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Samenvatting 

Dit onderzoeksrapport kadert in de haalbaarheidsstudie naar de ontwikkeling van een nominale armoede-

indicator op basis van referentiebudgetten (Marchal et al., 2022). Voorafgaand aan de vraag naar de 

mogelijkheden tot ontwikkeling van deze indicator is er een noodzaak om de beoogde ‘nominale 

armoedelijn’ te definiëren. Door middel van een Delphi-bevraging detecteren we de verwachtingen en 

noden op vlak van een nieuwe armoede-indicator voor Vlaanderen. Daarnaast heeft deze bevraging ook 

als doel het draagvlak voor een nieuwe armoede-indicator te vergroten. We voerden een beleidsgerichte 

Delphi-bevraging uit bij de leden van de Parlementaire Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin 

en Armoedebestrijding. In drie rondes peilden we naar de visie van de Commissieleden over armoede, 

armoedemeting en armoedebestrijding en welke nood zij hierbij ervaren aan aanvullende indicatoren. We 

identificeren een vijftal noden of verwachtingen op vlak van de ontwikkeling van een nieuwe armoede-

indicator voor Vlaanderen: (1) een armoede-indicator moet een brede invulling krijgen en naast monetaire 

elementen ook factoren van sociale uitsluiting en maatschappelijke participatie definiëren, (2) de 

behoeften om minimaal aan de maatschappij deel te nemen moeten weerspiegeld zijn in de indicator, (3) 

daarnaast moeten uitgaven en kosten van gezinnen in rekening worden gebracht, (4) waarbij zo veel als 

mogelijk rekening moet worden gehouden met individuele situaties, en (5) tot slot moet de indicator 

relevant zijn voor en responsief zijn aan het beleid en de effecten van beleidsinspanningen weerspiegelen.
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