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Persmededeling 25 maart 2011 
Armoedebestrijding echt een topprioriteit voor de Vlaamse 

regering? 

 

 

De Vlaamse regering was bij haar aantreden in 2009 zeer ambitieus, ook op het vlak van 

armoedebestrijding. In haar regeerakkoord “Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende 

tijden” kondigde ze aan om van intensieve armoedebestrijding een topprioriteit te maken. 

De bewindsploeg zei “in te zetten op een duurzaam en warm Vlaanderen. … De Vlaamse 

samenleving moet een solidaire samenleving zijn, ook wanneer de budgettaire middelen 

schaars zijn. Vlaanderen wil op vlak van armoedebestrijding een topregio worden. Om die 

ambitie te realiseren, is een daadkrachtige aanpak nodig” aldus de Vlaamse regering toen.  

 

Op 9 juli vorig jaar keurde de Vlaamse regering haar Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 

goed. Het plan bevat 194 ambitieuze doelstellingen die door de bevoegde ministers binnen 

zijn of haar beleidsdomein moesten geconcretiseerd worden in actiefiches. Deze fiches zijn 

intussen klaar en gebundeld in een eerste voortgangsrapport. Morgen ligt dit rapport op de 

tafel van de Vlaamse regering. Coördinerend Minister Lieten gaf vorige week op haar 

persconferentie alvast toe dat slechts 14 actiefiches zijn afgerond. Zoals ze zelf zei: “Dit is te 

weinig!”. Via de pers liet Minister Lieten haar collega’s dan ook weten dat extra 

inspanningen absoluut noodzakelijk zijn. Daarom plant ze dezer dagen bilateraal overleg met 

de andere ministers opdat ze een tandje zouden bijsteken. 

 

Het samenwerkingsplatform Decenniumdoelen 2017 hoopt dat de Vlaamse regering 

eindelijk de daad bij het woord voegt. Want de “daadkrachtige aanpak” is tot op vandaag 

uitgebleven. Sterker nog, Decenniumdoelen 2017 vraagt zich eigenlijk af of de Vlaamse 

regering echt werk wil maken van armoedebestrijding.  

De bewindsploeg besliste in juli 2010 om tegen eind 2010 bij alle acties budgetten, timing en 

meetbare indicatoren te voorzien. In december jl. maakte het samenwerkingsplatform de 

coördinerend minister armoedebestrijding al duidelijk dat de acties die toen op tafel lagen 

onvoldoende waren. Vandaag ontbreken nog steeds die duidelijke plannen met timing en 

budgetten, en dit op alle beleidsdomeinen. “Echt” werken maken van een topprioriteit kan 

men dit niet noemen. 

 

Nochtans de eerste cijfers van de studiedienst van Vlaamse regering liegen er niet om. Bijna 

12% van de Vlamingen leeft met een verhoogd armoederisico. Het aantal kinderen dat 

geboren wordt in een kansarm gezin stijgt, terwijl men de bedoeling had deze te halveren. 

Het aantal gezinnen dat een bezoek aan de dokter uitstelt om financiële redenen stijgt 

hoewel de regering zich engageerde voor een toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg.  

 



Nu de Vlaamse overheid een eigen Armoedemonitor heeft kan ze niet om de cijfers heen. 

Meten is weten en veronderstelt dan ook dat de regering hiermee aan de slag gaat en echt 

werk maakt van de “topprioriteit” armoedebestrijding. 

 

Voor het samenwerkingsplatform betekent “werk maken van” een duidelijke invulling van de 

actiefiches, met concrete plannen, met duidelijke timing en budgetten. Decenniumdoelen 

2017 beseft dat Vlaanderen zich in een budgettair keurslijf moet wringen, dat er in tijden van 

besparingen keuzes moeten gemaakt worden. En dus moet de regering, zoals Lieten terecht 

zegt,  “inzetten op die dossiers die voor de armoedeorganisaties wezenlijk zijn en het meeste 

verschil maken op het terrein”. Decenniumdoelen 2017 pleit voor doorbraken op vlak van 

huursubsidies en recht op wonen, de wijkgezondheidscentra, de schuldhulpverlening, 

dakloosheid, werk-welzijnstrajecten en kwalitatieve en duurzame jobs via sociale economie 

en lokale  dienstwerkgelegenheid. Zo kunnen bij de begrotingscontrole ondermeer de 

vrijgekomen middelen ten gevolge van de afschaffing van de jobkorting voor lage inkomens 

alvast ingezet worden voor armoedebestrijding. 

  

Wil Vlaanderen haar ambities tegen 2020 op vlak van armoedebestrijding kunnen realiseren 

zijn er net in tijden van crisis duidelijke plannen en concrete middelen nodig! 

 
 

Initiatiefnemers van de Decenniumdoelen zijn ABVV CW, ACLVB, ACV, 
Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Socialistische Mutualiteiten en socio-culturele 
verenigingen, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Verbruikersateljee, Vlaams Netwerk 
van verenigingen waar armen het woord nemen, Minderhedenforum, Welzijnszorg en 
Kruispunt Migratie-Integratie. Met de actieve en financiële steun van Cera. Voor meer 
achtergrond bij de Decenniumdoelen 2007-2017, zie www.decenniumdoelen.be 
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