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DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS 
BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING 

 
 

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING 
 

 

Betreft: Voortgangsrapport van het Vlaams Actieplan 
Armoedebestrijding 2015-2019 

 
Bijlagen: 
- Overzicht van de voortgang van de actiefiches 
- Stand van zaken van de armoedetoetsen 
- Armoedemonitor 2017 
- Jaarverslag van het permanent armoede-overleg (PAO) 
 
 
 
1. Algemene situering 
 
Op 3 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019 (VAPA) 
goed. Het geeft de intenties en engagementen van de Vlaamse Regering voor deze legislatuur weer 
op het vlak van armoedebestrijding. De focus ligt op het voorkomen en bestrijden van armoede bij 
gezinnen met jonge kinderen. 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de armoedebestrijding bepaalt dat 
tweejaarlijks gerapporteerd wordt over de voortgang van de uitvoering van het VAPA. Het 
voortgangsrapport dient aan de Vlaamse Regering voorgelegd te worden voor 1 april. 
 
Het overzicht van de voortgang van de actiefiches dient naast het Vlaams Actieplan 
Armoedebestrijding gelezen te worden. Dit voortgangsrapport geeft de status van alle acties weer 
die daar terug te vinden zijn. 
 
Met het voorliggende rapport wil de Vlaamse Regering het Vlaams Parlement over de voortgang van 
het actieplan inlichten. Het rapport bevat de voortgang van alle acties uit het initiële plan, de stand 
van zaken omtrent de armoedetoetsen, de Armoedemonitor 2017 en het jaarverslag van het PAO. 
 
2. Inhoud 
 
Het VAPA steunt op 161 verschillende acties vanuit alle betrokken beleidsdomeinen. De tussentijdse 
evaluatie van die actiefiches wijst uit dat het VAPA intussen op kruissnelheid is gekomen: 84% van 
alle acties (ofwel 135 acties) is lopend, 7 acties zijn reeds afgerond. Slechts 1 actie heeft voorlopig 
vertraging opgelopen, terwijl 4 acties zijn komen te vervallen. Verder wordt er inzake 10 acties meer 
gedaan dan oorspronkelijk aangegeven. Tenslotte moeten 4 acties nog opgestart worden. 
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Daarnaast is er als bijlage ook een geactualiseerde inventaris met een stand van zaken omtrent de 
armoedetoetsen. Deze zorgen ervoor dat de stem van mensen in armoede sterker in het 
beleidsvoorbereidend proces wordt betrokken om zo op een preventieve wijze aan 
armoedebestrijding te doen. Sinds de goedkeuring van het VAPA werden er 12 dossiers aan de lijst 
toegevoegd. Van deze 45 dossiers zijn er 12 afgesproken, 15 lopend, 13 afgerond en 5 geannuleerd. 
 
De Studiedienst van de Vlaamse Regering heeft intussen de Armoedemonitor van 2017 gefinaliseerd. 
Deze is eveneens als bijlage toegevoegd.  
 
Tenslotte kan u als bijlage ook het jaarverslag vinden van het HPAO (Horizontaal Permanent Armoede-
Overleg) – het orgaan voor de coördinatie van het Vlaamse armoedebestrijdingsbeleid – en de VPAO’s 
(Verticaal Permanent Armoede-Overleg).  
 
3. Verdere actie 
 
Het VAPA mag niet gezien worden als een statisch document. Het is een dynamisch instrument om 
de armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen te voorkomen en te bestrijden. De gegevens uit dit 
voortgangsrapport en de Armoedemonitor 2017 zullen dan ook meegenomen worden om een 
evaluatie en bijsturing van het VAPA grondig aan te pakken. Het eerder vermelde BVR bepaalt 
namelijk ook dat twee jaar na de goedkeuring van het VAPA, dit plan moet geëvalueerd worden en 
zo nodig bijgestuurd. Dit dient te gebeuren twee jaar na de goedkeuring van het plan. 
 
Er zal dus een proces gelopen worden om in juli 2017 het VAPA te evalueren en waar nodig bij te 
sturen. Het HPAO zal hierin een belangrijke adviserende functie opnemen. Daarbij zal rekening 
gehouden worden met de informatie uit dit voortgangsrapport, om in afstemming met alle relevante 
actoren te komen tot een grondige evaluatie van het gehele plan. 
 
 

De Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding 
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