BELGIË

Het Netwerk tegen Armoede bestaat tien jaar. Maar dat is niet meteen een reden om te
feesten. ‘Op het vlak van armoedebestrijding gaan we vaak meer achteruit dan vooruit.’

PHOTO NEWS

Op 21 juni gaat zowel federaal
Vanhauwaert: Inderdaad. Ondanks
staatssecretaris voor Armoedebestrijeerdere beloftes is de automatische
ding Maggie De Block (Open VLD) als
toekenning van schooltoelages er nog
Vlaams minister van Armoedebestrijniet. De 3000 mensen die te laat een
ding Ingrid Lieten (SP.A) bij het Netaanvraag hebben ingediend, zullen
werk tegen Armoede langs ter ere van
dus geen toelage krijgen. Met de
zijn tiende verjaardag. Ze zullen er heel invoering van een kostenbeperking in
wat raadgevingen meekrijgen. De koe- het secundair onderwijs schiet het ook
pelorganisatie van 55
al niet op. Daarvoor
Vlaamse en Brusselse
wacht men op de
armoedeverenigingen
grote onderwijsheris namelijk niet
vorming. Soms gaan
onverdeeld gelukkig
de dingen zelfs achmet hun beleid. ‘Wij
teruit. Zo heeft men
zijn meer dan ooit
beslist om een aantal
nodig’, zegt algemeen
werkwinkels te sluicoördinator Frederic
ten en worden de
Vanhauwaert. ‘De
WIS-computers wegarmoede in ons land
gehaald, waarmee je
is niet afgenomen.
in gemeentehuizen en
‘Er gaat nog lang niet genoeg geld
Zelfs in tijden waarin naar sociale huisvesting.’
bibliotheken vacatuhet goed ging, is men
res kon bekijken.
In de toekomst zal
er niet in geslaagd om
via herverdeling een aantal mensen uit voor elke nieuwe beleidsmaatregel
moeten worden nagegaan welke
de armoede te halen.’
Is er dan helemaal niets om te vieren?

impact hij heeft op mensen in armoede.

Frederic Vanhauwaert: Natuurlijk wel.
We zijn er heel trots op dat we lokaal
heel veel mensen in armoede hebben
kunnen samenbrengen. Samen hebben
we concrete adviezen geformuleerd en
zo armoede op de politieke agenda gezet. In het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding staan goede prioriteiten,
zoals het stimuleren van laagdrempelige wijkgezondheidscentra. Alleen is
er veel te weinig budget voor die plannen. Zo gaat er nog lang niet genoeg
geld naar sociale huisvesting. De
wachtlijsten zijn enorm en de deadline
om sociale woningen bij te bouwen
werd van 2020 naar 2023 verschoven.
Reden te meer om het systeem van
huursubsidies voor mensen die op een
sociale woning wachten uit te breiden.

Vanhauwaert: Elke nieuwe maatregel
zal wetenschappelijk worden getoetst
én door ons onderzocht. Dan kan de
regering achteraf niet meer zeggen dat
ze niet wist wat voor gevolgen die op
mensen in armoede zou hebben.

Het gaat dus niet snel genoeg vooruit?

Hoe zit het ondertussen met de
inspanningen van de federale regering?

Vanhauwaert: Ik weet dat staatssecretaris voor Armoedebestrijding Maggie
De Block veel lof krijgt voor haar aanpak op het vlak van asiel en migratie,
maar wat armoede betreft, komt ze
minder in beeld. Ze zou bijvoorbeeld
veel meer moeten wegen op een dossier als de invoering van de werkloosheidsuitkeringen die afnemen in de
tijd, want daarmee worden mensen
nog dieper de armoede ingeduwd.
Ann Peuteman

Maar twee op de vijf
Belgen volgen bijscholing
Bijna 38 procent van de Belgen tussen de
25 en 64 jaar volgt een of andere
opleiding of vorming. In vergelijking met
Nederland is dat vrij pover.

7,4
%
Van de volwassenen doet aan ‘formeel
leren’: ze volgen een geplande en
georganiseerde scholing om een erkend
diploma of certificaat te behalen.

33
%
Van de volwassenen doet aan ‘nietformeel leren’: een officieel attest of
diploma is niet noodzakelijk,

7,7
%
Van de vrouwen volgt een formele
opleiding. Bij mannen gaat het om 7,1
procent. Bij het niet-formele leren zijn de
rollen omgekeerd.

11,4
%
van de hooggeschoolden volgt een
formele opleiding. Bij laaggeschoolden
is dat 3,9 procent. Ook aan de nietformele opleidingen nemen meer hoog(57 procent) dan laaggeschoolden
(12 procent) deel.

12,1
%
van de volwassenen krijgt een
bijkomende opleiding op de werkplek.

1,5
%
Van de volwassenen volgt privélessen
om zich bij te scholen.

38,4
%
Het Europese gemiddelde voor deelname
aan niet-formeel leren: België hinkt daar
met zijn 33 procent achterop, zeker in
vergelijking met Nederland (55 procent),
maar ook met andere buurlanden als
Frankrijk (49 procent) en Duitsland (48
procent).

15 | 06
Fyra
Een Italiaanse rechter heeft,
op verzoek van AnsaldoBreda, ING de terugbetaling
verboden van bankgaranties
aan de NMBS. De NMBS
spant daarom een kort
geding in tegen ING. De
bank staat voor 23 procent
in voor de 37 miljoen euro
aan garanties.

17 | 06
Ziekenhuizen
Een behandeling voor slokdarmkanker onderga je het
best in het UZ Leuven of in
het UZ Gent, zegt het ziekenfonds CM. In andere
onderzochte ziekenhuizen
zijn er te weinig patiënten
om ervaring op te doen.
Met de aanbeveling doorbreekt de CM een taboe.
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Martin
Voor het eerst sinds haar
veroordeling in 2004 geeft
Michelle Martin geld aan de
nabestaanden van de
slachtoffers van Dutroux.
Ze stortte vanuit het klooster in Malonne tweemaal
twintig euro op de rekening
van Jean Lambrecks, de
vader van Eefje.
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Syriëstrijders
Antwerpse jongeren die
actief meevechten in Syrië
zullen door burgemeester
Bart De Wever (N-VA) ambtelijk geschrapt worden.
Daardoor hebben ze geen
officieel adres meer en verliezen ze alle sociale rechten. De procedure is al
gestart voor 22 mensen.

Bron: FOD Economie, AD Statistiek, Enquête Volwasseneneducatie

‘Armoede is in ons land niet afgenomen’

