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Het Vlaams Parlement,

– gehoord de bespreking van de beleidsnota Armoede 2009-2014;
– gehoord het antwoord van Vlaams minister Ingrid Lieten;
– vraagt de Vlaamse Regering:
1° mede vanuit het Europese voorzitterschap van België een sterke Vlaamse inbreng
in het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010
te garanderen, waarbij onder meer een Vlaams protocol met betrekking tot de
bestrijding van kinderarmoede wordt voorgelegd;
2° armoede als multidimensionaal probleem te blijven erkennen;
3° blijvend oog te hebben voor de maatschappelijke en structurele oorzaken van
armoede, met bijzondere aandacht voor generatiearmoede;
4° tevens bijzondere aandacht te besteden aan kansengroepen die een verhoogd
risico hebben om onder de armoederisicodrempel terecht te komen zoals onder
meer eenoudergezinnen, ouderen, laaggeschoolde mensen, mensen van allochtone
afkomst, chronisch zieken, mensen met een handicap enzovoort;
5° armoedebestrijding te zien als een verantwoordelijkheid van alle beleidsniveaus en
beleidsdomeinen en armoede aan te pakken vanuit afstemming en samenwerking
tussen die beleidsniveaus en/of beleidsdomeinen;
6° het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding te ontwikkelen als een strategisch plan
armoedebestrijding, met krachtige strategische en concrete, operationele doelstellingen die via indicatoren meetbaar zijn;
7° de verenigingen waar armen het woord nemen, te zien als één van de hoofdstakeholders met betrekking tot de bestrijding van de armoede;
8° de aandachtsambtenaren in alle Vlaamse entiteiten in te zetten als vinger aan
de pols met betrekking tot de verfijning van alle bestaande regelgeving met als
toets de armoedebestrijding, en ook met betrekking tot een kritische evaluatie van
nieuwe regelgeving, waarbij de aandachtsambtenaren erop letten of armoede geïncludeerd of bestreden wordt;
9° een beroep te doen op het brede middenveld als constructieve partner bij armoedebestrijding, onder meer bij het streven naar de realisatie van de Decenniumdoelen
en de doelstellingen van Pact 2020;
10° een armoedetoets te ontwikkelen en te implementeren, met het oog op het beter in
rekening brengen van de effecten van regelgeving op de levensomstandigheden van
mensen in armoede;
11° de automatische toekenning van alle sociale rechten te realiseren op Vlaams
niveau, en waar nodig samen te werken met het federale niveau;
12° op Belgisch niveau via de Interministeriële Conferentie de gesprekken te starten
als we binnen het kader van de armoedebestrijding op Vlaams niveau knelpunten
onderscheiden waarvan de bevoegdheid bij de federale overheid ligt (bijvoorbeeld
huurwaarborgregeling, consumentenkrediet enzovoort).
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