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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: Bijsturing van het Vlaams Actieplan  
Armoedebestrijding 2015-2019 

 
 
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. 
 
Op 31 maart 2017 nam de Vlaamse Regering kennis van het rapport over de voortgang van de 
uitvoering van het VAPA. Het bevatte de voortgang van alle acties uit het initiële plan, de stand van 
zaken omtrent de armoedetoetsen, de Armoedemonitor 2017 en het werkingsverslag van het PAO. 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de armoedebestrijding bepaalt dat 
twee jaar na de goedkeuring van het VAPA, dit plan moet geëvalueerd worden en zo nodig 
bijgestuurd. 
 
Vanuit het vermelde voortgangsrapport, de Armoedemonitor 2017 en met input van het Horizontaal 
Permanent Armoedeoverleg worden een aantal klemtonen gelegd en extra acties opgenomen in het 
VAPA. De acties uit het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019 blijven daarnaast onverkort 
van kracht en dienen uitgevoerd te worden. In voorliggend bijgestuurd VAPA worden de bestaande 
acties dan ook hernomen. 
 
2. Inhoud 
 
Het VAPA vertrekt vanuit volgende gemeenschappelijke visie: “we voeren een structureel participatief 
armoedebestrijdingsbeleid en zetten daarbij versterkt in op het voorkomen en bestrijden van 
armoede bij gezinnen met jonge kinderen. Ter ondersteuning hiervan voeren we een geïntegreerd 
bestuur.” Deze focus op gezinnen met jonge kinderen blijft behouden. 
 
In deel I van het bijgestuurde VAPA wordt per grondrecht weergegeven waar we vandaag staan sinds 
de goedkeuring van het VAPA in juli 2015 en hoe we uitvoering hebben gegeven aan acties uit het 
VAPA sindsdien. Vervolgens wordt aangegeven waar de Vlaamse Regering de volgende periode extra 
zal op inzetten.  Daarbij ligt de klemtoon op de grondrechten maatschappelijke dienstverlening, gezin, 
onderwijs, werk en huisvesting omdat de grootste hefbomen tegen armoede – voor zover deze binnen 
de bevoegdheden van de Vlaamse overheid vallen – zich op deze vlakken situeren en dat via acties 
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in deze domeinen de grootste winsten in het voorkomen en bestrijden van armoede en sociale 
uitsluiting te behalen zijn. 
 
Deel II bestaat uit bijlagen waaronder het voortgangsrapport dat op 31 maart 2017 aan de Vlaamse 
Regering werd voorgelegd, een overzicht van alle bestaande en nieuwe acties van het bijgestuurde 
VAPA evenals een bundeling van alle bestaande, gewijzigde en nieuwe actiefiches. 
 
 
 
 

De Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding 
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Bijlagen: 
- Bijlage 1: Bijgestuurd VAPA 
- Bijlage 2: Overzicht stand van zaken uitvoering actiefiches 
- Bijlage 3: Actiefiches in detail 
- Bijlage 4: Mededeling voortgangsrapport VAPA d.d. 31/03/2017 
- Bijlage 5: Overzicht stand van zaken uitvoering actiefiches voortgangsrapport VAPA d.d. 

31/03/2017 
- Bijlage 6: Overzicht stand van zaken uitvoering armoedetoetsen voortgangsrapport VAPA d.d. 

31/03/2017 
- Bijlage 7: Armoedemonitor 2017 voortgangsrapport VAPA d.d. 31/03/2017 
- Bijlage 8: Werkingsverslag PAO voortgangsrapport VAPA d.d. 31/03/2017 
 


