
 

 

 

Persbericht – Oktober 2022 

Internationale dag voor de uitroeiing van armoede, maandag 17 oktober 

In het licht van de crisis moet armoedebestrijding richtinggevend zijn 

voor het beleid op alle bevoegdheidsniveaus 

Nu de energieprijzen de pan uit rijzen en de inflatie ongekende hoogten bereikt (11,27 

% in september), wordt het voor sommige huishoudens moeilijk, of nog moeilijker, om 

aan hun rekeningen en basisbehoeften te voldoen. In de eerste plaats willen we 

aandacht vragen voor diegenen die zich al in een precaire situatie bevonden. In 2021 

liep bijna een op de vijf mensen in België het risico op armoede of sociale uitsluiting1. 

Door de energiecrisis zien deze mensen hun situatie verslechteren. Zij worden 

geconfronteerd met onmogelijke ‘keuzes’ tussen huisvesting, voedsel, verwarming of 

gezondheidszorg betalen. Daarnaast dreigen ook andere categorieën mensen, die zich 

tot nu toe (net) boven de armoederisicogrens bevonden, op hun beurt in langdurige 

armoede en bestaansonzekerheid terecht te komen. Gezien de dramatische en 

problematische situatie waarin verschillende bevolkingsgroepen zich bevinden moet de 

strijd tegen de armoede worden opgevoerd. Dit moet richtinggevend zijn voor de 

besluitvorming in alle sectoren en op alle bevoegdheidsniveaus.   

Het is in deze bijzondere moeilijke context dat ook dit jaar de Internationale Dag voor de 

uitroeiing van armoede op 17 oktober plaatsvindt, met ‘waardigheid in actie’ als thema. Het 

interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale 

uitsluiting dringt ook aan op overleg tussen de federale overheid en de gewesten en de 

gemeenschappen om een gecoördineerde aanpak van de crisis te verzekeren. Dit 

interfederaal overleg heeft zijn nut bewezen bij het beheer van de COVID-19-crisis. Het 

Steunpunt herinnert aan het belang van een Interministeriële conferentie over 

armoedebestrijding - om te werken aan structurele oplossingen in de strijd tegen armoede -  

en is verheugd rond de aankondiging van een nieuwe bijeenkomst van deze IMC eind van 

deze maand. 

Nu de winter nadert, moet de steun aan huishoudens in precaire situaties om hun 

energiekosten te betalen, worden voortgezet. Er zijn ook structurele oplossingen op 

middellange termijn nodig. De gevolgen van de energiecrisis zijn bijvoorbeeld des te 

dramatischer voor mensen in armoede, omdat zij minder mogelijkheden hebben om hun 

energierekening te verlagen, zoals isolatie of duurzame verwarmingsmogelijkheden. Een 

duurzame oplossing vereist massale en versnelde investeringen in woningrenovatie. 

 
1 Volgens de laatste armoedecijfers van het EU-SILC 2021-enquête naar inkomen en levensomstandigheden -  
« Hoeveel mensen in België leven in armoede », Rubriek feiten en cijfers van de website van het Steunpunt tot 
bestrijding van armoede www.armoedebestrijding.be 

https://www.armoedebestrijding.be/feiten-en-cijfers/
http://www.armoedebestrijding.be/


Huishoudens met een laag inkomen en ook huurders, die vaak meer risico lopen op armoede, 

moeten veel meer toegang krijgen tot renovatie en energiebesparende maatregelen.  

  

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 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 onze website. 

 

 

Contactpersoon :  

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

 

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://www.armoedebestrijding.be/17-oktober-2022-internationale-dag-voor-de-uitroeiing-van-armoede/
mailto:henk.vanhootegem@cntr.be
https://www.armoedebestrijding.be/nieuwsflash/
https://twitter.com/Luttepauvrete

