10 voorstellen van sp.a om armoede écht aan te pakken
1. In principe moet er bij elke regeringsbeslissing verplicht een armoedetoets worden
uitgevoerd. Dat gebeurt echter zelden. sp.a zal een decreet indienen om de
armoedetoets meer gewicht te geven. De minister van Armoedebestrijding krijgt
daarin de bevoegdheid om zélf het initiatief te nemen voor die armoedetoets, zodat
zij erover kan waken dat hij daadwerkelijk gebeurt.
2. Een offensief, evenwichtig woonbeleid dat arme mensen vooruithelpt: een
huurwaarborgfonds zorgt ervoor dat ook mensen die de waarborg niet meteen
kunnen betalen een huurwoning vinden, er veralgemeende preventie van
uithuiszetting voorkomt dat gezinnen met kinderen op straat komen te staan, een
bredere huurpremie die automatische wordt toegekend, richthuurprijzen om te hoge
huur tegen te gaan.
3. De hervorming van de kinderbijslag moet de armoede in Vlaanderen effectief
terugdringen. De hervorming die nu voorligt, doet dat niet. De Vlaamse regering
moet op basis van grondige, correcte simulaties een nieuwe hervorming uitwerken
die het armoederisico significant terugdringt.
4. De groep begunstigden voor de sociale correcties op de waterfactuur moet worden
uitgebreid. Momenteel zijn er 680.000 Vlamingen die onder de armoededrempel
leven, maar slechts 527.467 hebben recht op sociale correcties op de
drinkwaterfactuur (zij betalen slechts 20 procent van de factuur). 150.000 mensen in
armoede hebben dus géén recht op die sociale correcties. sp.a wil iedereen die onder
de armoededrempel leeft die sociale correctie geven.

5. Alle sociale rechten en tegemoetkomingen moeten automatisch worden toegekend.
Vaak zijn het de mensen die het het hardst nodig hebben, die niet weten dat ze recht
hebben op een bepaalde tegemoetkoming of niet weten hoe ze die moeten
aanvragen.
6. Voer een progressieve energiefactuur in. sp.a pleit voor een belastingvrije schijf die
het basisverbruik van elk gezin dekt. Wie zuinig is en enkel gebruikt wat nodig is om
fatsoenlijk te leven, krijgt zo een fikse korting. Alleen wie onredelijk veel verbruikt
betaalt het hogere luxetarief. De btw op energie moet terug naar 6%.
7. De maximumfactuur in het onderwijs moet opnieuw naar omlaag. Tegelijk moet er
een maximumfactuur komen in het secundair onderwijs, zodat ouders goed weten
welke rekeningen ze kunnen verwachten.
8. Het jaarabonnement van De Lijn moet gespreid kunnen worden betaald. Wie het
jaarabonnement van 299 euro niet kan betalen, is verplicht om 12 keer een
maandabonnement van 46 euro te betalen en betaalt dus in totaal 552 euro. Zo
worden arme mensen nog eens extra gestraft. Dat kan makkelijk opgelost worden
door een gespreide betaling toe te laten.
9. Een fast lane naar werk voor gezinnen in armoede. Vaak wordt de zoektocht naar
werk voor mensen in armoede bemoeilijkt door andere problemen: geen rijbewijs,
psycho-sociale problemen, geen betaalbare kinderopvang… Voor specifieke
kwetsbare groepen stelt sp.a een totaalaanpak voor, waarbij de VDAB in
samenspraak met het ocmw niet alleen zorgt voor arbeidsmarktbegeleiding, maar er
ook voor zorgt dat die mensen geholpen worden om bvb psychologische hulp te
krijgen, een rijbewijs te halen, kinderopvang te vinden…

De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) geeft werkgevers een budget om de
werkplek aan te passen voor mensen met een handicap en een deel van het
productiviteitsverlies op te vangen. Als we dat uitbreiden naar langdurig zieken,
mensen die herstellen van een zware ziekte of mensen met psychische problemen,
zouden we heel veel mensen toch aan een job kunnen helpen. Zij kunnen geleidelijk,
op hun tempo opnieuw aan de slag terwijl de werkgever daar een compensatie voor
krijgt.
10. De lokale aanpak van kinderarmoede ondersteunen. Via de lokale netwerken
kinderarmoede, de ervaringsdeskundigen, de ocmw’s kan er heel veel expertise
worden ingezet om mensen dag na dag te ondersteunen en te helpen om uit de
armoede te geraken. De vorige Vlaamse regering gaf daarvoor specifiek geld aan de
steden en gemeenten, maar de huidige regering heeft die middelen in het
gemeentefonds gestoken. Er wordt sindsdien niet meer gecontroleerd of dat geld
effectief voor armoedebestrijding wordt gebruikt. De middelen voor armoede
moeten voor armoede worden ingezet.

