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GRONDIGE BIJSTURING VLAAMS ACTIEPLAN ARMOEDE NODIG NA NIEUWE
STIJGING KANSARMOEDE-INDEX KIND & GEZIN

De nieuwe kansarmoedecijfers die Kind en Gezin samenstelt zijn alarmerend. Een nieuwe stijging, ditmaal
van 12% naar 12,81%, stelt een grondige bijsturing in het Vlaams Actieplan Armoede in het vooruitzicht.
Vooral in de centrumsteden en bij kinderen met een moeder die bij haar geboorte niet de Belgische
nationaliteit had, neemt de armoede sterk toe. Het Netwerk tegen Armoede, Caritas Vlaanderen en
Samenlevingsopbouw doen samen alvast enkele voorstellen.

“Het is duidelijk dat het Vlaamse armoedebeleid stevig herbekeken moet worden,” klinkt het bij het Netwerk
tegen Armoede, Caritas Vlaanderen en Samenlevingsopbouw na de bekendmaking van de
kansarmoedecijfers van Kind & Gezin. “Momenteel wordt een bijsturing van het Vlaams Actieplan Armoede
voorbereid. Dit is een moment dat de Vlaamse Regering niet kan laten liggen wil ze haar eigen doelstellingen,
met als speerpunt een halvering van de kinderarmoede tegen 2020, überhaupt nog halen.”
De meest preventieve oplossing is het verzekeren van voldoende kwaliteitsvolle, energiezuinige en
betaalbare woningen voor gezinnen in armoede. “De bouw van extra sociale woningen moet versneld
worden, waarbij rekening gehouden wordt met de huidige noden”, zegt Thijs Smeyers (Caritas Vlaanderen).
“Het sociaal objectief, een afgesproken aantal sociale woningen dat een gemeente moet realiseren, moet
afdwingbaar worden. Zo kunnen gemeenten die de afspraken niet naleven daarvoor bestraft worden”.

Een ander aspect dat versterking verdient is het voorzien van werkbaar werk voor mensen in armoede. “De
Vlaamse Regering zet hard in op activering”, duidt Kristel De Vos (Samenlevingsopbouw). “Maar deze
mensen moeten ook aan de slag kunnen. We denken daarbij vooral aan het versnellen en uitbreiden van het
afgesproken groeipad voor de sociale economie.”

Op korte termijn zijn vooral maatregelen nodig die de factuur voor elektriciteit, gas en water voor mensen in
armoede duurzaam verlagen, aldus Frederic Vanhauwaert (Netwerk tegen Armoede). Daar zien we op het
terrein meer en meer problemen.” Ook in het onderwijs zijn nog kansen tot verbetering. “We blijven pleiten
voor de invoering van een maximumfactuur in het secundair onderwijs”, zegt Vanhauwaert.
Een andere preventieve oplossing is het stevig inzetten op rechtentoekenning. Naast automatische
rechtentoekenning, moeten hulp- en dienstverleners op de eerste lijn veel proactiever rechten voor mensen
in armoede in orde maken.
Tot slot moet de Vlaamse Regering ook durven nadenken om haar beslissing over de kinderbijslag te
herbekijken. De stijgende kinderarmoede is er al meer dan 10 jaar. Het zal dan ook noodzakelijk zijn meer
daling van de kinderarmoede te realiseren via het nieuwe kinderbijslagsysteem.
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