
 

1. Wie geen inkomen heeft kan in ons land beroep doen op een leefloon.  
Voor een alleenstaande bedraagt het leefloon (2017) 

A. €500/maand  B.   €900/maand        C.   €1100/maand 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Hoeveel kinderen in Vlaanderen groeien op in armoede? 

A. 1/10    B. 1/5   C. 1/8 

 

 

 

 

 
 

3. Hoeveel procent van onze bevolking zou in armoede leven zonder het bestaan van de 
sociale zekerheid? 

A. 14,9 %        B. 20,5%   C. 26,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettobedragen leefloon van kracht vanaf 1 september 2017 

Samenwonende persoon     €595,13 / maand 

Alleenstaande persoon      €892,70 / maand    
        (+ € 900 / maand) 

Persoon die samenwoont met een gezin te zijnen laste  €1.190,27 

zie ook http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_leefloon.htm#De 

België heeft één van de hoogste kinderarmoedecijfers van Europa :  
in Brussel groeien 4 kinderen op 10 op in armoede, in Wallonië 1 op 4 en  
in Vlaanderen 1 op 10. Strijden tegen kinderarmoede moet dan ook een strategische prioriteit zijn!  

zie ook https://www.unicef.be/nl/over-unicef/unicef-in-belgie/opkomen-voor-kinderrechten-
belgie/kinderen-die-belgie-opgroeien-armoede/ 

Indien er geen sociale transfers waren, zou het percentage inzake armoederisico (financiële armoede) 
niet 14,9% van de bevolking treffen maar 26,3 % (cijfer 2016). Dit toont aan dat de sociale zekerheid 
een eerste doeltreffend middel is om bepaalde risico’s die armoede met zich kunnen meebrengen, af te 
remmen. De sociale zekerheid heeft weliswaar ook andere functies dan armoedebestrijding. 

zie ook https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociale-rechten-toekennen/armoedebestrijding-belgie-6-
vragen 
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4. Hoeveel mensen stonden in Vlaanderen op de wachtlijst voor een sociale woning in 2017? 

A.  47.000    B.  77.000   C.  137.000 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.   Elk jaar zijn er meer mensen die een beroep moeten doen op de voedselbanken. 
  Hoeveel mensen gingen langs bij de voedselbanken in 2017? 

A. 60.000    B.  160.000     C.  200.000 

 

 

 

 

 
 

6. Hoeveel bedraagt de maximumfactuur in het lager onderwijs op jaarbasis? 

A. 65 euro   B. 90 euro   C. 120 euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Vlaanderen zijn 142.981 sociale woningen verhuurd in 2016 en zijn 137.177 kandidaat-huurders 
ingeschreven op de wachtlijsten van de sociale huisvestingsmaatschappijen.  
De gemiddelde wachttijd bedraagt meer dan 3 jaar. Terwijl zij wachten, moeten ze het hoofd boven 
water houden op de private huurmarkt. Ze kunnen vaak de kosten van de huur en de woonkosten zoals 
elektriciteit en water niet betalen. In de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting vormt betaalbare 
kwaliteitsvolle huisvesting een centraal gegeven.  

zie ook www.armoedebestrijding.be – cijfers van Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 

VOEDSELBANKEN in België:  

In 2017 brachten 157.151 mensen in ons land een bezoek aan de Voedselbanken. Dat zijn zo'n 14.000 
bezoekers meer dan het jaar voordien, een stijging van net geen 10 procent. 
zie ook https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/01/17/voedselbanken-nog-steeds-broodnodig/ 
             www.voedselbanken.be 

Materialen en activiteiten die strikt noodzakelijk zijn om de eindtermen te behalen zijn gratis in het 
lager onderwijs. Er bestaat een officiële lijst van kosteloze materialen. Voor activiteiten die niet strikt 
noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen zoals toneelbezoek, daguitstappen, 
sportactiviteiten,… en specifieke materialen waarvan de school beslist dat ze nodig zijn, mag de school 
aanrekenen. Dat bedrag is de maximumfactuur en bedraagt 90 euro per jaar. 

Ook voor meerdaagse schooluitstappen zoals bos- en zeeklassen is er een maximumfactuur van 440                  
euro gedurende de gehele duur van het lager onderwijs. 

 De kosteloosheid van het onderwijs en de maximumfactuur dekken zeker niet alle kosten. De aankoop 
van een boekentas, zwem- en turnkledij moeten ouders zelf bekostigen. Bovendien moeten ouders 
rekening houden met de kosten voor vervoer, opvang en maaltijden. Deze laatste kosten vallen onder 
de ouderbijdrageregeling. De afspraken hieromtrent zijn minder sterk gereglementeerd waardoor de 
bijdragen van school tot school sterk verschillen. Daarnaast zijn er nog bijkomende kosten voor extra 
zorg zoals logopedie of huiswerkbegeleiding en zijn er ook hogere kosten door de digitalisering zoals de 
aankoop van een computer, internetverbinding, printer en inkt. De maximumfactuur wordt wel 
gerespecteerd maar in de praktijk betalen ouders nog heel wat extra’s. 
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7. Hoeveel mensen in Vlaanderen stellen een doktersbezoek uit?   

A. 7%    B.   10%    C.   12% 

 

 

 

 
 
 

8. Een man met diploma blijft gezond tot zijn 70e. Een man zonder diploma tot … 

A. 66 jaar   B.   64 jaar         C.   62 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9. De 10 rechten van de mens worden gebruikt om aan te tonen dat armoede onrechtvaardig 
is. Welk onderstaand recht maakt geen deel uit van deze rechten? 

A. Recht op ontspanning       B.  Recht op maatschappelijke dienstverlening          C. Recht op cultuur 

 

 

 

 

 

 

De betaalbaarheid van gezondheidszorg blijft voor veel gezinnen met de laagste inkomens een grote 
zorg. Meer dan 12% van de gezinnen moet hun zorg uitstellen. De kloof tussen arm en rijk inzake 
gezondheidszorg wordt zelfs elk jaar groter.  
zie ook Armoedebarometer 2016 www.decenniumdoelen.be 

Er bestaat een sociale gezondheidskloof. Uit cijfers blijkt dat mensen met een lagere sociale status 
(opleidingsniveau, activiteitstatus, inkomensniveau) vaak in slechtere gezondheid verkeren, een 
verminderde toegang tot de gezondheidszorg hebben en vroeger sterven dan mensen met een hogere 
positie op de sociale ladder. 
Meet men de ‘levensverwachting in goede gezondheid’ als ‘levensverwachting zonder lichamelijke 
beperkingen’, dan zien we dat hoog opgeleide mannen op de leeftijd van 50 jaar 21,6 jaar gezonde 
levensjaren voor zich hebben in vergelijking met 13,3 jaar bij mannen met een opleiding lager 
onderwijs of minder, wat een verschil is van 8,3 jaar.  
Bron: steunpunt armoedebestrijding. European Health & Live Expectancy Information System (EHLEIS) 

Ondanks de bijkomende kosten zijn onderwijsexperts het erover eens dat de maximumfactuur in het 
basisonderwijs een positief effect heeft gehad. Ouders hebben een beter zicht op de kosten die ze 
mogen verwachten in de loop van het schooljaar en de scholen hebben sinds de invoering meer 
aandacht voor kostenbeheersing. 
 Bron: Studiedienst Gezinsbond 

De 10 rechten zijn:  
1. recht op inkomen,  6.    recht op participatie 
2. recht op onderwijs,   7.    recht op gezin 
3. recht op werk,    8.    recht op recht,   
4. recht op wonen,   9.    recht op cultuur,  
5. recht op gezondheid,  10.  recht op maatschappelijke dienstverlening. 

zie ook https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociale-rechten-toekennen/armoedebestrijding-belgie-6-
vragen 
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10. Hoeveel percent werkende armen zijn er in België? 

A.  3,2%   B.   4,5%   C.    5,7% 

 

 

 

 

 

 

  

Hoewel tewerkstelling vaak bescherming biedt tegen armoede, is dit niet altijd het geval. Volgens 
de EU-SILC 2015 enquête (inkomens 2014) zijn er 4,5% arme werkenden in België. 
Het aantal arme zelfstandigen bedroeg in 2014 (EU-SILC 2015) 15,8%. 


