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WERELD

10% wereldbevolking of 7OO miljoen mensen 
leven in extreme armoede ( minder dan 1,9 dollar per dag).

30% van de wereldbevolking moet het doen met minder dan 3,1 dollar per dag



EUROPA
125 miljoen mensen in Europa zijn arm. 

Dat is 24,5%.



BELGIË
1,66 miljoen Belgen (670.000 Vlamingen) 

zitten  onder de armoededrempel (1187 euro).
Dat is 15,9%.



Aantal personen onder de armoedegrens     



Armoede en lage middenklasse



- AANTAL KINDEREN ( 420 000) IN ARM GEZIN IS GESTEGEN :  IN BELGIË (18,7%), IN     
VLAANDEREN (BIJNA 14 %,  BIJNA VERDUBBELING T.O.V. 2007 )

- AANTAL LEEFLONERS GESTEGEN ( 144 000 IN 2019, STIJGING MET 40 % OP 10 JAAR)

- 17O 000 MENSEN KLOPPEN IN 2019 AAN BIJ VOEDSELBANK ( STIJGING MET BIJNA 6% 
T.O.V. 2018)

- ENERGIEARMOEDE : e in128 000 BUDGETMETERS VOOR GAS , 32 000 VOOR ELECTRICITEIT ( 
1 OP 5 GEZINNEN PROBLEMEN ENERGIE)

- 38 % VAN DE HUURDERS , NA BETALEN HUUR, KOMT IN DE ARMOEDE TERECHT (ONG.  
160 000 GEZINNEN IN  VLAANDEREN)

- 150 OOO MENSEN STAAN OP DE  WACHTLIJST VOOR SOCIALE WONINGEN

- MENSEN IN ARMOEDE LEVEN MINDER LANG (6 TOT 9 JAAR), ZIJN MEER ZIEK EN STELLEN
DOCTERSBEZOEK UIT



 



Grafiek 13 Evolutie armoederisico volgens niveau van opleiding - België



Verwondering

DE RIJKDOM IS GROTER GEWORDEN

Globaal vermogen van de Belg :  Dat is 2O6 000 per gezin (mediaan) en 336 000 euro 

(gemiddeld). Dat betekent de Belg nu gemiddeld 40 procent rijker is dan in 2001 ( ‘De 

Tijd’)

DE ARMOEDE IS NIET GEDAALD

In 1987 was de armoede ook 15%.



Verwondering

WERELD

- 26 rijkste mensen bezitten evenveel als 3,8 miljard mensen, rijkste 10% heeft 88% 

rijkdom. Een stijging met 44% sinds 2010 ; 

- De rijkste 20%  verdient  81,2%  globaal inkomen ; de 20% armste mensen  1,7%;

- Het vermogen van de lage middenklasse is afgenomen





Verwondering

BELGIË

- het leefloon voor een alleenstaande bedraagt ong. 75% van de armoedegrens en slechts 64% 

in het geval van een koppel met 2 kinderen. Enkel voor alleenstaanden liggen de 

invaliditeitsuitkering, het pensioen en het minimumloon boven de armoedegrens.

- het aandeel van de 30% laagste inkomens in het globale inkomen is gedaald van 11,2% tot 

8,3%. Dat van 10% rijksten is gestegen tot 31,9% 

- de 10% meest vermogende gezinnen bezitten 44% van het totale vermogen in België. De 25% 

armste gezinnen slechts 0,62% van het totale gezinsvermogen

- het vermogen van de rijkste 5% Belgen is  even groot als het vermogen van de 75% armste

Belgen. 







KORTOM

■ Ondanks de grote welvaartsprong ( sinds 1953 BBP per 

capita x 4) van de laatste 5O jaar is de armoede niet 

gedaald

■ De koek werd groter maar met de verdeling van de taart 

loopt het mis



Kinderarmoede in % versus welvaart per persoon in euros



Verontrusting

TE GROTE ARMOEDE EN ONGELIJKHEID HEEFT NEGATIEVE GEVOLGEN:

■ SOCIAAL:  1 op 7 Belgen beschikt niet over levenswaardig

minimum wat leidt tot sociale uitsluiting ; 1 op 3 heft het moeilijk om eindjes

aan elkaar te knopen ;

■ DEMOCRATISCH: aantasting van het draagvlak van de samenleving, ongelijke

invloed en macht

■ ECONOMISCH: ongelijkheid kost geld (in België 3% van BBP of 13 miljard)



Verontwaardiging

FOTO VAN DE ARMOEDE KLOPT NIET

- kwetsbare groepen zijn 65-plussers (18% bevindt zich onder de armoedegrens), eenoudergezinnen   (23%), , 

werklozen (35%) ,andere niet-actieven (20%), huurders (34%).

- aantal leefloners is nog geen 1O% van aantal armen

- er zijn 3x meer werkende armen (90 000) dan leefloners in Vlaanderen

- het gaat ook over invaliden, gehandicapten (25% is arm) , zelfstandigen (12  à 14 %), armoede platteland

FOUTE BEELDVORMING VAN ARMEN

- ‘eigen schuld dikke bult’  ( ‘losers’)

- ‘voor wat hoort wat’  ( ‘profiteurs’)



Verontwaardiging

- Geen daling armoede in rijk(er) land

- Groeiende onzekerheid, ook bij de middenklasse, ook bij jongeren :

1 op zes werkenden geen buffer (maand overbruggen) ; 4 op tien onvoldoende

spaargeld ( drie maanden buffer)

- Beleid haalde haar eigen doelstellingen ( algemene daling met één derde, halvering

kinderarmoede, optrekken minima) niet ;  

- Activeringsmaatregelen ( verlaging werkloosheidsuitkering, hervorming

wachtuitkeringen,……) werken niet of onvoldoende. Geen uitbreiding soc. economie

- Besparingen door verschil. regeringen :  de laagste inkomens (2O% bevolking) 

leveren gemiddeld 50 euro per maand in. De ‘sociale correcties’ zijn onvoldoende.

- Vlaams regeerakkoord: zelfs geen doelstellingen meer ; geen plan; wel versterking

beeldvorming ‘eigen schuld’ (gemeenschapsdienst)



' Armoede is het zwarte gat waarin beschaving

en democratie verdwijnen’

Herman van Goethem (UA-rector)



Hoop

- stijgende ongerustheid over toenemende ongelijkheid

- verhoogde bezorgdheid over de toename armoede en 

onzekerheid

- verontwaardiging over niet billijke spreiding van de  

bezuinigingen

- politiek thema geworden :  armoede op politieke agenda, 

ongelijkheid als economisch thema,  groter draagvlak voor

samenhorigheid, kwaliteit van samenleven, herverdeling,… ; 



Ander verhaal|andere politiek

- Armoede definiëren als een onrecht (EVRM art 25, GW art 23)

- Armoede is geen zaak van ‘armen’ maar een samenlevingsprobleem. Is niet louter

een individueel maar een maatschappijprobleem

- Waarden als gelijkheid en solidariteit benadrukken ; Gelijkheid breeder definieren

dan alleen inkomen en vermogen ( klimaat-problematiek)

- Heroriënteren van democratische instrumenten (fiscaliteit, sociale zekerheid, 

energie,…) in functie van rechtvaardigheid, billijkheid en herverdeling (Waarden-

shift);

- Klimaarechtvaardigheid : Armoedetoets op alle beleidsmaatregelen ( bijv. Klimaat)



WE VRAGEN ... 

•eerlijke fiscaliteit 

•vervangingsinkomens en bijstandsuitkeringen 
opgetrokken tot boven de Europese armoedegrens 

•werkgelegenheid in de sociale economie 

•een sterke slidaire verplichte ziekteverzekering die een brede bescherming voor allen 
biedt 

•de maximumfactuur voor het secundair onderwijs 

•meer kwaliteitsvolle en betaalbare woningen 
en een duurzaam en eerlijk energiebeleid 

•een non-discriminatiebeleid 



Nelson
Mandela ‘ARMOEDE BESTRIJDEN IS GEEN DAAD VAN

LIEFDADIGHEID. HET IS EEN DAAD VAN

RECHTVAARDIGHEID. HET IS DE

VERDEDIGING VAN EEN FUNDAMENTEEL

MENSENRECHT, HET RECHT OP

WAARDIGHEID EN OP EEN FATSOENLIJK

LEVEN. ZOLANG ARMOEDE BESTAAT, IS ER

GEEN ECHTE VRIJHEID’



BEDANKT!

www.decenniumdoelen.be


