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Welke maatregel moet volgens u absoluut
worden opgenomen in het nieuw federaal
actieplan armoedebestrijding? Quelle
mesure doit selon vous apparaître dans le
nouveau plan fédéral de lutte contre la
pauvreté?
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Verder verhogen van de
laagste lonen a.d.h.v.
inkomensbelasting en
optrekken van sociale
minima's.
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Welke boodschap wilt u uitsturen naar het
beleid. Quelle message voulez-vous donner
à la politique?
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Graag meer ambitie
Focus op de diepste armoede.

0 0 8

Open text poll
Poverty (3/3)

Waarom zijn de uitkeringen de afgelopen
jaren nog niet opgetrokken tot de
Europese armoedegrens? Pourqoui est-ce
que les allocations n'ont pas encore été
augmentées jusqu'au seuil européen de
pauvreté?
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Onvoldoende politieke wil?
Inactiviteitsvallen, budgettaire
inspanning,...
Niet haalbaar als ook de
minimumlonen niet worden
opgetrokken (werk moet “
lonend” zijn)
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