
 

 

Cultuur en ontspanning 

 

“Cultuur, sport en vakantie is niets voor hen. Ze kunnen hun geld beter besteden aan wat 

echt nodig is: voedsel, verwarming, school,…”. 

 

Bijdrage door Storms, Cornelis en Van Thielen: 

 

In het decreet betreffende de armoedebestrijding en in het decreet houdende flankerende 

en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, geeft de 

Vlaamse overheid te kennen dat in een samenleving waarin vrijetijdsbesteding een steeds 

grotere rol speelt, voldoeninggevende vrijetijdsinvulling een uiterst belangrijke rol heeft in 

het doorbreken van de spiraal van armoede. Daarom neemt de Vlaamse overheid 

maatregelen om via het jeugdwerk, sport en cultuur specifieke aandacht te besteden aan de 

participatie van personen in armoede “met het oog op het individuele en collectieve welzijn, 

waardoor men de persoonlijke controle op de eigen leefsituatie en op de externe factoren die 

deze leefsituatie bepalen, verhoogt.” 

 

Onderstaande tabel maakt duidelijk dat gezinnen die een risico lopen op armoede of sociale 

uitsluiting veel minder participeren aan culturele en sportactiviteiten dan personen die geen 

verhoogd risico lopen. Financiële redenen zijn voor personen een belangrijke oorzaak het 

niet deelnemen.   



Niet zo verwonderlijk is dan ook om vast te stellen dat het budget dat gezinnen in armoede 

veel minder spenderen aan cultuur en ontspanning of aan reizen dan meer begoede 

gezinnen. Een kleine oefening op de budgetvergelijker van CEBUD (zie grafiek hieronder) 

leert ons dat alleenstaanden die gerechtigd zijn op het leefloon maandelijks 3 euro (0,3% van 

het totale budget) spenderen aan reizen. Alleenstaanden die een inkomen hebben dat zich 

situeert op de Europese armoedegrens en alleenstaanden die het mediaan inkomen 

verdienen spenderen maandelijks 8 euro (0,7%) en 26 euro (1,9%) aan reizen.  Verdient een 

alleenstaande meer dan de helft van het mediane inkomen, dan besteedt hij 46 euro aan 

reizen (3,2%)  Aan ontspanning en cultuur geeft een alleenstaande leefloner maandelijks 48 

euro (4,2%) uit, een alleenstaande met een inkomen op de armoedegrens 53 euro (4,4%), 

een alleenstaande met het mediaan inkomen 67 euro (5%) en een alleenstaande met 1,5 

keer het mediane inkomen 86 euro (5,5%).  

 

 

Personen zonder 

risico op armoede  

of sociale 

uitsluiting 

Personen met 

 risico op armoede  

of sociale 

uitsluiting 

Bioskoopbezoek   

ja 55% 33% 

neen, omwille van financiële redenen 3% 24% 

neen, omwille van andere redenen 42% 43% 

Toneel, concerten, opera, ballet, 

dansvoorstellingen    

ja 51% 23% 

neen, omwille van financiële redenen 3% 25% 

neen, omwille van andere redenen 45% 53% 

Historische monumenten, musea, kunstgallerijen, 

archeologische sites   

ja 49% 20% 

neen, omwille van financiële redenen 2% 23% 

neen, omwille van andere redenen 48% 58% 

Sportmanifestaties bijwonen   



ja 35% 16% 

neen, omwille van financiële redenen 2% 19% 

neen, omwille van andere redenen 62% 64% 
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