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Mevrouw	Anke	Van	dermeersch	(VB).	–	Uiteraard	is	het	Vlaams	Belang,	net	zoals	iedereen	die	
ik	vandaag	al	aan	het	woord	heb	gehoord,	voor	de	bestrijding	van	armoede	in	het	algemeen	
en	 van	 kinderarmoede	 als	 onderdeel	 daarvan.	 Daarbij	 moeten	 we	 echter	 toch	 een	 paar	
kanttekeningen	plaatsen	en	enkele	onaangename	waarheden	verkondigen.	Die	waarheden	
zijn	niet	politiek	correct,	maar	daarom	niet	minder	waar.	
	
Armoede,	ook	kinderarmoede,	is	zeker	een	reëel	gegeven,	maar	tegelijk	is	het	ook	relatief.	
Om	het	even	zeer	extreem	en	provocatief	te	zeggen:	kinderen	van	wie	hier	wordt	gezegd	dat	
ze	in	armoede	leven,	leven	in	vergelijking	met	hun	lotgenoten	in	derdewereldlanden	eigenlijk	
nog	 relatief	 goed.	Wat	 hier	 als	 armoede	 wordt	 beschouwd,	 is	 in	 een	 aantal	 veel	 minder	
ontwikkelde	landen	helemaal	geen	armoede,	omdat	er	een	heel	andere	levensstandaard,	een	
andere	maatschappelijke	context	bestaat.	Armoede	is	dus	maatschappijgerelateerd.	
	
Armoede	bestaat	en	bestaat	ook	bij	ons,	rekening	houdend	met	de	maatschappelijke	context	
en	de	levensstandaard	die	wij	als	gangbaar	beschouwen.	De	oorzaken	ervan	zijn	veelvoudig.	
De	 meeste	 werden	 in	 het	 informatieverslag	 aangegeven,	 uitgebreid	 geduid	 en	 van	
aanbevelingen	en	 in	de	plenaire	vergadering	nog	eens	van	commentaar	voorzien.	 Ik	wil	er	
twee	punten	uitlichten,	die	volgens	mij	onderbelicht	zijn	gebleven	of	niet	vanuit	het	 juiste	
perspectief	werden	bekeken.	
	
Ten	eerste	heeft	vooral	de	huidige	regering	door	haar	beleid	de	voorbije	jaren	mee	armoede	
gecreëerd.	Het	voorbije	anderhalf	jaar	zijn	er	heel	wat	maatregelen	goedgekeurd,	zowel	door	
de	federale	als	door	de	Vlaamse	regering,	die	de	armoede	in	de	hand	werken.	Zonder	volledig	
te	willen	zijn,	som	ik	er	een	reeks	op:	de	indexsprong,	de	verhoging	van	de	btw	op	elektriciteit	
en	de	accijnzen	op	diesel,	de	verhoging	van	de	bijdrage	voor	de	zorgverzekering,	de	verhoging	
van	 het	 laagste	 tarief	 in	 de	 inkomensgerelateerde	 kinderopvang,	 de	 indexsprong	 in	 de	
kinderbijslag,	de	afschaffing	van	gratis	water	en	elektriciteit,	de	Turteltaks	enzovoort.	Allemaal	
maatregelen	die	het	leven	duurder	maken	en	dus	ook	het	armoederisico	vergroten.	Er	werden	
weliswaar	ook	enkele	maatregelen	genomen	om	deze	ingrepen	te	milderen,	zoals	de	taxshift	
op	de	netto	inkomens	of	de	verhoging	van	de	minimumuitkeringen,	maar	ik	betwijfel	dat	die	
maatregelen	 voldoende	 tegenwicht	 bieden	 voor	 de	 maatregelen	 die	 het	 leven	 duurder	
maken.	 Armoede	 hangt	 dus	 mee	 af	 van	 het	 beleid	 dat	 wordt	 gevoerd,	 en	 alvast	 deze	
regeringen	hebben	misschien	wel	aandacht	en	woorden	voor	armoede,	maar	in	hun	daden	
zien	we	dat	veel	minder	weerspiegeld.	
	
Ten	tweede	hebben	de	beleidsmakers	van	de	voorbije	decennia	ook	op	een	ander	vlak	voor	
een	groot	stuk	de	armoedeproblematiek	gecreëerd.	De	armoede	die	we	vandaag	vaststellen	
is	 namelijk	 voor	een	groot	 stuk	een	 importfenomeen.	 Er	wordt	 inderdaad	op	grote	 schaal	
armoede	ingevoerd	en	gecreëerd	door	de	ongebreidelde	immigratiepolitiek	van	de	voorbije	



decennia.	Er	werden	honderdduizenden	immigranten	toegelaten	die	de	taal	niet	kennen	en	
doorgaans	laaggeschoold	zijn,	als	ze	al	niet	analfabeet	zijn,	die	totaal	niet	geïntegreerd	zijn	of	
raken	in	onze	samenleving.	
	
Hun	kansen	om	een	behoorlijke	en	stabiele	job	te	vinden	zijn	dus	zeer	minimaal.	
	
De	cijfers	op	dit	vlak	spreken	boekdelen.	Ik	geef	enkele	voorbeelden.	 		
	
Van	de	niet-EU‑ingezetenen	 in	ons	 land	 is	1	op	12	–	kinderen	en	bejaarden	 inbegrepen	–	
afhankelijk	van	een	leefloon.	Bij	Belgen	is	dat	maar	1	op	73.	Bij	de	Vlamingen	is	dat	zelfs	maar	
1	op	128,	zo	blijkt	uit	cijfers	die	minister	Borsus	 in	de	Kamer	van	Volksvertegenwoordigers	
heeft	gegeven.	
	
Krachtens	artikel	60,	§7	van	de	OCMW‑wet	kunnen	mensen	die	op	de	arbeidsmarkt	niet	aan	
de	bak	komen,	door	de	OCMW’s	sociaal	worden	tewerkgesteld.	Van	die	mensen	is	niet	minder	
dan	72,7%	niet-Belg;	in	Vlaanderen	is	dat	zelfs	51,6%.	Dan	heb	ik	het	nog	niet	eens	gehad	over	
de	 vele	 nieuwe	 Belgen	 die	 nog	 niet	 eens	 in	 de	 statistische	 gegevens	 over	 het	 stelsel	 zijn	
opgenomen.	
	
Het	gaat	om	mensen	die	effectief	een	armoederisico	lopen	of	die	nu	al	in	armoede	leven.	Dat	
risico	hadden	ze	in	hun	thuisland	wellicht	niet	gelopen	omdat	ze	aldaar	niet	de	achterstand	
zouden	hebben	die	ze	hier	wel	hebben	om	een	fatsoenlijk,	stabiel	en	vast	werk	te	vinden	en	
dus	om	aan	een	 stabiel	 inkomen	 te	 raken,	waarmee	 ze	op	een	behoorlijke	manier	 in	 hun	
levensonderhoud	en	dat	van	hun	kinderen	zouden	kunnen	voorzien.	
	
Als	we	een	einde	willen	maken	aan	de	spiraal	die	armoede	creëert,	komt	het	er	in	de	eerste	
plaats	op	 aan	om	een	einde	 te	maken	aan	de	ongecontroleerde	 immigratiepolitiek	die	de	
voorbije	 decennia	 zoveel	 schade	 heeft	 aangericht	 aan	 onze	 samenleving	 én	 aan	 de	
immigranten	zelf.	Immigranten	hebben	in	onze,	voor	hen	vreemde,	samenleving	nu	eenmaal	
minder	kansen	op	een	aanvaardbaar	inkomen.	Dat	is	niet	te	wijten	aan	zogenaamd	racisme	of	
discriminatie	en	ook	niet	aan	het	feit	dat	ze	minder	kansen	zouden	krijgen.	Integendeel,	ze	
worden	geholpen,	en	zelfs	gepamperd.	Neen,	het	is	gewoon	omdat	hun	uitgangspositie	–	hun	
taal,	hun	opleiding	en	hun	inburgering	–	totaal	niet	is	afgestemd	op	de	hoge	eisen	waaraan	
moet	worden	voldaan	om	op	eigen	benen	te	kunnen	staan.	 Ik	geef	 toe	dat	wij	hoge	eisen	
stellen.	
	
Als	we	geen	einde	maken	aan	de	immigratiespiraal,	zullen	we	altijd	opnieuw	armoede	blijven	
importeren.	Nu	 zijn	we	 bezig	 dat	 op	 grote	 schaal	 te	 doen	 door	 echte	 of	 zelfs	 vermeende	
vluchtelingen	binnen	te	 laten.	Zo	zal	het	probleem	niet	worden	opgelost.	Telkens	opnieuw	
zullen	we	nieuwe	generaties	armen	creëren	en	blijven	we	dweilen	met	de	kraan	open.	
	
Die	 vaststellingen	 hebben	 betrekking	 op	 volwassenen,	 maar	 het	 is	 duidelijk	 dat	 hieruit	
kinderarmoede	voortvloeit.	
	
De	kinderen	starten	met	een	slechte	thuissituatie.	Ze	zullen	dus	effectief	een	grotere	kans	
hebben	om	later	als	volwassenen	in	armoede	terecht	te	komen.	Natuurlijk	moet	armoede,	en	



kinderarmoede	 in	 het	 bijzonder,	 worden	 bestreden.	 Daarvoor	 zijn	 een	 reeks	maatregelen	
nodig	waarvan	een	flink	deel	in	dit	informatieverslag	zijn	opgenomen.	
	
Ik	zal	de	aanbevelingen	in	dit	informatieverslag	evenwel	niet	goedkeuren.	Hoewel	ik	heel	wat	
aanbevelingen	zeer	behartigenswaardig	vind,	zijn	ze	toch	iets	minder	behartigenswaardig	dan	
de	andere.	
	
We	zouden	zogezegd	van	oordeel	zijn	dat	een	belangrijk	aspect	van	de	armoedeproblematiek	
ook	verbloemd	is.	Daar	waar	het	dan	toch	bij	naam	wordt	genoemd,	wordt	vaak	de	oplossing	
gegeven	die	niet	toereikend	is	of	die	niet	de	richting	uitgaat	die	ze	volgens	het	Vlaams	Belang	
zou	moeten	uitgaan.	
We	zijn	er	echter	vooral	niet	van	overtuigd	dat	er	een	“noodzakelijke”	samenwerking	moet	
zijn	 tussen	 de	 federale	 overheid	 en	 de	 Gemeenschappen	 en	 de	 Gewesten	 inzake	 de	
gezamenlijke	aanpak	van	de	kinderarmoede,	zoals	in	de	titel	van	het	informatieverslag	staat.
	 		
Het	 is	een	contradictio	 in	 terminis	om	hier,	 vanuit	het	 federale	niveau,	een	aantal	globale	
aanbevelingen	te	willen	formuleren	om	kinderarmoede	op	te	lossen.	Uit	de	hoorzittingen	is	
duidelijk	 gebleken	 dat	 er	 grote	 verschillen	 zijn	 tussen	 de	 regio’s.	 In	 Vlaanderen	 loopt	 10	
procent	van	de	kinderen	een	armoederisico.	 In	Wallonië	 is	dat	25	procent	en	in	Brussel	40	
procent.	De	omvang,	maar	ook	de	politieke,	maatschappelijke	en	sociale	context	waarin	de	
kinderarmoede	zich	in	de	drie	Gewesten	voordoet,	 is	stuk	voor	stuk	verschillend	en	vereist	
dan	ook	een	verschillende	aanpak.	De	one	size	fits	all-aanpak	zoals	hier	wordt	voorgesteld,	de	
typisch	 Belgische	 ziekte,	 is	 een	 remedie	 die	 niet	 kan	werken.	We	moeten	 elke	 entiteit	 de	
mogelijkheid	geven	de	problemen	op	zijn	eigen	wijze	en	inzichten	aan	te	pakken.	Dan	is	er	
geen	nood	aan	een	informatieverslag	zoals	het	hier	vandaag	wordt	besproken.	Dat	hebben	de	
opstellers	van	dat	verslag	helaas	nog	niet	begrepen.	
	
Ten	slotte	heb	ik	nog	een	puur	technische	opmerking	die	weliswaar	niets	met	het	onderwerp	
zelf	 van	 dit	 verslag	 te	maken	 heeft.	 Ik	 betreur	 ten	 zeerste	 dat	 in	 het	 verslag,	 zelfs	 in	 het	
Nederlands,	de	benaming	Fédération	Wallonie-Bruxelles	wordt	gebruikt.	Zoals	iedereen	weet	
is	 dat	 een	 ongrondwettige	 benaming	 van	 de	 Franse	 Gemeenschap	 met	 een	 duidelijk	
communautair-politieke	 connotatie	 die	 tegen	 de	 Vlaamse	 Gemeenschap	 gericht	 is.	 Het	 is	
totaal	ongepast	en	de	Senaat	onwaardig	dat	die	benaming	in	een	document	van	de	Senaat	
wordt	gebruikt.	


