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van een informatieverslag wordt uitgesteld. rapport d’information est reportée. 

Verzoek tot het opstellen van een 
informatieverslag betreffende de 
noodzakelijke samenwerking tussen de 
federale overheid en de Gemeenschappen 
inzake de gezamenlijke aanpak in de strijd 
tegen kinderarmoede in ons land (van 
de heer Bert Anciaux, de dames Ingrid 
Lieten, Katia Segers en Güler Turan, 
de heer Bart Van Malderen, 
de dames Véronique Jamoulle en Anne 
Lambelin, de heer Philippe Mahoux, 
mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick 
Prévot, de dames Christiane Vienne, Olga 
Zrihen, Petra De Sutter, Elisabeth 
Meuleman en Hélène Ryckmans, 
de heren Wouter Van Besien, Christophe 
Bastin en Bertin Mampaka Mankamba en 
mevrouw Véronique Waroux; Stuk 6-111) 

Demande d’établissement d’un rapport 
d’information concernant la nécessaire 
collaboration entre l’autorité fédérale et les 
Communautés en vue de développer une 
approche commune dans la lutte contre la 
pauvreté infantile dans notre pays (de 
M. Bert Anciaux, Mmes Ingrid Lieten, Katia 
Segers et Güler Turan, M. Bart Van 
Malderen, Mmes Véronique Jamoulle et 
Anne Lambelin, M. Philippe Mahoux, 
Mme Christie Morreale, M. Patrick Prévot, 
Mmes Christiane Vienne, Olga Zrihen, Petra 
De Sutter, Elisabeth Meuleman et Hélène 
Ryckmans, MM. Wouter Van Besien, 
Christophe Bastin et Bertin Mampaka 
Mankamba et Mme Véronique Waroux ; 
Doc. 6-111) 

Bespreking Discussion 

De heer Bert Anciaux (sp.a). – Ik wens dit verzoek tot 
het opstellen van een informatieverslag in te trekken. 

M. Bert Anciaux (sp.a). – Je souhaite retirer cette 
demande d’établissement d’un rapport d’information. 

– Het verzoek tot het opstellen van een 
informatieverslag is ingetrokken. 

– La demande d’établissement d’un rapport 
d’information est retirée. 

Verzoek tot het opstellen van een 
informatieverslag over de impact van het 
milieubeleid op de volksgezondheid, in het 
bijzonder met betrekking tot het gebruik 
van toxische producten of producten die 
toxisch worden beschouwd in het licht van 
de Europese normatieve teksten en de 
omzetting ervan in Belgisch recht, met 
name in het preventiebeleid (van 
de heer Philippe Mahoux, de dames Nadia 
El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique 
Jamoulle, Anne Lambelin en Christie 
Morreale, de heer Patrick Prévot, 
de dames Christiane Vienne, Olga Zrihen, 
Ingrid Lieten, Katia Segers en Güler Turan, 
de heren Bart Van Malderen, Christophe 
Bastin en Bertin Mampaka Mankamba, 
mevrouw Véronique Waroux, de heer Bert 
Anciaux, mevrouw Petra De Sutter, 
de heer Philippe Henry, de dames Elisabeth 
Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile 
Thibaut en de heer Wouter Van Besien; 
Stuk 6-117) 

Demande d’établissement d’un rapport 
d’information sur l’impact sur la Santé 
publique des politiques 
environnementales, particulièrement en ce 
qui concerne l’utilisation de produits 
toxiques ou considérés comme toxiques au 
regard des textes normatifs européens et 
de leur traduction en droit belge, 
notamment dans les politiques de 
prévention (de M. Philippe Mahoux, 
Mmes Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, 
Véronique Jamoulle, Anne Lambelin et 
Christie Morreale, M. Patrick Prévot, 
Mmes Christiane Vienne, Olga Zrihen, 
Ingrid Lieten, Katia Segers et Güler Turan, 
MM. Bart Van Malderen, Christophe Bastin 
et Bertin Mampaka Mankamba, 
Mme Véronique Waroux, M. Bert Anciaux, 
Mme Petra De Sutter, M. Philippe Henry, 
Mmes Elisabeth Meuleman, Hélène 
Ryckmans et Cécile Thibaut et M. Wouter 
Van Besien; Doc.6-117) 

Bespreking Discussion 

De heer Philippe Mahoux (PS). – Ik vraag het uitstel M. Philippe Mahoux (PS). – Je demande le report de 
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van dit agendapunt. ce point de notre ordre du jour. 

– De bespreking van het verzoek tot het opstellen 
van een informatieverslag wordt uitgesteld. 

– La discussion de la demande d’établissement d’un 
rapport d’information est reportée. 

Verzoek tot het opstellen van een 
informatieverslag betreffende de 
noodzakelijke samenwerking tussen de 
federale overheid, de Gemeenschappen en 
de Gewesten inzake de gezamenlijke 
aanpak van de strijd tegen kinderarmoede 
in ons land (van mevrouw Ingrid Lieten, 
de heer Bert Anciaux, de dames Cindy 
Franssen, Miranda Van Eetvelde en Lieve 
Maes, de heer Philippe Mahoux, 
mevrouw Petra De Sutter, de heren Philippe 
Henry, Jean-Paul Wahl en François 
Desquesnes, de dames Katia Segers en 
Güler Turan, de heer Bart Van Malderen, 
de dames Christie Morreale, Olga Zrihen, 
Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en 
Cécile Thibaut, de heer Wouter Van Besien, 
de dames Christiane Vienne, Véronique 
Jamoulle, Latifa Gahouchi, Anne Lambelin 
en Nadia El Yousfi, de heer Patrick Prévot, 
de dames Karin Brouwers, Sonja Claes en 
Brigitte Grouwels, de heren Johan 
Verstreken, Christophe Bastin en Bertin 
Mampaka Mankamba en 
mevrouw Véronique Waroux; Stuk 6-162) 

Demande d’établissement d’un rapport 
d’information concernant la nécessaire 
collaboration entre l’autorité fédérale, les 
Communautés et les Régions en vue de 
développer une approche commune dans 
la lutte contre la pauvreté infantile dans 
notre pays (de Mme Ingrid Lieten, M. Bert 
Anciaux, Mmes Cindy Franssen, Miranda 
Van Eetvelde et Lieve Maes, M. Philippe 
Mahoux, Mme Petra De Sutter, MM. Philippe 
Henry, Jean-Paul Wahl et François 
Desquesnes, Mmes Katia Segers et Güler 
Turan, M. Bart Van Malderen, 
Mmes Christie Morreale, Olga Zrihen, 
Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans et 
Cécile Thibaut, M. Wouter Van Besien, 
Mmes Christiane Vienne, Véronique 
Jamoulle, Latifa Gahouchi, Anne Lambelin 
et Nadia El Yousfi, M. Patrick Prévot, 
Mmes Karin Brouwers, Sonja Claes et 
Brigitte Grouwels, MM. Johan Verstreken, 
Christophe Bastin et Bertin Mampaka 
Mankamba et Mme Véronique Waroux ; 
Doc. 6-162) 

Bespreking Discussion 

De heer Bart Van Malderen (sp.a). – Ik zal mede 
namens de indieners en vooral namens 
mevrouw Lieten, die vandaag verontschuldigd is, het 
verzoek tot het opstellen van een informatieverslag kort 
toelichten. 

Het armoedecijfer in ons land is de laatste jaren vrij 
constant gebleven. Dat kan klinken als goed nieuws, 
omdat uit die cijfers blijkt dat we de crisis die ons land 
en Europa sedert 2008 treft, relatief goed hebben 
doorstaan. Negatief is echter dat we er ondanks alle 
beleidsinspanningen niet in slagen om te komen tot 
structurele doorbraken die het armoedecijfer significant 
naar beneden halen. 

Onze sociale zekerheid is een zeer belangrijk 
instrument. Zonder die sociale zekerheid zou niet, zoals 
nu volgens Europese cijfers, 20% van de bevolking het 
risico lopen in de armoede terecht te komen, maar wel 
bijna 40%. Het percentage van mensen jonger dan 
zestig jaar in gezinnen met een lage werkintensiteit is 
gestegen van 11, 7 naar 14%. 

Dat is een oproep tot iedereen die met armoede en 
beleid rond armoede bezig is, om aan de slag te gaan. 
Het gezicht van armoede verandert telkens weer en dat 
maakt de strijd tegen armoede complex. De 

M. Bart Van Malderen (sp.a). – 
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hardnekkigheid ervan mag ons niet beletten om 
inspanningen te blijven doen. Steeds meer kinderen 
dreigen terecht te komen in een gezin waar armoede 
heerst. Op die manier installeren en tolereren we in 
onze samenleving vicieuze cirkels die doorbroken 
moeten worden. Armoede is een onrecht, en armoede 
bij kinderen al helemaal. 

De ondertekening van internationale verdragen, zoals 
de Universele Verklaring van de rechten van de mens, 
en het Internationaal Verdrag inzake rechten van het 
kind, en onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 
tegenover alle kinderen, maken dat alle beleidsniveaus 
in ons land zich moeten engageren om een einde te 
maken aan armoede, en dan vooral aan armoede bij 
kinderen. Kinderen hebben immers, als meest 
kwetsbare bevolkingsgroep, het meest nood aan 
ondersteuning. Zij voelen de ontbering het meest en 
dragen die vaak voor de rest van hun leven mee. 
Helaas geven ze ze ook vaak door aan de volgende 
generatie. Uit onderzoek blijkt dat de jonge jaren de 
meest cruciale zijn om op in te zetten. De winst die daar 
geboekt wordt, is ook doorslaggevend voor de rest van 
de carrière en de levensloop. 

Daarom vragen de indieners om in de Senaat, die we 
zien als de uitgelezen plek voor het overleg tussen de 
gemeenschappen en niveaus die bevoegd zijn voor het 
armoedebeleid, te werken aan een gecoördineerde, 
gestructureerde en hopelijk ook zo efficiënt mogelijke 
aanpak van armoede en kinderarmoede. 

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). – 
Kinderarmoede en armoede in het algemeen vinden 
mijn partij en ikzelf natuurlijk een heel belangrijk thema. 
Kinderarmoede is iets dat in onze wereld niet zou 
mogen bestaan en alles dient dan ook in het werk te 
worden gesteld om die armoede te bestrijden. 

Deze problematiek wordt in de vraag tot het opstellen 
van dit informatieverslag echter doorkruist door een heel 
ander aspect, namelijk het aanzetten van de deelstaten 
en de federale overheid om ter zake beter samen te 
werken. Dat is geen neutrale optie, maar een zeer 
duidelijk politieke keuze die volgens mij nefast is om het 
probleem op te lossen. Men had evengoed kunnen 
opteren voor een informatieverslag dat uitgaat van de 
vraag hoe alle bevoegdheden omtrent kinderarmoede 
kunnen worden gecentraliseerd bij één overheid. Ik 
denk daarbij bijvoorbeeld aan de Gemeenschappen, die 
de overheid bij uitstek vormen die moet beschikken over 
alle essentiële beleidsinstrumenten op het vlak van 
kinderarmoede en de maatregelen moet nemen om dat 
probleem voorgoed de wereld uit te helpen. Op die 
manier is er helemaal geen samenwerking tussen 
verschillende beleidsniveaus nodig. 

Dat lijkt mij een veel coherentere en efficiëntere 
beleidsoplossing. De geschiedenis van ons land heeft 
ons intussen geleerd dat de samenwerking van 
verschillende beleidsniveaus een efficiënte aanpak van 
problemen vaak in de weg staat. Ik vraag dat de 
Gemeenschappen ter zake volledige bevoegdheid 
krijgen en ik sta dan ook niet achter de optie van het 
coöperatief federalisme. Om die redenen zal ik mij 

Mme Anke Van dermeersch (VB). – 
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onthouden bij het verzoek tot opstellen van dit 
informatieverslag. 

Mevrouw Hélène Ryckmans (Ecolo). – Mme Hélène Ryckmans (Ecolo). – Le groupe Écolo-
Groen va évidemment défendre ce projet de rapport. 

La lutte contre la pauvreté infantile est certainement une 
nécessité au vu des chiffres alarmants et choquants: 
400 000 enfants, soit 1 sur 5, risquent de tomber dans 
la pauvreté aujourd’hui en Belgique. 

Cette lutte s’inscrit dans une certaine forme 
d’unanimisme européen belge au niveau des entités 
fédérées et au niveau local. Pour donner un exemple, 
les bourgmestres ont fait récemment une déclaration qui 
s’inscrit dans la stratégie Europe 2020 et vise une 
approche intégrée et cohérente de ce phénomène. 

En effet, la lutte se doit d’être intégrée, car elle vise 
l’accès à l’alimentation, l’accès aux soins, la lutte contre 
le décrochage scolaire, l’accès à la culture et aux loisirs, 
le droit à un logement. 

La pauvreté des enfants est choquante et contraire au 
respect de leurs droits. Elle est aussi le reflet de la 
pauvreté de leur famille. La lutte contre la pauvreté se 
doit donc d’être cohérente, car les diverses politiques 
peuvent s’annihiler l’une l’autre. 

À quoi sert-il de sortir les enfants de la pauvreté si les 
politiques antisociales rejettent leurs parents dans la 
précarité? 

Combien d’enfants ne se retrouvent pas dans la 
pauvreté parce que leur mère, parfois leur unique 
parent, n’a pas d’emploi ou n’a pas droit à l’aide 
sociale? 

Un chiffre est tombé hier: 12 000 femmes exclues du 
chômage. Quelles conséquences pour la pauvreté 
infantile. 

Depuis 2010, la Belgique est régulièrement pointée du 
doigt par le Comité des Droits de l’enfant des Nations 
unies. 

La pauvreté est elle-même un phénomène 
multidimensionnel, bien plus qu’un phénomène 
économique ou monétaire. La pauvreté est sociale, 
culturelle, relationnelle, de logement, de santé. Il 
conviendra donc d’appréhender l’ensemble de ces 
facettes en commission. 

En se penchant sur ce sujet, le Sénat prend donc 
l’option de cerner les aspects diversifiés et ses multiples 
dimensions. D’abord, les multiples causes de la 
pauvreté infantile. Ensuite, les manifestations 
différentes pour la diversité des enfants touchés selon 
leur tranche d’âge – bébés, moins de 12 ans, moins de 
16 ans – et selon leur sexe. 

On va reprendre ici une approche transversale mise en 
évidence par le point précédent, voir quels sont les 
différentiels entre les jeunes filles et les jeunes garçons. 

Diversité aussi selon leur milieu de vie, la pauvreté 
infantile n’est pas qu’un phénomène urbain; selon les 
revenus et le statut de leurs parents – parent seul ou à 
deux, familles éclatées –; selon le niveau d’éducation, 
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