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02.01  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega’s, in de Senaat werd de 

resolutie van mijn collega Cindy Franssen goedgekeurd die bakens uitzet voor een toekomstig 

beleid inzake armoede. Die tekst omvat een aantal richtlijnen en prioriteiten op uiteenlopende 

domeinen, steunend op het herstellen van het sociale grondrecht. Een van deze doelstellingen 

die deze resolutie nastreeft is het terugdringen van armoede bij kinderen. Daar is reeds heel 

wat rond te doen geweest, onder meer in het Vlaams Parlement. 

 Het is een schrijnende situatie. Men stelt vast in de statistieken – dit werd gepubliceerd in 

MO magazine op 14 oktober – dat één op vijf kinderen in België in armoede leeft. Helaas is 

deze armoede gekleurd. Sociaal zwakkere mensen, maar ook mensen van vreemde etnische 

origine worden vaker door armoede getroffen. Dit is een situatie die we moeten rechttrekken, 

indien we geen verloren generatie willen creëren. Het is misschien een boutade, maar de 

jongeren vormen de toekomst. Hieraan moeten we dus werken. 

- Welke acties heeft u tijdens de voorbije jaren ondernomen om deze problematiek concreet 

aan te pakken, meerbepaald in die materie die tot uw bevoegdheid hoort? Dit thema is 

voor een groot deel gemeenschapsbevoegdheid. 

- Welke acties heeft u ondernomen tijdens de periode van lopende zaken? Wat kan u verder 

nog doen inzake deze problematiek met betrekking tot armoede bij kinderen? 

- Welke beleidsmaatregelen zijn genomen in het raamvan een samenwerkingsakkoord 

tussen de federale staat, de Gemeenschappen en de Gewesten om het armoedebeleid aan 

te pakken? Is dit akkoord nog steeds de basis voor samenwerking tussen de federale en 

regionale overheden? 

- Zijn er gemeenschappelijke projecten in het werkveld betreffende de armoedebestrijding 

bij kinderen? Zo heeft minister Lieten, Vlaams minister bevoegd voor 

armoedebestrijding, een oproep gelanceerd voor lokale projecten in de strijd tegen 

kinderarmoede, dit ter versterking van het lokale armoedebeleid. Dit zijn veelal projecten 

met een klein budget maar met een hoge sociale output, die volgens mij van iedereen 

steun verdienen, namelijk van het regionale, lokale maar ook van het federaal niveau. 

02.02 Staatssecretaris Philippe Courard: De strijd tegen kinderarmoede was, en is nog 

steeds, één van mijn absolute prioriteiten. Degelijke huisvesting, een aangepast 

gezinsinkomen, toegang tot kwaliteitsvol onderwijs, goede gezondheidszorg, goede 

gezinsondersteuning, ontspanning, enzovoort, zijn essentieel om onze kinderen een betere 

toekomst te bieden. 

In antwoord op uw vraag wil ik eerst verwijzen naar het Belgische voorzitterschap van de 

Raad van de Europese Unie in 2010. De strijd tegen kinderarmoede was één van de sociale 

prioriteiten. Ik verwijs naar belangrijke initiatieven als de Europese conferentie Who Cares, 

het Stappenplan, aanbevelingen ter bestrijding van kinderarmoede en het Vierde Europese 

Romaplatform. 

De conferentie Who Cares is volgens mij in haar opzet geslaagd. Getuige hiervan is onder 

meer het feit dat de Europese Commissie zich ondertussen officieel heeft geëngageerd om in 

2012 een aanbeveling ter bestrijding van kinderarmoede aan te nemen. Zij zal hiervoor onder 



meer voortbouwen op het werk dat verricht is onder het voorzitterschapstrio Spanje-België-

Hongarije. 

Ter voorbereiding van de Europese aanbeveling richtte het Sociaal Beschermingscomité een 

ad-hocwerkgroep Kinderarmoede op. Ook hieraan zal België actief participeren. 

In de strijd tegen kinderarmoede verdienen de vroege kinderjaren prioritair aandacht. In deze 

context heb ik het initiatief genomen om samen met de Europese Commissie een platform te 

organiseren. De vroege kinderjaren vormden de hoofdfocus van het Vierde Europese 

Romaplatform. Dit was bovendien een gelegenheid om goede praktijken en succesvolle 

strategieën inzake de rol van de bemiddelaars voor sociale en economische integratie van 

Roma uit te wisselen. 

Kinderarmoede maakt tevens deel uit van de eindverklaring van het Europese Jaar Tegen 

Armoede. Naast de initiatieven die werden genomen onder het Belgische voorzitterschap heb 

ik ook op federaal niveau een specifiek beleid ontwikkeld inzake de strijd tegen de 

kinderarmoede. Eén van de gevolgen was dat OCMW’s specifieke maatregelen kunnen 

ontwikkelen ter bevordering van de sociale participatie van minderjarigen. Daardoor krijgen 

de minderjarigen een reële kans om uit de armoede te geraken. 

Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar kinderen en kleine kinderen. Dit specifiek beleid 

ondersteunt lokale projecten en initiatieven in alle regio’s. Er is in een budget van 

4,2 miljoen euro voorzien. Deze maatregel werd recent uitgebreid toegelicht tijdens een van 

de workshops van de eerste jaarlijkse conventie van het Europees Platform ter Bestrijding van 

Armoede en Sociale Uitsluiting op 17 en 18 oktober te Krakau. Ten slotte kan ik verwijzen 

naar het nationaal hervormingsprogramma 2011 waarin naast de algemene 

armoededoelstellingen ook subdoelstellingen inzake armoede en bevolking in huishoudens 

met lage werkintensiteit en schuldenlast zullen worden opgenomen. 

In antwoord op uw vragen naar de samenwerking met de Gemeenschappen en de Gewesten 

verwijs ik naar de interministeriële conferentie Integratie in de Maatschappij. De IMC van 

21 maart laatstleden nam de beslissing om zes werkgroepen op te richten waaronder een 

permanente armoedewerkgroep door mijn kabinet voort te zetten. In deze werkgroep zetelen 

de vertegenwoordigers van de minister bevoegd voor het armoedebeleid op federaal niveau en 

van de gefedereerde entiteiten, de staatssecretaris voor Sociale Zaken en het Steunpunt tot 

Bestrijding van Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting. De werkgroep heeft 

onder andere als doel nationale thema’s binnen armoedebestrijding te coördineren. 

Kinderarmoede werd in deze context voorzien. Initiatieven ter bestrijding van kinderarmoede 

kunnen daar perfect onder vallen. Voor de rest blijft het samenwerkingsakkoord evenzeer 

basis van samenwerking. 

02.03  Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de minister, dank u voor uw antwoord. Het is 

belangrijk dat er in middelen voorzien is, naar ik heb begrepen 4,2 miljoen. Er zijn ook heel 

wat werkgroepen opgericht. Het belangrijkste blijft echter dat we nagaan via de geëigende 

kanalen of wat we doen qua beleid – werkgroepen en middelen – ook effectief zorgt voor een 

daling van de armoede. We moeten de armoede echt proberen te bestrijden en zorgen dat ze 

niet verder stijgt, we moeten proberen ze aan te pakken. Ik hoop dat we daar samen met de 

Gemeenschappen die voor een groot stuk bevoegd zijn voor armoedebestrijding, aan kunnen 

blijven werken. Goede beleidsnota’s en goede beleidsintenties en het oprichten van goede 

structuren en werkgroepen evenals interministeriële conferenties, zelfs studiedagen op 



Europees niveau in Krakau, zijn noodzakelijk maar we zullen dit vooral op het terrein moeten 

evalueren en bijsturen. Ik hoop dat we daarvoor op u kunnen rekenen. 

Uiteraard hoop ik dat wij zullen kunnen rekenen op alle bevoegde ministers, want het is niet 

alleen een zaak van de minister voor Armoedebestrijding of Sociale Integratie. 

Armoedebestrijding is iets heel inclusiefs, het heeft te maken met Werk, met Sociale 

Zekerheid, met de betaalbaarheid van de dingen. We moeten ervoor zorgen dat er ook op al 

die andere domeinen gewerkt wordt en dat de functie van de minister die Sociale Integratie als 

bevoegdheid heeft meer een waakhondfunctie is dan iets anders. 

  

Het incident is gesloten. 

 


