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Mondelinge vraag van de heer Pepijn Kennis aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

 

Onderwerp: Het participatief tot stand komen van het Brusselse Armoedebestrijdingsplan 

______________________________________________________________________________ 

 

Geachte collegevoorzitter, 

 

Armoede is een cruciaal probleem van onze Brusselse samenleving. De armoederisicograad ligt in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 27,8 % bijna dubbel zo hoog als in het hele land, of 

driemaal zo hoog als in Vlaanderen. Dat wil zeggen dat 3 op 10 Brusselaars maandelijks over 

minder dan 60 % van het mediaan loon beschikken, zonder rekening te houden met de hogere 

huurprijzen en levenskost van de hoofdstad. Voor kinderen is de situatie nog schrijnender: 41 % 

van de kinderen in de hoofdstad leeft in een huisgezin met een inkomen onder de 

armoederisicodrempel. 

 

Dat er dus nood is aan een geïntegreerde aanpak is duidelijk. Het zal u niet verbazen dat wij, als 

politieke burgerbeweging die ijvert voor een participatieve democratie op overleg gebaseerd, het 

enorm belangrijk vinden dat u hierbij zowel de sector betrekt als de mensen in armoede zelf. 

 

In februari 2022 lichtte u toe dat het Armoedeplan in opmaak is, en dat u hierbij het Brussels 

Platform Armoede (BPA) betrok en de 7 Brusselse armoedeverenigingen. Ook de verschillende 

VGC-adviesraden werden bevraagd. U gaf ten slotte aan dat de dialoog met mensen in armoede 

eveneens voorop stond bij de opmaak van dit plan. 

 

Ondertussen hebben we dit plan nog niet kunnen ontvangen. Op de website van de VGC vindt 

men enkel een “Visietekst Armoedebestrijding” terug, maar geen concreet plan. Ik had dus graag 

van u gehoord hoe het momenteel staat met het Armoedeplan en hoe de opmaak juist is gelopen. 

 

 Welke verenigingen betrok u bij de opmaak van het Armoedeplan? Hoe is die input 

gelopen? Hebben zij zicht op wat er is gebeurd met hun aanbevelingen? Hoe koppelde u 

de integratie van die aanbevelingen terug aan het middenveld? 

 Op welke manier betrok u mensen in armoede zelf bij de opmaak van het Armoedeplan? 

Hebben zij zicht op wat er is gebeurd met hun aanbevelingen? Hoe koppelde u de integratie 

van hun aanbevelingen terug aan deze mensen? 

 Hoe ver staat u momenteel met de opmaak van dit plan? Wanneer zal of kan u het 

presenteren aan de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie?  

 Welke acties integreert u in dit plan of onderzoekt u? Zijn deze gebaseerd op het Vlaams 

Armoedeplan, of afgestemd op de Brusselse context? Indien dit zo is, is dat op basis van 

de vermelde participatiemethoden, of op basis van het Brussels Takes Care-plan van de 

GGC? 

 

Alvast bedankt voor uw antwoorden. 

Pepijn Kennis 


