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10 jaar lang al confronteert Decenniumdoelen2017 het 
Vlaams en federaal beleid met hun resultaten op vlak van 
armoedebestrijding. 10  Armoedebarometers meten 6 dui-
delijke en haalbare doelstellingen op het vlak van wonen, 

gezondheid, onderwijs, inkomen, werk en samen leven. Deze 10 geven 
een scherp beeld van 10 jaar armoedebestrijdingsbeleid. 

10 
armoedeBarometers, 
10 jaar armoediG 
Beleid
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Al 10 jaar beloven de verschillende regeringen de armoede te bestrijden, 
de (kinder-) armoede te halveren, mensen die leven in armoede boven 
de armoedegrens te tillen … . 
Niets daarvan, geen enkele barometer toont fundamenteel een verbete-
ring. Integendeel, stuk voor stuk staan ze op rood.

armoede: een democratisch deFicit
Cijfers vertellen één kant van het verhaal. Achter de cijfers staan men-
sen. Mensen die omwille van hun achtergrond, hun gezinstoestand, hun 
geschooldheid, hun handicap, hun leeftijd, … niet of amper  kunnen 
deelnemen aan de samenleving. ‘Niet kunnen deelnemen’ klinkt vaag. 
Toch kunnen we dit vatten in één indicator: het aantal personen dat 
geen week buitenshuis vakantie kan nemen.
Wie geen vakantie kan nemen om financiële redenen heeft ook niet de 
mogelijkheid om op een andere manier deel te kunnen nemen aan die 
samenleving. 

De eerste grafiek geeft deze evolutie weer. Sinds de eerste metingen in 
20081 stijgt het aantal mensen dat geen vakantie buitenhuis kan nemen 
met 4 pcp. Sinds 2013 blijft het aantal mensen schommelen tussen de 
18% en 19%.

Geen vakantie kunnen nemen

25%

20%

15%

10%

5%

0%

800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000

0

NM20
08

AB
20

09

AB
20

11

AB
20

13

AB
20

15

AB
20

10

AB
20

12

AB
20

14

AB
20

16

AB
20

17

Aantal personen die niet een week vakantie buitenhuis kunnen nemen



13

Dit cijfer staat symbool voor de kloof die er is tussen mensen in of nabij 
armoede en de rest. Dit zegt tegelijkertijd iets over ons democratisch 
systeem. Mensen die uitgesloten zijn, zijn ook democratisch uitgesloten. 
Andere indicatoren met betrekking tot deelname aan het verenigingsle-
ven tonen eenzelfde kloof: mensen in of nabij armoede zijn minder lid 
van verenigingen (10 procentpunt minder gemiddeld) of nemen minder 
deel aan culturele activiteiten (ongeveer 15 procentpunt minder dan 
gemiddeld).
Verbreden we ons beeld  richting mensen met een migratieachtergrond, 
dan zien we een groeiende polarisering waardoor nog meer mensen wor-
den uitgesloten.

Armoede, discriminatie en racisme sluiten mensen uit. Grote groepen 
worden niet gehoord of krijgen amper een stem. 10 armoedebarometers 
vatten hun stem samen.

na 10 jaar, amper armen minder
Op 10 jaar tijd zijn er amper 30.000 ‘armen’ minder. Een halvering had 
346.500 minder armen moeten betekenen! Vandaag leven meer dan 
660.000 mensen in Vlaanderen in armoede. 10 jaar armoedebeleid le-
vert voor mensen aan de onderkant niets op. 

Aantal personen onder de armoedegrens
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Maar het beeld van armoede verandert: het krijgt  meerdere kleuren. 
Sommige groepen, bijvoorbeeld ouderen gaan vooruit op de armoede-
ladder. De welvaartstijging van de jaren 60 is hieraan debet. Eenouder-
gezinnen en gezinnen met een migratieachtergrond gaan er daarentegen 
fors op achteruit. En kinderen gaan er op achteruit! Kinderarmoede is 
verdubbeld sinds 2008 tot meer dan 12%. De Vlaamse regering ging 
echter voor een halvering!

na 10 jaar, Zijn er amper werkarme GeZinnen minder.
Jobs zijn inderdaad een bres tegen armoede. Die jobs moeten dan wel 
voldoende inkomen voor een gezin genereren. Daarvoor kijken we naar  
het aantal gezinnen waar niemand werkt. Het aantal gezinnen dat geen 
inkomen heeft uit betaald werk blijft sinds 2006 schommelen rond 8%.  
Deze werk-arme gezinnen hebben geen baat bij de hoeveelheid jobs die 
er bij komen, deze gaan immers naar werk-rijke gezinnen.

Jongeren, laaggeschoolden en mensen met een migratieachtergrond 
zijn het meest getroffen. Laaggeschoolden hebben bijvoorbeeld al 10 
jaar de laagste werkzaamheidsgraad, en deze blijft bovendien dalen. 

De Vlaamse regering investeert echter niet in deze groepen. Sociale 
economie die nochtans laaggeschoolden, mensen met een migratieach-
tergrond en andere groepen aan de slag helpt, blijft steken op een scha-
mele 26.000 personen. Intussen is er een werkbonus voor zij die vol-
tijds werken. 10 jaar werkgelegenheidsbeleid levert een verscheurd land 
tussen werk-rijke en werk-arme gezinnen op.

na 10 jaar, noG steeds ver verwijderd  
van de armoederisicodrempel
Wie geen job heeft, moet een beroep doen op de sociale zekerheid of de 
bijstand. Een beroep doen op, is veel gezegd. We kijken hoe ver de soci-
ale minima (werkloosheidsvergoeding, leefloon, inkomensgarantie voor 
ouderen  en  het minimum pensioen) verwijderd is van de armoedegrens. 

De afstand van de sociale minima tot de armoedegrens is na 10 jaar 
nagenoeg gelijk gebleven. Wie werkloos is krijgt het minst (-30 pcp), 
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daarna volgt de leefloner (-23 pcp). De ouderen krijgen iets meer, maar 
staan nog steeds ver af van de armoededrempel (-16 pcp). En alweer: 10 
jaar armoedebestrijding helpt gezinnen bijgevolg niet uit de armoede, 
maar houdt ze net in de armoede. 

na 10 jaar is de democratiserinG van het onderwijs Gestopt
Onderwijs is op lange termijn steeds een gelijkmaker. De sociale mobili-
teit van Belgen is grotendeels toe te schrijven aan de democratisering 
van het onderwijs. Kunnen lezen, schrijven en rekenen is meer dan no-
dig in een hoogtechnologische samenleving. Wie niet kan schrijven, re-
kenen, lezen valt met andere woorden uit de boot.

Sinds de armoedebarometer zien we echter een stijging van de laagge-
letterdheid en laaggecijferdheid bij jongeren van 15 jaar. Om de 3 jaar 
worden de jongeren getoetst. Elke toets, sinds 2008, toont een achter-
uitgang. Vandaag zijn 17% van de jongeren laaggeletterd en laaggecij-
ferd. Een achteruitgang van meer dan 4 procentpunt. 

Kloof met de armoedegrens
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Deze groep jongeren zullen laaggeschoold de schoolbanken verlaten, 
met alle gevolgen vandien. Laaggeschooldheid veroorzaakt een structu-
rele achterstand op de arbeidsmarkt en dus ook armoede. Onderwijs 
kan alle jongeren kansen geven, maar hiervoor is een onderwijsbeleid 
nodig dat iedereen mee neemt.

na 10 jaar Zijn er amper sociale woninGen meer
Hoewel het aantal sociale woningen gestadig aangroeit, sinds 2006 met 
meer dan 13.000 sociale huurwoningen, is de aangroei een druppel op 
een hete plaat: sinds 2008 is het aantal sociale woningen per 100 huis-
houdens amper gestegen: met 0.08 woningen per 100 huishoudens. De 
aangroei van sociale woningen kan net de aangroei van de bevolking 
volgen. De wooncrisis is bijgevolg groter dan ooit: de wachtlijst voor een 
sociale woning is met de helft gestegen, de huurprijzen in de laagste 
segmenten van de private huurmarkt worden onbetaalbaar voor lage in-
komens, de woonlasten zijn voor minstens een kwart van de huurders te 
hoog, … . Wie huurt op de private markt, huurt zich bijgevolg arm! En 
intussen gaan vier keer meer subsidies naar eigenaars dan naar huur-
ders.

na 10 jaar kUnnen meer mensen hUn dokter niet Betalen
Wie niet werkt, wie in een slechte woning woont, voelt zich meestal 
minder goed in zijn vel. 10 armoedebarometers tonen de evolutie. 
Steeds meer mensen die leven in armoede of rond de  armoedegrens 
voelen zich ongezond, van 13% in 2006 tot 17% in 2015. In de grafiek 
vergelijken we mensen uit het laagste inkomenskwintiel, mensen met 

een migratieachtergrond en hooggeschoolden.  
Hooggeschoolden voelen zich gezond, het  
aantal blijft schommelen rond 3%. Bekijken 
we de twee andere groepen dan zien we hoge 
cijfers: meer dan 15% van deze mensen voe-
len zich ongezond. De kloof tussen diegenen 
die het goed hebben en alle anderen is hier 
meer dan ooit overduidelijk.
Tegelijkertijd stijgt het aantal mensen die hun 
zorg uitstellen om financiële redenen. Ondanks 

laaggeschooldheid veroorzaakt 
een structurele achterstand op de 
arbeidsmarkt en dus ook armoede. 
onderwijs kan alle jongeren kan-
sen geven, maar hiervoor is een 
onderwijsbeleid nodig dat iedereen 
mee neemt.
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de vele maatregelen en vele middelen in de 
gezondheidszorg is er dus geen vooruit-
gang. De bijkomende besparingen en de 
hogere facturen dreigen de gezondheids-
kloof enkel te vergroten. Arm maakt meer 
dan ziek, ziek maakt inderdaad ook arm.

10 jaar lanG een armoediG Beleid
Tellen we alles samen, dan zijn Vlaanderen 
en België grandioos gebuisd. Tien jaar ar-
moedebestrijdingsbeleid heeft niet opgele-
verd wat het moest opleveren. Op geen en-
kel doel is er enige vooruitgang. Zelfs de beperktere doelstellingen die de 
Vlaamse en Belgische regeringen hebben vastgelegd worden niet gehaald.

van 10 jaar armoedeBestrijdinGsBeleid word je meer dan triest
Het is schrijnend vast te stellen dat de armoede niet gedaald is, terwijl 
de globale welvaart en het globaal vermogen in België en Vlaanderen 
gestegen is de laatste tien jaar. Het is onaanvaardbaar dat in een steeds 
rijker land het beleid en de samenleving armoede gedoogt.

Vandaag zien we zelfs meer tekenen van een beleid dat zich keert tegen 
de armen. Zij moeten zich ‘goed leren gedragen’. ‘Goede’ armen worden 
gescheiden van ‘niet waardige’ armen. Mensen worden uitgesloten om-
dat ze ‘anders’ zijn. Arm zijn is hun fout, hun schuld. Het beleid daaren-
tegen treft zogenaamd geen schuld, want zij doen er zogezegd alles aan. 
10 Armoedebarometers tonen een ander beeld.

het is tijd voor een ander verhaal en een ander Beleid
Het beeld dat het beleid van armoede, van mensen in of nabij armoede, 
schetst klopt dus niet. 
De 10 Armoedebarometers zijn niet alleen cijfers, maar schetsen het 
verhaal van meer dan 660.000 Vlamingen die leven in armoede, van 
alleenstaande ouders, landgenoten met een migratieachtergrond, men-
sen met een handicap, mensen verborgen op het platteland, werkenden 
die in een ongezonde en te dure woning leven, … .

tellen we alles samen, dan zijn 
vlaanderen en België grandioos 
gebuisd. tien jaar armoedebestrijdings-
beleid heeft niet opgeleverd wat het 
moest opleveren. op geen enkel doel is 
er enige vooruitgang. Zelfs de beperk-
tere doelstellingen die de vlaamse en 
Belgische regeringen hebben 
vastgelegd worden niet gehaald.
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10 Armoedebarometers schetsen zwart op wit dat arm zijn of nabij ar-
moede leven niet hun schuld is. Dat uitgesloten of gediscrimineerd zijn 
niet hun keuze is. Dat werken niet altijd de oplossing is, … .

Armoede is daarentegen een onrecht, het is een fundamenteel probleem 
van de samenleving, van een samenleving die ongelijkheid produceert, 
waardoor vertrouwen tussen mensen en de sociale samenhang afneemt. 
Armoede bestrijden vraagt een ander verhaal over ongelijkheid en on-
recht. Het vraagt een beleid van herverdeling en het structureel uitbou-
wen van de rechten van alle mensen. 

Het is dus tijd voor een beleid dat een sluitende aanpak garandeert om 
armoede terug te dringen en ongelijkheid te verminderen. Een beleid dat 
daarvoor haar grote hefbomen op inkomen, wonen, kinderbijslag, gezond-
heid, samenhang en werk daadwerkelijk en maximaal inzet. Een beleid 
dat consequent mensenrechten en kinderrechten als kader hanteert. 

Decenniumdoelen2017 is ervan overtuigd dat er dan wel echt resul-
taten zullen geboekt worden. En laat ons dat niet uitstellen naar 
2050: dan zijn de kinderen die vandaag geboren worden al 33 jaar 
oud; dan zijn de jongeren die nu van school gaan aan het einde van 
hun loopbaan. Dan zitten we pas in een verscheurde samenleving.

Decenniumdoelen heeft de 10 armoedebarometers in een boek 
gebundeld, samen met evaluaties van het beleid door 7 experten. 
Het boek is te lezen op www.decenniumdoelen.be. Je kunt het ook 
bestellen bij michel.debruyne@decenniumdoelen.be aan 10 euro 
het stuk plus verzendingskosten.

N
1. De armoedebarometer werkt met de cijfers van EU-Silc, deze worden steeds 2 jaar na afname gepubliceerd. Dit bete-

kent dat de armoedebarometer van 2017 handelt over het jaar 2015.


