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                    Licht aan het einde van de tunnel? 

 

 

 

Maandag houdt minister-president Kris Peeters zijn septemberverklaring.  

De start van het tweede beleidsjaar van deze regering. Gedaan dus met plannen maken, 

beloftes en principebeslissingen, tijd voor concrete acties. Althans, dat hopen we. 

 

Decenniumdoelen 2017, een uitgebreid samenwerkingsverband tegen armoede zal maandag 

aandachtig luisteren. Wij zaten echter niet te wachten niet op het finale verdict over een 

brug of een tunnel. Wij zitten met de cruciale vraag: Is er licht aan het einde van de 

armoedetunnel?  

 

De Vlaamse regering was bij haar aantreden zeer ambitieus, ook op het vlak van 

armoedebestrijding. Voor het zomerreces voegde ze, op initiatief van coördinerend minister 

armoedebestrijding Ingrid Lieten daar een actieplan armoedebestrijding aan toe waarmee 

veel ambities kunnen waargemaakt worden. De bewindsploeg wil van Vlaanderen een 

“topregio” maken. “Vlaanderen moet een solidaire samenleving zijn, ook wanneer de 

budgettaire middelen schaars zijn”, aldus het regeerakkoord. En zo zit de Vlaamse regering 

helemaal op koers zoals in het Pact 2020 werd vooropgesteld. Vlaanderen gaat voor een 

offensieve aanpak van de armoede. 

Althans zo lijkt het ….  

 

Want vandaag is nog altijd niet duidelijk met welke middelen deze regering het actieplan 

armoedebestrijding wil realiseren tegen het einde van de legislatuur. De verschillende 

excellenties hebben tot eind dit jaar de tijd gekregen om aan de hand van deze 

doelstellingen actiefiches op te maken. Onnodig te duiden dat het formuleren van concrete 

acties enkel kan als de ministers weten hoeveel budget ze ter beschikking zullen hebben en 

ook aangeven hoeveel budget ze concreet hiervoor willen inzetten. 

 

Neem nu de schuldhulpverlening in Vlaanderen. Recente studies geven aan dat het aantal 

Vlamingen met schulden onrustwekkend is gestegen. Ook het aantal mensen dat aangeeft 

het moeilijk te hebben om de eindjes aan elkaar te knopen met hun beschikbaar inkomen is 

gestegen van 9,6% naar 14,8%. De erkende diensten voor schuldbemiddeling hebben 

intussen wachtlijsten aangelegd omdat ze de toenemende vraag naar budget- of 

schuldhulpverlening niet meer aankunnen. Door gebrek aan hulp dreigen vele van deze 

hulpvragers ook in de armoede terecht te komen. De Vlaamse overheid formuleerde zeer 

goede bedoelingen om het aanbod voor iedereen toegankelijk te maken en hiervoor de 



diensten te vergroten en te ondersteunen. Het antwoord op de vraag hoeveel middelen ze 

hiervoor veil heeft blijft ze ons voorlopig schuldig.  

 

En dus zal Minister- president Peeters ons maandag duidelijk maken in hoeverre armoede 

een echte topprioriteit is voor zijn regering. Uit zijn verklaring zal blijken of de Vlaamse 

regering echt aan wegen uit de armoede wil werken.  

 

Meer dan 1 op 10 mensen in Vlaanderen leeft beneden de armoederisicodrempel. 

Decenniumdoelen 2017 beseft dat Vlaanderen zich in een budgettair keurslijf moet wringen, 

dat er aandacht voor investeringen en besparingen moet zijn. Maar het spreekt voor zich dat 

in een sociale en solidaire topregio, die Vlaanderen wil zijn, dit niet op de kap van de meest 

kwetsbare groepen mag gebeuren. Net in tijden van crisis zijn er meer middelen nodig om 

de armoede terug te dringen. We verwachten dat de Vlaamse regering over de brug komt!  

 

 

Frederik Vanhauwaert 

Danielle Colsoul 

Woordvoerders Decenniumdoelen 2017 

 

Samenwerkingsverband Decenniumdoelen 2017 bestaat uit 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 

 

 

 


