
De armoede in Nederland loopt de laatste jaren op. Hoe kan het dat we daar in een rijk land als Nederland nog steeds 
geen grip op hebben? Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau groeit één op de tien kinderen op in armoede. Dat zijn 
367.000 kinderen. We doen iets niet goed. De politieke wil om dit aan te pakken ontbreekt. Wij geloven dat dit anders 
kan, en moet. Dit is een pleidooi voor een begin van het einde van armoede in Nederland. Laten we beginnen met een 
einde te maken aan de armoede onder kinderen.

Daar hoort eerlijk delen bij. We hebben 151.000 miljonairs in ons land, zij bezitten samen 32% van het totale 
Nederlandse vermogen. Als we hen met één procent extra zouden belasten halen we in één klap vier miljard euro op. 
Genoeg om een aantal harde bezuinigingen op mensen met de laagste inkomens terug te draaien. Maar ook om ervoor 
te zorgen dat we armoede onder kinderen echt kunnen gaan bestrijden. 

Duizenden kinderschoenen zijn de afgelopen weken ingezameld door lokale SP-afdelingen. Lege kinderschoenen 
staan symbool voor alle huishoudens waarin niet genoeg geld is om kinderen gezond eten, nieuwe kleren of een 
kadootje te geven. Zo vestigen we de aandacht op kinderen die opgroeien in armoede. Maar dat is niet genoeg. Als we 
armoede willen stoppen, moet er het volgende gebeuren. 

1. Erken het probleem
Rutte-II maakt geen woord vuil aan armoede in het regeerakkoord. Sterker nog, onze premier weigerde vorig jaar zelfs 
van ‘armoede’ te spreken in de Tweede Kamer. De politiek moet nu echt de problematiek durven en willen erkennen. 
Armoede bestaat, en verdient aandacht. 

2. Zet het op de agenda en stel een doel
Armoedebestrijding moet op de politieke agenda staan. Per direct, en structureel. Een belangrijke doelstelling zou 
moeten zijn het oplossen van armoede onder kinderen in Nederland. Maar ook het terugdringen van het aantal 
mensen dat werkt maar toch arm is. Verder moet bij elk nieuw wetsvoorstel een armoede-effectrapportage gemaakt 
worden. Welke gevolgen heeft nieuw beleid voor mensen die het niet breed hebben? Negatieve gevolgen moeten direct 
gecorrigeerd worden, voor het wetsvoorstel verder mag. 

3. Gezonde voeding voor iedereen
Wekelijks zijn 30.000 huishoudens aangewezen op de voedselbank om genoeg eten in huis te krijgen. Dat aantal stijgt 
maandelijks met vijf tot tien procent. Dit zijn de 6% allerarmste gezinnen in ons land met veel minderjarige kinderen. 
Zij krijgen het niet voor elkaar om een fatsoenlijke, gezonde maaltijd op tafel te krijgen. De voedselbanken zien 
dat zij steeds minder voedsel binnen krijgen en de wachtlijsten alsmaar groeien. De overheid moet er met tijdelijke 
steun aan de voedselbanken voor zorgen dat ieder kind verzekerd is van gezonde voeding. De wachtlijsten moeten 
worden weggewerkt. Middels samenwerking met voedselbanken en het bedrijfsleven kan voedselverspilling worden 
voorkomen. De inzet moet zijn de voedselbanken zo snel mogelijk overbodig te maken.                                                
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4. draai de bezuinigingen op armoedebestrijding terug
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor armoedebeleid. Zorg dat ze daar voldoende geld voor hebben, zodat de 
gemeente inkomensondersteunende maatregelen kan nemen waar nodig. Geef ze de mogelijkheid om hun inwoners 
vooruit te helpen als zij daar zelf niet toe in staat zijn. Maak het mogelijk dat gemeenten categoriale bijstand kunnen 
verstrekken teneinde niet-gebruik en bureaucratie terug te dringen. Zorg ervoor dat gemeenten zich niet meer hoeven 
houden aan de 110% norm zodat ook werkende armen vooruit geholpen kunnen worden. Hef het verbod op het 
verstrekken van eindejaarsuitkeringen aan mensen met een laag inkomen op. Schaf de leenbijstand voor vervanging 
van duurzaam bruikbare gebruiksgoederen af zodat mensen niet nog meer schulden hoeven opbouwen wanneer 
koelkast of wasmachine het begeeft.

5. Laat kinderen zich ontwikkelen
Zorg ervoor dat alle kinderen aan sport, cultuur en muziek kunnen doen. Dit is naast de sociale participatie, een 
veilige woon- en leefomgeving en goed onderwijs erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Nog steeds 
kunnen honderdduizenden kinderen niet volwaardig meedoen. Naast sportieve en culturele activiteiten gaat het ook 
om de meest simpele dingen zoals het vieren van verjaardagen of het kopen van cadeautjes. De gemeente moet de 
contributie voor sport-, muziek- en ande re clubs verlagen voor huishoudens met weinig geld zodat alle kinderen op 
voetbal of vioolles kunnen. Maar het gaat meer dan om meedoen alleen. Veel kinderen die opgroeien in gezinnen met 
de laagste inkomens wonen niet altijd in voor kinderen beste buurten en wijken. Achterstandsbuurten met grotere 
onveiligheid en criminaliteit zorgen ook voor armoede en uitsluiting. Ook op dit front moet blijvend geïnvesteerd 
worden in plannen tegen segregatie en tweedeling. 

Onze kinderen zijn onze toekomst. Zorg ervoor dat ze allemaal die toekomst krijgen en dat er niemand meer buiten de 
boot valt.  

Sluit je aan via www.armoedewerktniet.nl. Daar kan je ook een reactie geven op de plannen en zelf goede ideeën 
aandragen.
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