
 

 

 

Persbericht 

Internationale dag voor de uitroeiing van armoede, zaterdag 17/10/20 

Sociale en klimaatrechtvaardigheid : dezelfde strijd ! 

Groeiende ongelijkheden, klimaatcrisis, COVID-19… Het jaar 2020 bracht zoveel 

thema’s mee dat we nog eens duidelijk werden herinnerd aan het multidimensioneel 

karakter van armoede. En ook aan het belang om duurzame en structurele oplossingen 

aan te brengen. De laatste armoedecijfers, op basis van de EU-SILC-enquête 2019 over 

de inkomens en de levensomstandigheden, blijven alarmerend. In België ondervindt 1 

persoon op 51 grote moeilijkheden om zich te verzorgen, te wonen, zich te voeden, zich 

te verplaatsen naar werk, gebruik te maken van publieke diensten, deel te nemen aan 

een vrijetijdsactiviteit of te genieten van een stukje natuur. De COVID-19-crisis maakt 

deze ongelijkheden nog scherper. Het is in deze bijzondere context dat de Internationale 

dag voor de uitroeiing van de armoede dit jaar doorgaat. Op 17 oktober 2020 roepen de 

Verenigde Naties op om « samen te handelen om sociale en klimaatrechtvaardigheid te 

bereiken voor iedereen ». Met betrekking tot het voorgestelde thema blijft het laatste 

tweejaarlijkse Verslag ‘Duurzaamheid en armoede’ van het Steunpunt tot bestrijding 

van armoede – eind vorig jaar gepubliceerd - bijzonder actueel. Het besluit ervan is nog 

steeds duidelijk: klimaatbeleid en armoedebeleid gaan hand in hand en moeten snel 

leiden tot de invoering van structurele maatregelen. 

Of het nu gaat om de sanitaire crisis of de klimaatcrisis, mensen in armoedesituaties zijn vaak 

de eersten om de negatieve impact te ondervinden: slecht geïsoleerde woning, een precaire 

gezondheid, moeilijke toegang tot zorgen… Dit terwijl ze niet beschikken over de noodzakelijke 

hefbomen om aan de moeilijkheden te ontsnappen. Tijdens het overleg dat vooraf ging aan de 

publicatie van het Verslag ‘Duurzaamheid en armoede’, nog voor de COVID-19-crisis, 

vermeldde een deelnemer dat « mensen in armoede zouden graag gemakkelijker in de natuur 

geraken, zelfs al is het maar voor een daguitstap of een weekje vakantie. Daardoor zou je 

 
1 Deze Europese indicator die het risico op armoede of sociale uitsluiting weergeeft is gebaseerd op drie 
onderliggende indicatoren: 1) monetaire armoede, 2) ernstige materiële deprivatie en 3) lage werkintensiteit. 
Mensen die te maken krijgen met minstens één van deze drie risico's hebben een risico op armoede of sociale 
uitsluiting. Volgens deze indicator loopt in België 19,5 % van de bevolking een risico op armoede of sociale 
uitsluiting. Subjectieve armoede is een andere indicator, die complementair is met de meer objectieve 
indicatoren. Volgens het EU-SILC 2019 onderzoek verklaart 19,3 % van de Belgische bevolking dat ze 
moeilijkheden of grote moeilijkheden heeft om rond te komen. Meer info op onze pagina Feiten & Cijfers. 
 
Belangrijke opmerking : om te voldoen aan Europese vereisten werd de SILC-enquête in 2019 grondig 
hervormd. Die hervorming laat toe om de resultaten nauwkeuriger te berekenen. Ook de vragenlijst kon 
ingekort worden, zodat de last voor de deelnemende huishoudens substantieel vermindert. Door die 
wijzigingen zijn de resultaten vanaf 2019 niet vergelijkbaar met die van eerdere jaren. 
 

https://www.armoedebestrijding.be/duurzaamheid-en-armoede-een-bijdrage-aan-politiek-debat-en-politieke-actie/
https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/risico-op-armoede-sociale-uitsluiting
http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_aantal_armen.htm


eens kunnen ontspannen en je problemen een beetje vergeten ». Een vraag die nu des te 

pertinenter is, als we denken aan de gezondheidsmaatregelen of aan de hittegolf die deze 

mensen de voorbije maanden hebben moeten doorstaan, zonder dat ze daaraan konden 

ontsnappen. 

Naast de noodmaatregelen op korte termijn om het hoofd te bieden aan de opeenvolgende 

crisissen, dienen de verschillende overheden op federaal, regionaal en lokaal niveau te 

reageren met gecoördineerde en structurele maatregelen. Dat is ook de vraag die in de 

aanbevelingen in de tweejaarlijkse Verslagen van het Steunpunt tot bestrijding van armoede 

vervat zit. Verschillende overheden stellen ook een plan op om de armoede te bestrijden, op 

basis van hun bevoegdheden. Het tweejaarlijkse Verslag en deze armoedeplannen kunnen 

dan ook gebruikt worden om actie te ondernemen. 

Dit alles is echter alleen mogelijk en effectief als er ook rekening wordt gehouden met de 

leefsituatie van mensen in armoedesituaties, vanaf het ontwerp van de maatregelen tot en met 

de evaluatie ervan. Sommige maatregelen missen nog te vaak hun doel. Dit is bijvoorbeeld 

het geval met energiepremies, die nauwelijks ten goede komen aan verhuurders met een laag 

inkomen of huurders in de private en sociale huursector. Wanneer we weten dat 

energiearmoede vandaag de dag bijna 400 000 huishoudens in België treft, is een meer 

gerichte inzet van deze premies een goede illustratie van de mogelijke convergentie tussen 

de strijd tegen de armoede en de bescherming van de planeet en zijn bewoners.  

 

Het gebeurt ook in uw buurt 

Zoals elk jaar wil het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale 

uitsluiting de dag van 17 oktober ondersteunen door het publiek te informeren over de vele 

activiteiten die in België worden georganiseerd door verenigingen waar armen het woord 

nemen, hun netwerken, en andere organisaties of instellingen. Door zijn overleg en de 

aanbevelingen die onder meer in zijn tweejaarlijkse Verslagen zijn opgenomen, neemt het 

Steunpunt  deel aan de door de Verenigde Naties bepleite aanpak en wil het Steunpunt eraan 

herinneren dat armoede een ernstige schending van de waardigheid en de mensenrechten 

blijft. 

U kunt gemakkelijk een locatie bij u in de buurt vinden, evenals de data en alle details van de 

evenementen, door het overzicht van de verschillende activiteiten van de dag te raadplegen 

op de website van het Steunpunt tot bestrijding van armoede. 

 

Contactpersoon :  

NL : Henk Van Hootegem – henk.vanhootegem@cntr.be – 0485 71 52 24 

FR : Christophe Blanckaert - chbl@cntr.be - 0496 46 38 18 

 

Wil je het actualiteit van het Steunpunt op Twitter volgen ? Schrijf dan je in op @Luttepauvrete 

Wil je op de hoogte van onze activiteiten blijven? Schrijf dan je in op ons Nieuwsflits 

https://twitter.com/Luttepauvrete
https://www.armoedebestrijding.be/publicaties/publicaties-steunpunt/tweejaarlijks-verslag/
mailto:henk.vanhootegem@cntr.be
mailto:henk.vanhootegem@cntr.be
https://www.armoedebestrijding.be/nieuwsflash/

