verantwoordelijkheid op te nemen en de nodige middelen vrij te maken? 
 
Het antwoord op deze vraag zal aantonen hoe belangrijk het armoedethema is voor de verschillende 
politieke partijen en hun excellenties.  
Een goed voorbeeld was in elk geval de recente aankondiging dat de Vlaamse regering uiterlijk tegen 
2014 een maximumfactuur in de thuiszorg zal invoeren. Hiervoor wordt vanaf 2013 jaarlijks 21,5 
miljoen euro uitgetrokken. Door deze inspanning zullen mensen minder in financiële problemen 
geraken als ze bij ernstige ziekte de noodzakelijke niet-medische kosten moeten betalen.  
 
We verwachten op de verschillende domeinen gelijkaardige concrete antwoorden.  
Nemen we het voorbeeld van de wijkgezondheidscentra. Volgens het actieplan moeten deze worden 
‘versterkt en uitgebreid’. Voorwaar een mooie gedachte … Maar wat betekent dat? Welke meetbare 
resultaten worden eraan gekoppeld en hoeveel middelen zijn ervoor beschikbaar?  
 
En wat met wonen? De woningnood is erg hoog. Dat wordt ook erkend, maar de wil en moed om daar 
een antwoord op te bieden is ontoereikend. 
De engagementen bijvoorbeeld om de huursubsidie uit te breiden en zo de betaalbaarheid van wonen 
op de private woonmarkt te bevorderen voor mensen die al lange tijd op de wachtlijst staan voor een 
sociale woning maar ook voor mensen uit de laagste inkomenscategorieën zijn onvoldoende. 
 
Dit is typerend voor dit actieplan. Het staat vol goede bedoelingen, maar het ontbreekt aan meetbare 
indicatoren, die gekoppeld zijn aan een concreet tijdspad en budget. In het VAPA beweert minister 
Lieten dat Vlaanderen de ‘lead’ zal nemen in het uitwerken van een goede set armoede-indicatoren. 
Decenniumdoelen 2017 juicht dat toe. Vreemd genoeg is in dit actieplan het beleid vaak niet 
meetbaar. Het VAPA stelt terecht dat armoedebestrijding een zaak van iedereen is. Daarom moet elke 



minister binnen de eigen bevoegdheden meetbare doelstellingen voorop stellen en er een tijdspad en 
financiële engagementen aan koppelen. Zeker in budgettair moeilijke tijden is het belangrijk dat elke 
euro weloverwogen besteed wordt. 
 
Mensen in armoede hebben niks aan goede bedoelingen en fraai verwoorde teksten. Ze hebben nood 
aan concrete beslissingen en concrete daden.  
Deze regering krijgt dan ook een herexamen. We vragen de Vlaamse regering met aandrang, onder 
leiding van minister Lieten, haar verantwoordelijkheid te nemen en een efficiënt actieplan op te stellen.  
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Initiatiefnemers van de decenniumdoelen zijn ABVV, ACLVB, ACV, ACW,  Minderhedenforum, 

Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Socialistische Mutualiteiten en socio-culturele verenigingen, 

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Verbruikersateljee, Vlaams Netwerk van verenigingen waar 

armen het woord nemen, Vlaams Minderhedencentrum en Welzijnszorg. Met de actieve en 

financiële steun van Cera. 

Voor meer achtergrond bij de Decenniumdoelen 2017, zie www.decenniumdoelen.be 

 

 


