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Woord vooraf

In uw handen heeft u het eerste federale Jaarboek Armoede en Sociale Uitslui-
ting.

Uiteraard is het geen toeval dat dit Jaarboek in het jaar 2010 wordt gepubliceerd. 
2010 is immers niet alleen het Europees Jaar ter Bestrijding van Armoede en 
Sociale Uitsluiting, maar tevens het jaar van het Belgisch Voorzitterschap van de 
Europese Unie. Een uniek jaar dus om brede maatschappelijke steun te verwerven 
voor de strijd tegen armoede en om het opnieuw bovenaan de politieke agenda te 
krijgen, zowel Europees als nationaal.

Het is mijn vaste overtuiging dat de herbevestiging van het politieke engagement 
om armoede uit de wereld te helpen, dient gesteund en aangevuld te worden met 
wetenschappelijke kennis en inzichten. Daarom ook dat ik de opdracht gaf aan 
het onderzoekscentrum OASeS van de Universiteit van Antwerpen om een actuele 
stand van zaken op te maken over de wetenschappelijke kennis die er in 2010 is 
over het federale armoedebestrijdingsbeleid.

Armoede is een multidimensioneel en complex gegeven. De oplossing voor dit 
probleem omvat diverse levensterreinen en verschillende politieke bevoegd-
heidsdomeinen. Hetzelfde geldt voor de wetenschappelijke kennis over het ar-
moedethema die verspreid zit over vele onderzoekscentra en in de hoofden van 
ettelijke wetenschappers. Dit Jaarboek heeft als doel om al deze kennis bij elkaar 
te brengen in een coherent en consistent geheel om deze zo optimaal te laten ren-
deren en te ontsluiten voor iedereen die mee aan de kar wil trekken van de strijd 
tegen de armoede en sociale uitsluiting.

Tijdens deze legislatuur kwam er immers voor het eerst een aparte Staatssecretaris 
voor Armoedebestrijding en een federaal Armoedeplan, gebaseerd op de funda-
mentele grondrechten. Het Jaarboek geeft niet alleen een terugblik op de geschie-
denis van het federale armoedebeleid, maar ook een beschrijving van de huidige 
situatie, samen met een kritische refl ectie en pistes voor de toekomst.

In 2000 namen de Europese leiders het engagement om tegen 2010 een beslis-
sende impact te hebben op de uitroeiing van de armoede. Anno 2010 kan enkel het 
fi asco van dit engagement vastgesteld worden. Dit jaar stelden de Europese lei-
ders een nieuwe becijferde doelstelling voorop: minstens 20 miljoen mensen uit 
de armoede halen tegen 2020. Ook in België zal er hard gewerkt moeten worden 
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om het aantal van 1,5 miljoen mensen in armoede drastisch naar beneden te halen. 
Moge dit Jaarboek er mee voor zorgen om armoede de wereld uit te helpen.

Philippe Courard
Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding



HOOFDSTUK 1

Inleiding

Jan Vranken

Dat dit eerste ‘Belgische’ boek over armoede en sociale uitsluiting er anno 2010 
komt, hoeft geen verbazing te wekken. Kunnen we immers niet gewagen van een 
gunstige conjunctie wanneer het Europees Jaar van de Bestrijding van Armoede 
en Sociale Uitsluiting en het Belgisch voorzitterschap samenvallen? Dat is niet elk 
jaar het geval, om het voorzichtig uit te drukken. Een boek dat een overzicht van 
en een inzicht in armoede en sociale uitsluiting wil bieden op federaal vlak, valt 
dan recht in een niche.

Deze publicatie gebeurt natuurlijk niet in een vacuüm. Op federaal niveau wor-
den de tweejaarlijkse verslagen van het ‘Steunpunt tot bestrijding van armoede, 
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting’ van het Centrum voor Gelijkheid van 
Kansen en Racismebestrijding (www.armoedebestrijding.be) stilaan een traditie; 
het vijfde tweejaarlijkse Verslag armoedebestrijding bestreek de jaren 2008-2009. 
Er is onze eigen ervaring van binnenkort 19 jaarboeken Armoede en Sociale Uit-
sluiting, die weliswaar op Vlaanderen focussen maar waarin gegevens en analy-
ses over België en de andere gewesten en gemeenschappen nooit ontbraken. De 
andere gewesten zitten ook niet stil. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest publi-
ceert al sinds 1994 een Armoederapport en in 2009 kwam de vijfde editie van 
de Welzijnsbarometer uit.1 In Wallonië werd in 2001 een eerste ‘Rapport sur la 
cohésion sociale en Région wallonne’ gepubliceerd. Sociale cohesie werd daarbij 
gedefi nieerd als ‘un processus dynamique qui reprend l’ensemble des moyens mis 
en œuvre pour assurer à tous, l’accès aux droits fondamentaux’2

In de loop van al die jaren is er natuurlijk heel wat opgebouwd; qua concepten, 
theorie en beleidsanalyse en daaraan is dit boek schatplichtig. Zo werken we al 
lang niet meer met een loutere inkomensdefi nitie van armoede; de idee dat armoe-
de multidimensioneel is, heeft burgerrecht verworven in het wetenschappelijke, 
politieke en publieke discours, net als het relatief recente begrip sociale uitslui-
ting. Om met dit laatste te beginnen: sociale uitsluiting dook in Belgische beleids-
cirkels voor het eerst op bij het begin van de jaren ’90 toen minister Onkelinkx een 
Urgentieprogramma voor een Solidaire Samenleving (wet van 12.01.93) op poten 
zette. De Europese Commissie had toen al armoede laten vallen voor de ‘moder-



20  ⏐  Inleiding 

nere’ en (althans voor sommige lidstaten) blijkbaar minder stigmatiserende term 
‘sociale uitsluiting’. In een poging om beide begrippen met elkaar te verbinden in 
een samenhangende conceptuele context, defi nieerden we armoede als ...

een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebie- –
den van het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de 
algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving. Deze kloof kunnen ze 
niet op eigen kracht overbruggen (Vranken, 2005c).
Dat is sindsdien zo gebleven. Meer zelfs, de Vlaamse overheden en ten dele 

ook de federale hebben deze defi nitie overgenomen. Ze is multidimensioneel, 
maar in een ruimere betekenis dan dat ze met verschillende domeinen van het 
maatschappelijk leven rekening houdt. We onderscheiden vier dimensies, met een 
verwijzing naar hoogte, breedte, diepte en tijd.

De eerste dimensie van armoede is dus de tijd en die verwijst naar het dyna-
mische karakter en de reproductie van de armoede (intergenerationele besten-
diging, sociale overerving, in- en uitstroom). De tweede dimensie – de hoogte 
– verbinden we met de omvang van de armoede. Het zal meestal gaan over het 
aantal mensen of huishoudens in armoede, maar andere maatstaven kunnen ook 
worden gehanteerd. De derde dimensie – de breedte – reserveren we voor het 
multi-aspectuele (of veelvoudig) karakter van de armoede: op hoeveel verschil-
lende gebieden (aspecten, vlakken, domeinen, terreinen) vinden we uitsluiting, 
deprivaties of ongelijkheden? Daarbij maakt juist de cumulatie en verwevenheid 
van die ongelijkheden en uitsluitingen de eigenheid van armoede uit. De diepte 
vormt de vierde dimensie. Hoe diep is de kloof met de rest van de samenleving? 
Becijferd gaat het over de ‘poverty gap’, de armoedekloof; hoeveel geld is er 
nodig om iedereen boven de nationale of de Europese armoedegrens uit te til-
len? Dat mensen in armoede die kloof – die natuurlijk niet louter uit een fi nan-
cieel tekort bestaat – niet op eigen kracht kunnen overbruggen, dringt al door 
tot de structurele kenmerken van de armoede. Ze hebben daartoe hulp nodig: 
van de overheid, van de welzijnssector, van het middenveld, van iedereen. De 
meer emancipatorische weg is die van de zelforganisatie, de meest structurele is 
die waarbij de samenleving zo geordend wordt dat de kloven verdwijnen of zo 
klein worden dat je er op eigen kracht overheen kan raken (Vranken, De Boyser, 
2005).

De indruk kan worden gewekt dat iedereen het eens is over defi nitie en oor-
zaken van armoede. Neen dus. We identifi ceerden zes grote benaderingen van 
armoede en andere vormen van sociale uitsluiting. Die typologie steunt op twee 
criteria. Het eerste geeft een antwoord op de vraag: op welk niveau wordt de 
oorzaak van de armoede gezocht – micro, meso of macro? Het tweede, op de 
vraag of de oorzaak intern is (‘schuld’) of extern (‘ongeval’) (Vranken, 1977). De 
zes perspectieven die daaruit voortvloeien zijn: het individuele schuldmodel (zie 
Vranken 1998; 2003), het individuele ongevalmodel, het institutionele ongeval-
model en het institutionele schuldmodel, het maatschappelijke ongevalmodel (of 
conjuncturele model) en het maatschappelijke schuldmodel (of structurele mo-
del). In een schema:
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Tabel 1 – Zes perspectieven op armoede.

Niveau van de oorzaak Aard van de oorzaak

Intern Extern

Micro:
het individu, het gezin

Persoonlijke tekorten
Individueel schuldmodel (1)

Persoonlijke ongevallen
Individueel ongevalmodel (2)

Meso:
groepen, gemeenschappen, 
instituties, organisaties

De structuur en/of het functioneren 
van groep, gemeenschap, institutie
Institutioneel schuldmodel (3)

Factoren en actoren uit de omgeving
Institutioneel ongevalmodel (4)

Macro:
‘de’ samenleving

De samenlevingsordening
Maatschappelijk schuldmodel (6)

Veranderingen en conjuncturen
Maatschappelijk ongevalmodel (5)

Een eerste model (1) legt de schuld (van hun armoede, hun werkloosheid) bij 
de mensen zelf: omdat ze lui, spilzuchtig, drankzuchtig of onverantwoordelijk 
zijn. Deze verklaring miskent echter het gewicht van de levensomstandigheden 
van mensen, kijkt voorbij aan de spanning tussen maatschappelijk gewaardeerde 
doelen die vrijwel iedereen voor ogen heeft en de zeer beperkte middelen die ve-
len maar hebben om ze te bereiken. Het is een sterk culpabiliserende benadering 
en belemmert daarmee een doeltreffend armoedebeleid. Ook de mildere variant 
van de personele modellen (2), die de oorzaken van armoede en sociale uitslui-
ting zoekt in persoonlijke tegenslagen, zoals ziekte, handicap, verlies van een 
baan, zondigt door een overmatige belichting van wat de persoon overkomt en laat 
waardoor dat gebeurt, onderbelicht. Beide individuele modellen kunnen het eve-
nement aangeven waardoor sommige individuen in armoede terechtkomen, maar 
laten de maatschappelijke processen die tot dit gebeuren leiden en de structuur die 
eraan ten grondslag ligt, buiten beschouwing.

Modellen drie en vier bevinden zich op het mesoniveau van de samenleving, 
‘het maatschappelijke middenveld’ of de ‘civil society’. Daar bevinden zich onder 
meer geïnstitutionaliseerde vormen van het samenleven, zoals de kerken, de vak-
bonden, scholen en universiteiten, bedrijven, verenigingen en bij uitbreiding ook 
het gezin, evenals grotere samenlevingsvormen zoals de buurt en (etnische) ge-
meenschappen. De interne variant (3) zoekt de verklaring bij de inrichting en het 
functioneren van deze instituties, groepen en gemeenschappen; illustraties zijn de 
ontoegankelijkheid of de bureaucratische opstelling van diensten, onvoldoende of 
‘andere’ socialisering door het gezin, de eigen (‘afwijkende’) waarden en normen 
van de gemeenschap (zoals de armoedecultuur) (Vranken, 2004b).

Over de problematiek van de toegankelijkheid gesproken: deze begint met het 
identifi ceren en onderzoeken van de drempels die het deelnemen aan diensten 
(bijvoorbeeld het OCMW) en voorzieningen (bijvoorbeeld gezinsbijslag) bemoei-
lijken en zelfs verhinderen. Welk soort drempels worden er aan de hand van on-
derzoek zoal herkend?

Een eerste soort drempels situeert zich natuurlijk op het niveau van de rechten 
die men heeft om een beroep te mogen doen op de betrokken dienst of voorzie-
ning, of men al dan niet rechthebbend is dus. Het moge duidelijk zijn dat niet alle 
personen die zich objectief in de toestand van behoefte bevinden waarvoor bij-
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voorbeeld een uitkering werd ingesteld, daarvoor ook wettelijk in aanmerking ko-
men. Informatieve drempels hebben betrekking op het niet kennen van de (eigen) 
rechten, het niet op de hoogte zijn van het aanbod of daarover verkeerd ingelicht 
zijn. Situationele drempels kunnen zich zowel voordoen van de kant van de dienst 
als van de potentiële gebruiker als van de (gestoorde) verbinding tussen beide. 
Dit laatste betreft bijvoorbeeld het ontbreken van geëigende communicatie- of 
transportmiddelen. Situationele drempels van de kant van de voorziening hebben 
te maken met de fysieke bereikbaarheid van de dienst (bouwconstructie) of met de 
manier waarop de dienstverlening gebeurt (openingsuren, talenkennis); (Steens-
sens, 2007) wijst erop dat hulpverleners kunnen optreden als ‘vraagverschrikkers’ 
(in netwerktermen, als poortwachters). Van de kant van de potentiële gebruikers 
vermelden we drempels die voortkomen uit concrete levensomstandigheden op 
een bepaald ogenblik, bijvoorbeeld een gebrek aan kinderopvang. In zekere zin 
behoren dispositionele drempels ook tot deze categorie; het zijn drempels geba-
seerd op attitudes en percepties ten aanzien van bijvoorbeeld ‘leren’ en ‘school’. 
Ze kunnen ertoe leiden dat men de behoefte aan een of andere voorziening niet 
ervaart of dat men een of andere vorm van hulp – waarop men recht heeft – niet 
wil vragen en opnemen. Institutionele drempels, tenslotte, zijn de omstandighe-
den en procedures aan de aanbodzijde die potentiële deelnemers uitsluiten van of 
ontmoedigen voor deelname, bijvoorbeeld het tijdstip of de frequentie van vor-
mingen.

De externe versie van het mesoniveau (4) gaat over fenomenen zoals stereoty-
pering, stigmatisering, het fenomeen van de wij-groep en de zij-groep, onvoldoen-
de beleidsaandacht voor minderheden. Wanneer op een dienst een stigma rust, dan 
worden ook de cliënten van deze dienst daarmee ‘besmet’; dat weerhoudt velen 
ervan om een beroep te doen op deze dienst. Zulke stigmatisering komt niet uit de 
lucht vallen, maar wortelt in stevig ingebakken vooroordelen en stereotypes in de 
samenleving – en dan zijn we eigenlijk terug bij af: het ‘blaming the victim’ dat 
nog altijd zo sterk aanwezig is in onze samenleving.

Een vijfde benadering (5) stelt veranderingen en conjuncturen centraal; die zijn 
per defi nitie tijdelijk van aard. Het gaat over een economische crisis, waardoor de 
werkloosheid toeneemt en de middelen waarover het beleid beschikt, afnemen; zo 
dadelijk meer daarover. Het kan gaan om snelle maatschappelijke veranderingen, 
die dikwijls maar niet altijd het gevolg zijn van technologische ontwikkelingen; 
of demografi sche veranderingen, waardoor de traditionele gezinsverbanden plaats 
moeten ruimen voor meer fragiele en minder beschermende relaties. De veronder-
stelling van dit ‘maatschappelijk ongevalmodel’ is dat de armoede zal verdwijnen 
wanneer de magere jaren de plaats ruimen voor de vette of wanneer de maatschap-
pelijke golven die ontstaan ten gevolge van deze veranderingen, gaan liggen.

Nochtans moeten we vaststellen dat, door dik en dun, een aanzienlijk deel van 
de bevolking in armoede blijft leven. Daarom vinden we dat de ‘maatschappelijke 
schuldmodellen’ (6) ons een beter inzicht bieden in die voortdurende (re)pro-
ductie van de armoede. Bij uitstek structurele benaderingen besteden niet alleen 
aandacht aan de armoede zelf en de mensen die erin leven, maar evenzeer aan de 
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samenleving die deze armoede altijd opnieuw voortbrengt en in stand houdt. Het 
gaat dan over de dominantie van het economisch produceren bij de positiebepa-
ling van de mensen en de ongelijkheden op het gebied van de verdeling van inko-
men en vermogen, de status en macht die daarvan het gevolg zijn. Het gaat over 
verhoudingen tussen centrum en periferie, zowel ruimtelijk als sociaal, over de 
gesegmenteerde (of zelfs duale) arbeidsmarkt en over de opdeling van de stad in 
‘gated communities’, middenklassenwijken, arbeidersbuurten en achtergestelde 
buurten.

Het is natuurlijk zó dat feitelijk gehanteerde benaderingen van de problema-
tiek meestal niet onder het ene of andere type kunnen worden ondergebracht. Ze 
vertonen vrijwel altijd kenmerken van verschillende modellen. Toch is het iden-
tifi ceren van deze grote perspectieven nuttig, omdat het ons helpt om zowel de 
wetenschappelijke als de alledaagse verklaringen, het onderzoek, het gevoerde 
beleid en de concrete hulpverlening te situeren. Want, om nog eens Peter Town-
send (1979) te parafraseren: er loopt een band van theorievorming over onder-
zoeksmethode naar beleid en actie, die ervoor zorgt dat de keuze die men op een 
terrein maakt ook bepaalt hoe men zich op andere terreinen situeert.

Moet een dergelijke structurele invalshoek tot ontmoediging leiden? Er is hier 
geen reden tot ongerustheid. Natuurlijk moeten samenlevingsstructuren grondig 
veranderen om armoede te gronde te bestrijden, maar zoiets is onmogelijk van de 
ene dag op de andere en evenmin op alle domeinen tegelijk. De geschiedenis heeft 
ons dat geleerd en het zijn wijze lessen. Ook de crisis komt niet uit de lucht val-
len; hij zal een aantal, dat al langer bezig zijn, versterken of verzwakken. Om het 
doel te bereiken moet een hele weg worden afgelegd en die bestaat uit vele kleine, 
enkele minder kleine en af en toe grotere stappen in wetgeving, voorzieningen, 
hulpverlening en culturele omslag (Vranken, 2004a).

Ook de economische crisis – die niet alleen problemen oproept, maar ook 
openingen beidt – moet worden geplaatst binnen de context van een aantal trends 
op lange termijn, zoals globalisering en technologische ontwikkelingen, economi-
sche herstructurering, individualisering, de afbouw van de verzorgingsstaat, het 
ontstaan van een risicomaatschappij, urbanisatie, de toename van het welvaarts- 
en consumptiepeil. Een oprecht structurele analyse van armoede probeert al deze 
factoren te betrekken; dit gebeurt echter veel te weinig. Ook wij moeten ons, 
vooral door gebrek aan middelen, beperken tot de beschrijving en analyse van 
ontwikkelingen op kortere termijn.

Van economische crisis naar werkgelegenheidscrisis of naar 
maatschappelijke crisis?

Welke impact zal de economische crisis hebben, een crisis die eerst fi nancieel 
was en nu overgaat in een werkgelegenheidscrisis? Zelfs de meest optimistische 
voorspellingen over het einde van de crisis en de verbetering van de economi-
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sche toestand bevatten donkere randen over nog lang nazinderende effecten op de 
werkgelegenheid. Maar er is meer. Kijken we verder, dan zien we de vele andere 
effecten van de crisis: op de sociale cohesie, op de weerbaarheid van mensen in 
de marge, op de toenemende schuldenlast, op het verspilde menselijke kapitaal, 
op de nog penibelere levensomstandigheden van vele kinderen. De crisis zal de 
levensstandaard en de levenswijze van iedereen beïnvloeden, maar voor mensen 
in armoede is die terugval al even aan de gang en zal die ongetwijfeld veel door-
slaggevender gevolgen hebben.

We bespreken een selectie uit de vele gevolgen van de crisis voor mensen in 
armoede en andere vormen van sociale uitsluiting: de ongelijkere inkomensverde-
ling, de toenemende schuldenlast en de nieuwe ‘nieuwe armoede’, de opkomst 
van het individuele schuldmodel, de arbeidsmarkt en de fl exibilisering, de bij-
stand, het groeiende aantal werkende armen, de verstoorde (geestelijke) gezond-
heid en levensloop.

Inkomensverdeling en armoede

Het is niet zeker dat het aantal mensen onder de EU-armoedegrens zal toene-
men door de economische crisis, op voorwaarde dat de sociale uitkeringen op 
een vergelijkbaar peil blijven als vandaag (dat is, in verhouding tot het mediaan 
inkomen). Enkel een veranderende inkomensverdeling zou effect hebben op het 
aantal personen of huishoudens in armoede – waarbij het ervan afhangt of deze 
verandering gebeurt door een verschuiving van de middengroep naar beneden 
of dat er wijzigingen optreden in het aandeel van de twee uitersten van de inko-
mensverdeling (hoogste en laagste decielen). Nu is het al zo dat sinds 1990 de 
inkomenskloof tussen arm en niet-arm in België stelselmatig breder wordt. Kij-
ken we naar de fi scale statistieken, dan neemt het aandeel van de 30% armsten in 
het netto belastbaar inkomen sinds begin jaren 1990 stelselmatig af en stijgt het 
aandeel van de 10% rijksten even systematisch. Globaal genomen meet de Gini-
coëffi ciënt sinds 1990 een toename van de inkomensongelijkheid van 0,362 in 
1990 naar 0,426 in 2004 vóór belastingen. Na belastingen zijn de inkomens uiter-
aard gelijker verdeeld over de bevolking, maar ook dan stijgt deze Gini-coëffi ciënt 
van 0,297 naar 0,362. Sommige experts ‘voorspellen’ dat de inkomensspanning 
zal afnemen, ten gevolge van het fi nanciële debacle dat vele superrijken hebben 
ondergaan.

De kans is wel groot dat meer mensen in langdurige armoede terecht komen en 
dat langdurig, langduriger wordt; in vaktermen, dat de spells van armoede langer 
worden. Deze impact van de economische crisis op de armoede wordt zichtbaar 
wanneer we een multipele armoede-index hanteren. De indirecte maatstaf wordt 
vervangen door een directe; de bestedingszijde komt ter sprake. Hoe evolueert de 
score op indicatoren van werk, wonen, onderwijs, gezondheid? Dan wordt dan 
niet alleen de fl ow gemeten maar ook de stock, die vooral in langduriger periodes 
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van armoede moet worden aangesproken. Er moet worden ingeteerd op spaargel-
den, schulden moeten worden aangegaan om duurzame consumptiegoederen te 
vervangen en zelfs om de dagelijkse consumptie te kunnen betalen. We hebben 
het dan nog niet over het geestelijke welzijn van betrokkenen; uit onderzoek blijkt 
dat bijvoorbeeld depressies sterk samenhangen met de uitzichtloosheid van de 
situatie (Vranken, 2009).

Niet goed voor de (geestelijke) gezondheid

Leven in armoede is inderdaad slecht voor de gezondheid. De gegevens die Sara 
Willems aanbrengt in hoofdstuk 8, spreken voor zich. Mensen in armoede leven 
minder lang en leven véél minder lang in goede gezondheid, wat meteen inhoudt 
dat ze een groter risico lopen op allerlei aandoeningen.

Een van die gezondheidsproblemen zijn depressies. Mensen in armoede staan 
er vaak alleen voor of hebben slechts een beperkt of minder werkzaam sociaal 
netwerk. Het zijn nu juist sociale netwerken die bescherming bieden tegen stress-
volle situaties en gebeurtenissen die depressieve klachten in de hand kunnen wer-
ken; dit nog meer bij vrouwen dan bij mannen.

Werkloosheid of werken in laaggekwalifi ceerde jobs vergroot de kans op de-
pressies. Activering zou dus een uitweg bieden, maar personen aan de onderkant 
van de maatschappelijke ladder komen disproportioneel in die jobs terecht waar 
het risico op een depressie het hoogst is. Het gaat dan om jobs waar weinig ver-
diensten, jobzekerheid en zelfsturing wordt geboden. Onderzoek naar het verband 
tussen werk en mentale gezondheid heeft veelvuldig uitgewezen dat net die zelf-
sturing cruciaal is voor het psychisch welzijn van de werknemer. De jobs waarin 
personen aan de onderkant van de maatschappelijk ladder terechtkomen, zijn vaak 
ook jobs waarbij de werkgever weinig tolerantie vertoont voor eventueel absente-
isme door de werknemer. Net deze infl exibiliteit zorgt voor bijkomende psycholo-
gische stress wegens vrees voor het verlies van de job. Mensen in armoede die op 
de arbeidsmarkt (willen) komen, staan dus voor een catch-22 situatie.

Een activeringsbeleid dat de doelgroepen niet van de regen in de drop wil lei-
den, moet zich er bijgevolg niet alleen van vergewissen dat ze via de aangereikte 
jobs uit armoede ontsnappen, maar dat daarbij geen nieuwe problemen inzake 
(mentale) morbiditeit ontstaan. Anders dreigt activering de armoedeproblematiek 
die ze wil bestrijden in de hand te werken (Vranken, 2009).

De nieuwe ‘nieuwe armoede’

Het voorbije decennium zag een stelselmatige stijging van de schuldenlast en de 
economische crisis zal die trend nog versterken. De lange termijndimensie van 
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de toenemende schuldenlast heeft te maken met het belang van de consumptiedi-
mensie van de moderne samenleving, waarin we niet zozeer burger of producent 
zijn maar vooral consument en dan liefst nog van een bepaalde life-style. Vooral 
mensen in armoede lijden onder de druk van die consumptiemaatschappij; niet 
alleen wegens hun weerloosheid, maar evenzeer wegens hun verlangen om via de 
tekenwaarde van consumptie te worden erkend als volwaardig lid van de samen-
leving. Consumptie compenseert en verbergt als het ware hun zwakke positie als 
producent en burger (Vranken, 2009).

De economische crisis zal daarenboven, net als in het begin van de jaren 1980, 
personen en gezinnen in schuldenlast brengen die totnogtoe tot de onbedreigde 
‘middenklasse’ behoorden, maar die, door een plotse terugval in hun inkomen 
(meestal door werkloosheid van een of van beide tweeverdieners), niet langer 
in staat zijn om de aangegane leningen af te lossen – zelfs als die leningen met 
enige voorzichtigheid werden aangegaan. Een kwarteeuw geleden gaf deze ont-
wikkeling aanleiding tot het ontstaan van de term ‘nieuwe’ armoede, waarmee 
toen werd bedoeld ‘een vorm van armoede die ontstaat en/of toeneemt in tijden 
van economische recessie. Ze treft bevolkingsgroepen die voor de economische 
crisis geen armoede kenden, maar die als gevolg van een bepaalde tegenslag, dat 
samenhangt met de economische omstandigheden en het beleid ter zake, een ar-
moedesituatie ervaren’ (Vandergucht, 1986: 102, 120).3

Van de schuld in de bijstand?

Zal de economische crisis dan tot een toename van het aantal bijstandscliënten 
leiden? Niet noodzakelijk, op voorwaarde dat de sociale zekerheid een voldoende 
sterk opvangnet blijft bieden. Echter gebeurt de instroom in de sociale bijstand 
niet alleen via gaten in het sociale zekerheidsnet. Andere factoren zijn de toename 
en de grotere complexiteit van probleemsituaties; daartoe dragen relatieontbin-
dingen, verslavingsproblemen en daarmee al dan niet verbonden psychische pro-
blemen.

Ook wordt de instroom ‘langs onder’ in de bijstand aangevuld door een in-
stroom ‘langs boven’. Door de economische crisis worden ook de maatschap-
pelijke middenklassen getroffen; ook zij zoeken voor hun schuldenlast en hun 
psychische problemen in toenemende mate hun toevlucht bij het OCMW en bij 
andere vormen van hulpverlening. De kans bestaat dat maatschappelijk werkers 
meer open staan voor de problemen van deze mensen dan voor de problemen van 
de rafelrand van de samenleving. Dit is niet zo verwonderlijk: maatschappelijk 
werkers behoren tot die middenklasse, haar problemen en taal zijn ook de hunne. 
Daarenboven kunnen vooral de werkers in OCMW’s door een gebrek aan tijd en 
door de hoge bureaucratische eisen, geen duurzame vertrouwensrelatie met hun 
cliënten uitbouwen en dat zal vooral gevolgen hebben ten aanzien van complexe 
probleemsituaties (zie Casman e.a., 2007).
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‘Blaming the victim’? En wat als men zelf slachtoffer wordt?

Dat mensen uit de middenklasse achteruitgang of stagnatie aan den lijve onder-
vinden, leidt misschien tot meer begrip voor mensen die in armoede en andere 
soorten sociale uitsluiting leven. Daardoor kan het besef groeien dat we moei-
lijk kunnen zonder een goed georganiseerde en van overheidswege gewaarborgde 
solidariteit. Dat welbegrepen eigenbelang aan de basis ligt van dit bewustzijn, 
nemen we er graag bij.

Krijgt het ‘individuele schuldmodel’ daardoor minder aanhang, omdat een 
groter deel van de bevolking van kortbij met de harde werkelijkheid van armoede 
en sociale uitsluiting wordt geconfronteerd? Of wordt de economische crisis olie 
op het vuur voor wie de schuld voor de armoede bij de armen zelf legt? Het recen-
te succes van het individuele schuldmodel valt immers samen met een doorgesla-
gen individualisme. Gemakkelijke persoonlijke successen durft het individu nogal 
vlot toe te schrijven aan eigen inspanningen; het spiegelbeeld, het ‘mislukken’ van 
de andere, wordt geweten aan zijn falen. Het succesvolle deel van de bevolking 
durft de samenleving dan wel opdelen in zij die betalen (de belastingsbetalers) en 
zij die ‘profi teren’ (de gerechtigden op sociale uitkeringen in de ruime zin, maar 
vooral de leefl oontrekkers en de werklozen) (Vranken, 2009).

Werkende armen: geen contradictio in terminis

Een job biedt de beste bescherming tegen armoede; van wie werkt, is ‘maar’ 4% 
arm. Dé oplossing voor armoede lijkt dan ook voor de hand te liggen: ‘allen aan 
het werk!’. Een zorgvuldigere blik op de cijfers leert ons dat het niet zo eenvou-
dig ligt. Zo blijkt dat één op vijf van de armen tussen 18 en 65 jaar werkt, als 
zelfstandige of als werknemer, voltijds of deeltijds, tijdelijk of permanent. Daar-
enboven zijn twee op drie personen die in armoede leven, niet te activeren en dat 
om uiteenlopende redenen: omdat ze met pensioen zijn, invalide of te ziek zijn, 
schoolplichtig zijn of nog in een opleiding zitten. Daarenboven zullen heel wat 
mensen niet gaan werken omdat ze aan mantelzorg doen, of af te rekenen hebben 
met ernstige psychische problemen of met verslavingen of omdat ze zo ver op een 
zijspoor van de arbeidsmarkt zijn geraakt, dat activering geen oplossing kan zijn 
(De Boyser, 2008).

Gelukkig groeit nu ook in de Europese Unie het besef dat arbeidsmarktactive-
ring slechts één van de sporen naar volwaardige maatschappelijke participatie kan 
zijn. Deze Actieve Insluitingsstrategie (AIS), geïnitieerd door een Aanbeveling 
van de Europese Commissie van 03.10.08 en bekrachtigd door een Resolutie van 
het Europees Parlement Resolutie van 6 mei 2009 ‘over de actieve inclusie van 
personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten’ combineert drie doelstellingen: 
het invoeren van een gewaarborgd minimuminkomen in alle landen; de maximale 
inschakeling op de arbeidsmarkt; een effectieve toegang tot ondersteunende dien-
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sten (zoals sociale bijstand, opleidingscentra). Het probleem is dat deze benade-
ring op Europees niveau nog altijd moet opboksen tegen het dominante economi-
sche discours en dit is een ongelijke strijd.

Meer fl exicurity brengt overigens de groep tijdelijke werkenden in ons vizier. 
Niet zozeer deeltijds werken blijkt immers samen te gaan met armoede (vaak is dit 
een keuze, die ook samengaat met een voldoende hoog inkomen van een partner), 
maar wel werken in tijdelijke arbeidsregimes. Periodes van laag inkomen worden 
afgewisseld met periodes van uitkeringen, die uiteindelijk dreigt uit te monden in 
totale ontmoediging. Flexibiliteit kent ook zijn grenzen in termen van weerbaar-
heid en veerkracht (Vranken, 2009).

De economische crisis vernietigt de toekomst van velen

Gegeven dat de armoede tijdens de kinderjaren een zeer grote impact heeft op het 
verdere leven – meer details daarover in de bijdrage van Vranken – geeft elke eco-
nomische crisis aanleiding tot bezorgdheid. Ongelijkheid, armoede en uitsluiting 
komen niet uit de lucht vallen, maar wortelen in vroegere levensloopervaringen 
en in een langdurige blootstelling aan risicosituaties, zoals die versterkt in een 
periode van economische crisis optreden. Deze vroege ervaringen beïnvloeden 
de weerbaarheid van mensen en de manier waarop ze omgaan met uitdagingen 
en stresserende gebeurtenissen. Soms gaat dat zover dat ze voor zichzelf geen 
toekomst meer zien en alles inzetten op de toekomst van de kinderen. Wat dan 
als zelfs die kinderen geen toekomst hebben? We zien hierin een bevestiging dat 
de risicomaatschappij geen gelijkere spreiding van risico’s impliceert en dus niet 
heeft geleid tot een ‘democratisering van armoede’. In tegenstelling tot sommige 
andere auteurs, hadden we dat ook niet verwacht.

Het inzicht dat armoede een zeer complex gegeven is en dat mensen de mid-
delen missen om op eigen kracht uit die situatie te geraken, belooft weinig goeds 
voor de armoedebestrijding; dit ondanks het feit dat uit diverse onderzoeken naar 
de leefwereld van mensen in armoede, blijkt dat het vaak om ‘vechters’ gaat. We 
winnen erbij wanneer mensen in armoede een opstap vanuit hun rol als ouder krij-
gen, vanwaar het belang van opvoedingsondersteuning bij ouders in armoede. Dit 
kan een aanzet vormen voor een beleid dat zich richt op voorschoolse stimulering 
en op studieondersteuning aan huis bij sociaal zwakkere gezinnen: schoolresul-
taten en motivatie verbeteren en ook de ouders gaan met meer zelfvertrouwen 
contacten aan met de school. Maar daarmee zitten we bij ons volgende punt: wat 
met het beleid (Vranken, 2009)?

Een overzicht van de bijdragen

Dit boek opent met een uitgebreide schets van hoe het zit met armoede en sociale 
uitsluiting in België en in Europa, van de hand van An Van Haarlem en Geert 
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Campaert. Deze schets vormt de context waarin het Europese en Belgische beleid 
ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting vorm krijgt; dat is het onder-
werp van het volgende hoofdstuk. Bovendien willen we België positioneren ten 
opzichte van de andere lidstaten. Omdat we een multidimensionele defi nitie van 
armoede gebruiken, belichten de auteurs de verschillende domeinen die deel uit-
maken van armoede en ze doen dit aan de hand van het recentste cijfermateriaal. 
Wat komt er achtereenvolgens aan bod? Eerst berekenen ze het aantal armen aan 
de hand van de EU-armoederisicogrens; we krijgen zo zicht op de factoren die het 
risico op armoede verhogen.

Evenwel schiet de methode van de relatieve inkomensarmoedegrens tekort om 
de veelvuldigheid van de armoede op een valide manier te meten. Daarom werd 
een deprivatie-indicator opgenomen in de Europese set van indicatoren; die meet 
hoeveel procent van de bevolking te kampen heeft met gebrekkige leefomstandig-
heden. Daartoe wordt nagegaan hoeveel % van de bevolking op minstens drie van 
de negen items ‘slecht’ scoort. België scoort hier redelijk: ‘slechts’ 12% van de 
bevolking wordt als materieel arm beschouwd, terwijl het in de hele EU het over 
17% gaat. De ‘subjectieve’ armoedemaat vult het beeldje aan: ze gaat na hoe de 
bevolking zelf ervaart of haar inkomen al dan niet voldoende hoog is.

Wie werkt loopt een veel kleiner risico om in de armoede terecht te komen. 
Mensen aan het werk krijgen kan dus een bescherming bieden tegen armoede en 
sociale uitsluiting, maar biedt werkgelegenheid altijd en voor iedereen voldoende 
bescherming? Een vergelijking van werkloosheid, werkgelegenheidsgraad, werk-
loze huishoudens en werkende armen biedt daarvan een eerste beeld en dat is 
niet zo rooskleurig voor ons land. Een diploma biedt indirect bescherming tegen 
armoede omdat men zo toegang krijgt tot een betere job. In België volgt 70% 
onderwijs, wat een goed punt is, maar qua vroegtijdige schoolverlaters scoren we 
een stuk minder goed. Omdat onderwijs gemeenschapsmaterie is, zijn globale 
analyses voor België minder relevant.

Hetzelfde geldt voor wonen, wat de scherpte niet wegneemt van de vaststelling 
dat in België huishoudens met een inkomen onder de armoedegrens in een slech-
tere woning huizen, met een grotere kans dat de woning gelegen is in een buurt 
die vervuild is, met geluidsoverlast en/of waar het onveiliger is.

Op het gebied van morbiditeit en mortaliteit geldt voor België, zoals voor alle 
EU-landen, dat mensen met een lage opleiding en met een job onderaan de ladder 
of zonder job, een hogere kans lopen op ziektes en vroegtijdig overlijden en dat 
hun leven dan ook in minder goede gezondheid zal verlopen.

Mensen in armoede ondervinden ook problemen om deel te nemen aan cultuur 
en andere sociale activiteiten. Niet allen fi nanciële redenen spelen hier een rol. 
Het is natuurlijk zo dat mensen die dagelijks moeten vechten om rond te komen, 
zich weinig ontspanning kunnen veroorloven. Ook psychologische redenen zijn 
van belang: mensen in armoede worden niet verondersteld om aan ontspanning 
geld uit te geven.

Over het armoedebeleid in België gaat het dus in het tweede hoofdstuk; dat 
schreef Geert Campaert samen met Nicolas Van Herck. Omdat de bevoegdheden 
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die betrekking hebben op het armoedebeleid in de ruime zin in België verspreid 
liggen over de federale overheden, die van de gewesten en gemeenschappen en 
de lokale overheden, moet het federale niveau in heel wat materies een coördi-
nerende rol opnemen om het beleid van de verschillende niveaus op elkaar af te 
stemmen. De focus is daarmee op het armoedebeleid dat in België op federaal 
niveau wordt gevoerd. De auteurs beginnen met een kort overzicht van het ar-
moedebeleid in België doorheen de voorbije decennia en gaan daarna naar het 
federale armoedebeleid van de voorbije legislatuur. Daarnaast staan ze ook stil bij 
de armoededoelstellingen van het Belgische voorzitterschap van de EU in 2010 en 
bespreken ze de aanbevelingen van het tweejaarlijks verslag van het Steunpunt tot 
bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.

Ze komen tot het besluit dat het federale armoedebeleid van de voorbije le-
gislatuur in een aantal opzichten opmerkelijk was. Voor het eerst in meer dan 
20 jaar werd er een Staatssecretaris specifi ek belast met het armoedebeleid, wat 
wijst op de verhoogde aandacht voor de problematiek. Voor het eerst werd er 
ook een federaal plan armoedebestrijding opgesteld dat de intenties van de ver-
schillende ministers bundelt en in een coherent geheel met een duidelijke visie 
stopt. Ondanks het vervroegd beëindigen van de legislatuur, werd de meerder-
heid van de maatregelen in het plan uitgevoerd en werd op een aantal vlakken 
duidelijke vooruitgang geboekt. Het Belgisch voorzitterschap van de EU werd 
aangegrepen om een aantal armoedethema’s op de Europese agenda te zetten, 
waarbij het samenvallen met het Europees Jaar van de Bestrijding van Armoede 
en Sociale Uitsluiting een unieke kans biedt. Ze hopen dat de goede praktij-
ken die België de voorbije jaren heeft ontwikkeld op het vlak van participatie 
van mensen in armoede zelf en de methodiek van ervaringsdeskundigen in de 
armoede en sociale uitsluiting op deze manier hun weg vinden naar de andere 
lidstaten van de EU.

Danielle Dierckx en Bernard Francq stellen vast dat sinds een tweetal decen-
nia in België wordt geëxperimenteerd met de participatie van mensen in armoede 
aan het beleid. Deze initiatieven werden met gemengde gevoelens ontvangen en 
stuitten op kritiek, maar met vallen en opstaan wisten diverse methoden een plaats 
te verwerven in de sociale actie en het sociaal beleid. Ze vallen niet meer weg te 
denken uit het huidige armoedebeleid, op alle niveaus van besluitvorming. In dit 
hoofdstuk geven ze een overzicht van de praktijken en de uitdagingen. Ondanks 
dat ze een aantal tekorten vaststellen – zoals dat voor een behoorlijke kennisver-
zameling over de leefwereld de deelpopulatie van mensen in armoede aangesloten 
bij de armoedeverenigingen een te eenzijdige informatiebron vormt – blijft de 
vaststelling overeind dat de participatiepraktijk in het Belgische armoedebeleid 
het verst is ontwikkeld van heel Europa. Toch zou een systematische onderlinge 
uitwisseling van goede praktijken een verrijkende strategie zijn. Zo kan binnen de 
Open Coördinatiemethode een ‘peer review’ over participatiemethoden worden 
georganiseerd en is het uitkijken naar de ontwikkeling van het platform tegen 
armoede dat momenteel op het Europese niveau wordt uitgewerkt binnen de stra-
tegie EU-2020.
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In zijn bijdrage vertrekt Gert Verschraegen van een dubbele vaststelling. De 
EU is in de loop van de laatste decennia een steeds belangrijkere rol gaan spelen in 
de vormgeving van het sociale beleid en werkgelegenheidsbeleid in de lidstaten, 
hoewel ze daartoe niet over de bevoegdheden noch over de fi nanciële middelen 
beschikt. Tegelijk blijven de nationale welvaartsstaten de belangrijkste instituties 
op het gebied van het sociale en werkgelegenheidsbeleid. Binnen dit spannings-
veld analyseert hij de zogenaamde ‘Europeanisering’ van de Belgische welvaarts-
staat, de impact die de Europese Unie uitoefent op het sociale beleid in België en, 
vice versa, de aanpassing van de welvaartsstaat aan die Europese context. In een 
eerste stuk onderzoekt hij de verschillende wegen waarlangs de EU de Belgische 
welvaartsstaat heeft beïnvloed. Het gaat hier namelijk niet om een éénduidig en 
ééndimensioneel gebeuren; het proces van Europese integratie heeft het nationale 
sociale beleid op zeer verschillende manieren, zowel direct als indirect, negatief 
als positief, en op korte termijn als op lange termijn vorm gegeven. Om een volle-
dig en voldoende gedifferentieerd beeld te krijgen van de Europeanisering van het 
nationale sociale beleid onderscheidt hij vier verschillende dimensies van het pro-
ces van Europese integratie: de ‘positieve integratie’ of de sociale regulering van 
marktwerking op supranationaal niveau, de marktondersteunende of zogenaamde 
‘negatieve integratie’ die sociale bescherming in functie plaatst van de Europese 
interne markt, het Europese non-discriminatie beleid en tot slot de indirecte effec-
ten die het Europese integratieproces met zich meebrengt voor welvaartsstaten.

In een tweede deel duidt hij aan welke impact deze verschillende paden van 
Europeanisering voor het Belgische sociale beleid hebben gehad. Hij staat voor-
namelijk stil bij de dimensies politics (politiek) and policies (beleid). Terwijl de 
eerste verwijst naar wijzigingen in de manier waarop actoren politieke besluiten 
nemen, gaat de tweede over veranderingen met betrekking tot de inhoud van po-
litieke besluiten of het beleid.

Koen Hermans, Peter Raeymaeckers & Marie-Thérèse Casman behandelen 
de manier waarop de actieve welvaartsstaat vorm kreeg in België. Eén van de 
centrale ideeën in dit debat in de jaren negentig is dat uitkeringsgerechtigden ge-
activeerd moeten worden. De wet op het Recht op Maatschappelijke Integratie en 
de manier waarop de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s) 
deze uitvoeren in de praktijk vormen daarvoor een toetssteen. De RMI-wet is het 
resultaat van een hervorming die wordt beschouwd als een transitie van de klas-
sieke verzorgingsstaat naar de actieve welvaartsstaat. Ze construeren een blauw-
druk van een activeringstraject en bekijken de manier waarop de OCMW’s deze 
fases invulden. Ze vonden enkele belangrijke succesfactoren. Een eerste heeft te 
maken met het tewerkstellingsaanbod dat OCMW’s kunnen aanbieden aan hun 
cliënten. Een tweede succesfactor betreft de samenwerking met de diverse vzw’s 
die onder de algemene noemer van sociale economie vallen. Belangrijk is dat 
niet alleen voor de ‘zwaksten’ de nodige instrumenten worden voorzien. Ook de 
‘betere’ cliënten zijn gebaat bij tewerkstelling op maat in een beschermd kader. 
Een laatste succesfactor is een goed contact met de regionale diensten voor te-
werkstelling.
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Het is een ondertussen welbekend feit, stellen Sara Willems en Veerle Vyncke: 
hoe lager iemand staat op de sporten van de sociale ladder, hoe groter zijn/haar 
kans om in ziekte te leven, een lagere levenskwaliteit te hebben of zelfs vroeg-
tijdig te overlijden. En de evolutie gaat niet de goede kant op: de kloof tussen de 
sociale klassen in België neemt niet af. Integendeel, voor een aantal aspecten van 
gezondheid zoals pijn of geestelijke gezondheid neemt ze verder toe. Lager opge-
leiden worden niet alleen in hogere mate blootgesteld aan gezondheidsrisico’s, zo 
wonen en werken vaker in ongezondere omstandigheden en ze zijn ook vatbaarder 
voor de gevolgen van gezondheidsrisico’s omdat ze vaak te kampen hebben met 
verschillende belastende factoren tegelijkertijd. De risico’s die samenhangen met 
het opgroeien in armoede kunnen ook niet zomaar worden afgeschud: verhoogde 
gezondheidsrisico’s op jonge leeftijd hebben gevolgen voor de gezondheid als 
volwassene.

Het bestaan en het belang van sociale ongelijkheid in gezondheid is inmiddels 
doorgesijpeld tot bij Belgische beleidsmakers. Desondanks blijft een gecoördi-
neerd en geïntegreerd beleid uit. De meeste inspanningen hebben betrekking op 
het – terecht – verder uitbouwen van de sociale vangnetten binnen de ziekteverze-
kering, zoals OMNIO, regeling derde betaler, maximumfactuur. Maar gezondheid 
heeft niet enkel te maken met een toegankelijke gezondheidszorg maar ook met 
levensstijl, woon- en werkomstandigheden en sociale cohesie. De initiatieven die 
op deze vlakken worden genomen, missen vaak een duidelijke focus op ongelijk-
heid in gezondheid, een degelijk theoretisch fundament en in elk geval een duide-
lijke kadering binnen een breder plan.

Romain Duvivier, Didier Noël Véronique Van Kerrebroeck van het Observa-
toire du Crédit et de l’Endettement hebben een dubbel doel voor ogen in hun 
bijdrage over overmatige schuldenlast: de oorzaken van dit fenomeen en zijn band 
met armoede analyseren. Ze beginnen met een defi nitie van overmatige schulden-
last en stellen een aantal indicatoren voor die toelaten om het fenomeen te meten; 
ze vervolgen met een identifi catie van de factoren die toelaten om overmatige 
schuldenlast te verklaren. Omdat deze factoren meestal een zekere vorm van ar-
moede en sociale uitsluiting weerspiegelen, vragen ze zich in een derde beweging 
af of wie een overmatige schuldenlast moet torsen daarom ook arm kan worden 
genoemd. Ze besluiten onder meer dat het verband tussen armoede en het risico 
op overmatige schuldenlast niet kan worden ontkend, maar het lijkt moeilijk om 
te achterhalen welke van de twee de aanstoker is van de andere. Zeker is dat beide 
fenomenen elkaar in stand houden en versterken.

Armoede bij kinderen is een thema waaraan Europees veel aandacht wordt 
besteed. Zo is het een van de prioriteiten van het Europese Jaar van de Bestrijding 
van Armoede en Sociale Uitsluiting en van het Belgische voorzitterschap. Jan 
Vranken behandelt eerst waarom een specifi eke focus op kinderen in armoede no-
dig is. Qua armoedemeting rijst de vraag naar indicatoren die aandacht besteden 
aan de specifi eke positie en behoeften van kinderen; conceptueel is er de spanning 
tussen well-being en well-becoming, met als achtergrond of de bestrijding van 
kinderarmoede zijn verantwoording vindt in de toestand van het kind vandaag 
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of in de bedreiging voor de volwassenen morgen. Een behandeling van armoede 
bij kinderen en wat eraan wordt gedaan in de EU wordt gevolgd door een ana-
loog stuk over België. De bijdrage besluit met de relatie tussen kinderarmoede en 
kinderrechten, dat moet worden versterkt in het belang van beide – tot nog toe te 
parallelle – sporen.

Nicolas Bernard & Bernard Hubeau hanteren als centrale vraagstelling de rol 
die grondrechten spelen of zouden kunnen spelen bij armoede en armoedesitua-
ties en bij de verbetering van de sociale en juridische positie van de betrokken be-
volkingscategorieën. Ze spitsen de aandacht daarbij toe op de sociaaleconomische 
grondrechten, die sinds 1994 zijn opgenomen in de Belgische Grondwet en op 
het recht op behoorlijke huisvesting als een soort “casus”. Ze trachten vooral de 
algemenere stellingen toe te passen op of te illustreren aan de hand van het wonen 
en het woonbeleid in ons land.

De auteurs gaan verder in op de zogenaamde “normatieve effectiviteit” van de 
sociaaleconomische grondrechten, toegespitst op armoedesituaties. Hier staat de 
volgende vraag centraal: hoe werken de sociaaleconomische grondrechten door in 
armoedesituaties? Vervolgens gaat het vooral om de inhoud van de grondrechten 
en de relatie met armoede, in het bijzonder met betrekking tot het recht op wonen. 
Ten slotte plaatsen ze de “normatieve effectiviteit” van de sociale grondrechten in 
een ruimer kader, in het bijzonder dat van de effectiviteit van de grondrechten in 
de verzorgingsstaat in het algemeen.

Ze besluiten met een behandeling van volgende kwesties: in hoeverre is artikel 
23 van de Grondwet, dat de sociaaleconomische grondrechten bevat, rechtstreeks 
van toepassing op armoedesituaties, welke rol speelt de “menselijke waardigheid” 
als algemeen referentiekader en welke rol het standstill-beginsel als garantie voor 
vooruitgang met betrekking tot de effectiviteit van grondrechten?

Nicolas van Puymbroeck, Ilke Adam en Hannelore Goeman stellen vast dat, 
in vergelijking met andere beleidsdomeinen, integratiebeleid ten aanzien van 
personen met een migratieachtergrond slechts relatief recent een Europese di-
mensie kreeg. Op enkele harde beleidsmaatregelen na, schakelden de Europese 
autoriteiten het zachte fi nancieel en coördinatie instrumentarium van de Unie in 
ter beïnvloeding van het integratiebeleid van de lidstaten. Ze vinden dat integra-
tiebeleid niet langer uitsluitend kan worden bestudeerd op basis van endogene 
ontwikkelingsprocessen op het niveau van de staat, de deelstaat of het lokale be-
stuur; met het ontstaan van een Europees integratiebeleid wordt het noodzakelijk 
om aandacht te besteden aan de exogene invloed op het beleid (policy), het be-
leidsproces (politics) en de institutionele opbouw (polity) betreffende integratie 
in de verschillende lidstaten – het model dat ook door Gert Verschraegen wordt 
gehanteerd.

Ze onderzoeken in hun hoofdstuk de Europeanisering van het ‘Belgische’ in-
tegratiebeleid. In een eerste stap lichten ze de ontstaansgeschiedenis en fi naliteit 
van het Europese integratiebeleid toe. Vervolgens staan ze stil bij de belangrijkste 
ontwikkelingen van het ‘Belgische’ integratiebeleid, de institutionele opbouw en 
de centrale politieke processen. Ten slotte onderzoeken ze de impact van een zacht 
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Europees coördinatieinstrument (Nationale Contactpunten betreffende Integratie 
(NCPI)) en een zacht fi nancieel instrument (Europees Integratiefonds (EIF)).

Een van hun conclusies is dat, hoewel Europese initiatieven niet de oorzaak 
zijn van veranderingen in het integratiebeleid van de deelstaten, ze wel de op-
portuniteitsstructuur voor de politieke actoren veranderen. Een andere – opmer-
kelijke – vaststelling is dat de Europese invloed de macht en het belang van het 
federale niveau op het gebied van integratiebeleid in België lijkt te versterken.

Wat met het beleid?

We moeten vaststellen dat van het voornemen van de Europese Raad van Lis-
sabon in 2000 om tegen 2010 een beslissende impact te hebben op de uitroeiing 
van armoede, niet veel in huis is gekomen: vandaag leven nog altijd 85 miljoen 
Europeanen onder de armoedegrens. Betekent dit van het beleid geen belangrijke 
variabele is, wanneer het gaat over de toekomstige ontwikkelingen in armoede en 
andere vormen van sociale uitsluiting? De meest plausibele hypothese is immers 
dat bij gelijkblijvend of louter compenserend beleid (dat is, compenserend voor 
de effecten van de fi nanciële en economische crisis), de vermelde toestanden zul-
len verergeren door de beschreven ontwikkelingen. Blusapparaten zullen worden 
gericht op de algemene economische en sociale problemen, wellicht in de hoop 
dat er een soort van trickle-down effect zal optreden; maar dit optimistische mo-
del is meermaals al een utopie gebleken. Evenmin volstaat het te focussen op de 
werkloosheid en op het koopkrachtverlies van de middenklassen. Zullen we bij 
de maatregelen voor het afremmen van de economische terugval en/of voor het 
stimuleren van de economische heropleving ook een stevig stuk armoedebestrij-
dende initiatieven aantreffen?

NOTEN

1. Dit Brussels armoederapport bestaat afwisselend uit de jaarlijkse actualisatie van de Wel-
zijnsbarometer en uit een volwaardig rapport; in 2010 zal het rapport opnieuw uit 5 delen 
bestaan.

2. Deze defi nitie vervolgt: ‘La cohésion sociale bâtie sur le fondement des droits de l’homme 
ne vise pas tant en effet à mettre en œuvre un minimum de droits pour les exclus qu’à 
permettre à tous l’accession aux mêmes droits. Elle consiste également à créer, au sein 
de la société, une solidarité qui réduise au minimum l’exclusion, tout en soutenant des 
mesures spécifi ques pour aider ses membres les plus vulnérables. Il ne s’agit donc pas 
seulement de garantir contre les risques sociaux dans une démarche de prévention, mais 
bien d’assurer l’égalité des chances et des droits pour tous, dans l’ensemble des domai-
nes de la vie quotidienne (logement, santé, culture, éducation, formation, emploi, etc.) et 
dans une perspective multidimensionnelle d’émancipation des personnes. Ainsi défi nie, la 
cohésion sociale englobe toutes les politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion et 
les politiques d’inclusion sociale; elle poursuit un objectif ambitieux d’accès au bien-être 
pour tous par la promotion de l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux.’



Inleiding  ⏐  35

3. Het citaat vervolgt: “Als “nieuwe armen” worden dan meestal aangeduid: alleenstaande 
vrouwen (met kinderen) die in een onzekere beroepssituatie verkeren, werklozen die ver-
schillende handicaps cumuleren, mensen met een overmaat aan achterstallige betalingen, 
gezinnen die op één inkomen moeten terugvallen.”





HOOFDSTUK 2

Armoede en Sociale Uitsluiting in Europa en België

An Van Haarlem & Geert Campaert

1. Inleiding

Van het voornemen van de Europese Raad van Lissabon in 2000 om tegen 2010 
een beslissende impact te hebben op de uitroeiing van armoede, is niet veel in 
huis gekomen: vandaag leven nog altijd 85 miljoen Europeanen onder de armoe-
degrens. Omdat 2010 is uitgeroepen tot het Europees Jaar van de bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting (Besluit nr. 1098/2008/EG), staat het onderwerp 
volop in de schijnwerpers. Eurostat publiceert voor deze gelegenheid verschil-
lende rapporten zoals “Combating poverty and social exclusion, a portrait of the 
European Union 2010”, dat een overzicht biedt van de concepten en van de in-
dicatoren die in het kader van armoede en sociale uitsluiting worden gebruikt. 
Bovendien werd een Eurobarometer survey uitgevoerd over armoede en sociale 
uitsluiting, waardoor we een beeld krijgen van hoe armoede en sociale uitsluiting 
beleefd worden door de Europese bevolking.

In dit hoofdstuk wordt, aan de hand van statistieken, geschetst hoe het zit met 
armoede en sociale uitsluiting in België en in Europa. De gegevens verduide-
lijken de context waarin het Europese en Belgische sociaal beleid vorm krijgt. 
We gebruiken een multidimensionele defi nitie van armoede en de verschillende 
aspecten worden belicht aan de hand van het recentste cijfermateriaal. Zo trachten 
we een beeld te schetsen van hoe, waar en hoe sterk armoede en sociale uitslui-
ting zich in Europa manifesteerden. Bovendien willen we België positioneren ten 
opzichte van de andere lidstaten binnen de EU.

2. Armoedegrenzen

Een armoedegrens kan op verschillende manieren worden vastgelegd 
(Dewilde&Raeymaeckers 2008).De meest courante methodes zijn de relatieve 
inkomensarmoede, het berekenen van de materiële deprivatie en de subjectieve 
methode. We bespreken ze hier, gestoffeerd met de meest recente statistieken.
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2.1 Inkomen en armoede

2.1.1 De relatieve inkomensarmoede

De meest populaire manier om armoede te meten is via een armoedegrens – of 
armoederisicogrens, zoals de EU die tegenwoordig noemt – op basis van het 
inkomen: het is een primaire indicator in de Open Coördinatiemethode (OCM) 
in de Lissabonstrategie. De armoederisicogrens werd vastgelegd op 60% van 
het nationaal mediaan equivalent inkomen na sociale transfers. Deze methode 
wordt veel gebruikt bij internationale vergelijkingen, maar heeft ook beper-
kingen. Zo wordt vooral de inkomensverdeling gemeten en in mindere mate 
de veranderingen in het inkomensniveau (Dewilde&Raeymaeckers 2008; 
Raeymaeckers&Goedemé 2008). Later in deze tekst (2.2) wordt dit geïllustreerd 
met een voorbeeld.

Figuur 1 – Relatieve inkomensarmoede in de EU 27, 2008.
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Bron: Eurostat – EU-SILC.

In 2008 leefde, net zoals in 2007, 17% van de totale bevolking in de EU-27 
onder de armoedegrens. Dit komt overeen met ongeveer 85 miljoen inwoners 
(Wolff 2010). Het verschil tussen de lidstaten met het laagste armoederisico 
(Tsjechië: 9%, Nederland en Slovakije: 11%) en de lidstaten met het hoogste 
risico (Letland, 26%, Roemenië: 23% en Bulgarije: 21%) is groot. België be-
vindt zich met een armoederisico van 15% onder het armoederisico van de EU 
als geheel.

Tabel 1 geeft een overzicht van het relatieve armoedepercentage (%) en het ar-
moederisico (AR) volgens verschillende categorieën voor België en de EU-27 
weer.



Armoede en Sociale Uitsluiting in Europa en België  ⏐  39

Tabel 1 – Percentage arme huishoudens en armoederisico (AR) in verschillende categorieën, 
België en EU-27, 2008.

België EU-27
% AR % AR

Totaal 15 100 17 100

Geslacht

Man 14 93 16 94
Vrouw 16 107 17 100

Leeftijd

0-17 jaar 17 113 20 118
18-64 jaar 12 80 15 88
> 65 jaar 21 140 19 112

Huishoudtype

Eenpersoonshuishouden 22 147 26 153
Twee volwassenen (min 1 > 65 jaar) 21 140 16 94
Twee volwassenen (beide < 65 jaar) 8 53 10 59
Totaal – geen afhankelijke kinderen 15 100 15 88
Eénoudergezin 39 260 35 206
Twee volwassenen, één afhankelijk kind 8 53 12 71
Twee volwassenen, twee afhankelijke kinderen 8 53 14 82
Twee volwassenen, > = drie afhankelijke kinderen 16 107 26 153
Totaal – afhankelijke kinderen 15 100 18 106

Activiteitsstatus (populatie > 18 jaar)

Werklozen 35 233 44 259
Andere inactieve 26 173 27 159
Gepensioneerden 18 120 17 100
Totaal werkenden 5 33 8 47
Totaal (> 18 jaar) 14 93 15 88

Opleidingsniveau

Lage opleiding (max. laag secundair) 23 153 24 141
Gemiddelde opleiding (max. secundair) 11 73 13 76
Hoge opleiding (hoger onderwijs) 6 40 6 35

Woningbezit

Eigenaar 10 67 14 82
Huurder 28 187 25 147

België EU-27

Inkomenskwintielverhouding (S80/S20)  4  5
Relatieve mediane inkomenskloof 17 22

Bedrag armoededrempel (60% mediaan)

Alleenstaande 10.788 nb
Koppel, twee afhankelijke kinderen 22.654 nb

Bron: Eurostat – EU-SILC 2008.

Zowel in de EU als in België ligt het armoederisico voor vrouwen hoger dan voor 
mannen. Als we het armoederisico bekijken volgens leeftijdscategorie hebben in 
België vooral de 65-plussers te maken met een hoger armoederisico, gevolgd door 
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Figuur 2 – Armoedegrens voor alleenstaanden vs relatief armoederisico, 2008. 
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kinderen . Ook in de EU-27 zijn het vooral kinderen en de ouderen (19%) die meer 
kans hebben om in de armoede verzeild te raken, dan de gemiddelde Europeaan.

Zowel binnen de EU als in België zijn eenoudergezinnen het kwetsbaarst voor 
armoede. De alleenstaanden lopen ook aanzienlijk meer risico dan gezinnen met 
twee volwassenen onder de 65 jaar: in België leeft 22% van de alleenstaanden 
onder de armoedegrens ten opzichte van slechts 8% voor huishoudens die bestaan 
uit twee volwassenen met één of twee kinderen.

Werk biedt een goede bescherming tegen armoede: terwijl 35% van de werk-
lozen in België onder de armoedegrens leeft, is dat voor werkenden slechts 5%.. 
In de EU-27 loopt dit percentage op tot 44% voor werklozen en is het voor wer-
kenden 8%. Ook opleiding biedt een goede garantie om boven de armoedegrens 
te blijven. Laagopgeleiden (maximaal lager secundair onderwijs) leven in België 
en in de EU ongeveer vier keer zoveel onder de armoedegrens dan mensen met 
een hogere opleiding.

In België ligt het inkomen voor de 20% rijkste inwoners viermaal boven het 
inkomen van de 20% armsten. In Europa verdienen de 20% armsten vijfmaal 
minder dan de rijksten.

De relatieve mediane armoederisicokloof geeft het verschil weer tussen het 
mediaan equivalent inkomen van de personen onder de armoededrempel en de 
armoededrempel zelf, uitgedrukt als een percentage van de armoededrempel. Zo 
heeft de helft van de mensen onder de armoedegrens in België een maandelijks 
inkomen dat lager is dan 746 euro voor alleenstaanden (de armoededrempel ver-
minderd met 17% van de armoededrempel). Deze maat geeft weer hoe arm men-
sen onder de armoedegrens zijn.

2.1.2 De wettelijke armoedegrens

De wettelijke armoedegrens ligt ter hoogte van de uitkeringen die de overheid 
voorziet om een minimale levensstandaard te behouden (Dewilde&Raeymaeckers 
2008). Het bedrag van deze minimale uitkeringen is vastgelegd door politieke 
beslissingen – dikwijls bij wet – en is niet noodzakelijk gebaseerd op de reële 
behoeftes van de bevolking. Mede daardoor heeft elk land een verschillend mi-
nimuminkomen en verschillen de voorwaarden om uitkeringsgerechtigd te zijn 
(Marx&Van Mechelen 2009), wat internationale vergelijking bemoeilijkt.

2.2 Materiële deprivatie

De methode van de relatieve inkomensarmoedegrens schiet tekort om armoede 
in haar veelvuldigheid op een valide manier te meten (Dewilde&Raeymaeckers 
2008; Storms, Van den Bosch et al. 2009). In termen van relatieve inkomens wordt 
er vaak weinig verschil opgetekend in armoederisico tussen de ‘oude’ en de ‘nieu-
we’ lidstaten, terwijl er in absolute inkomens wel degelijk een verschil bestaat. 
Op het eerste zicht blijkt uit fi guur 2 dat de rangschikking van de lidstaten voor 
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de armoedegrens en het relatieve armoederisico niet gelijk loopt. Zo is volgens de 
relatieve armoedemaat Tsjechië de lidstaat met het laagste armoederisico. Als we 
echter kijken naar de absolute armoedegrens, dan blijkt dat Tsjechië bij de laagste 
inkomens van Europa behoort. Dit geldt ook voor Slovakije en Slovenië. Dit komt 
omdat de inkomens hier redelijk gelijk verdeeld zijn, waardoor het relatief armoe-
derisico ook lager blijft (Van den Bosch, Storms et al. 2009). Als de welvaart stijgt 
en alle inkomens profi teren daarvan in gelijke mate, dan zal het armoedepercen-
tage gelijk blijven. Ook in crisistijden, als alle inkomens gelijkmatig dalen, zal 
deze indicator gelijk blijven. Daarom werd een deprivatie-indicator opgenomen 
in de Europese set van indicatoren.

De deprivatie-indicator meet hoeveel procent van de bevolking te kampen heeft 
met gebrekkige leefomstandigheden. Daartoe wordt nagegaan hoeveel % van de 
bevolking op minstens 3 van de volgende 9 items ‘slecht’ scoort: het zich kun-
nen veroorloven van een week buitenshuis met vakantie te gaan; het zich kunnen 
veroorloven van om de twee dagen vlees, vis of een vegetarisch alternatief te eten; 
problemen met achterstallige betalingen; in staat zijn om het huis adequaat te ver-
warmen; onverwachte uitgaven ter waarde van het maandbedrag van de armoede-
risicogrens van het jaar voordien kunnen betalen en het zich kunnen veroorloven 
van TV, vaste of mobiele telefoon, persoonlijke wagen of een wasmachine.

Figuur 3 – Materiële deprivatie, 2008.
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In fi guur 3 wordt het totaal percentage personen weergegeven die zich drie items 
van bovenvermelde lijst niet kunnen veroorloven. België scoort hier redelijk: 
‘slechts’ 12% van de bevolking wordt als materieel arm beschouwd. In de hele 
EU gaat het over 17%. Er is een zeer grote heterogeniteit tussen de verschillende 
lidstaten: in Denemarken lijdt slechts 3% van de bevolking materiële armoede 
terwijl in Bulgarije en Roemenië het over de helft van de bevolking gaat.
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In vergelijking met fi guur 2, die over de relatieve inkomensarmoede gaat, zien 
we dat in fi guur 3 (deprivatie-index) het percentage van de best presterende lan-
den lager ligt dan bij de best presterende landen voor de relatieve armoedemaat: 
een kleiner aantal mensen leeft in materiële deprivatie dan in inkomensarmoede. 
Andersom geldt dit ook: in de lidstaten die het het armst zijn volgens de armoede-
risicogrens, leeft een groter aantal mensen in materiële armoede dan in inkomens-
armoede. Ook de rangschikking is wat gewijzigd, toch blijft ze in grote lijnen 
hetzelfde: in de Oost-Europese landen leven meer huishoudens in materiële en in 
inkomensarmoede.

2.3 Subjectieve armoede

De subjectieve methode gaat na hoe de bevolking zelf ervaart of haar inkomen al 
dan niet voldoende hoog is. Met een inkomen dat 1 euro boven de armoedegrens 
ligt, zal men niet als arm worden beschouwd, maar men kan het toch heel moeilijk 
hebben om rond te komen. In de Eurobarometer survey (2009) kan men lezen hoe 
de Europese bevolking armoede percipieert en defi nieert. Zo peilde men onder 
andere of men het totale maandelijkse huishoudinkomen als voldoende ervaart 
om rond te komen.

Figuur 4 – Volstaat het maandelijkse huishoudinkomen om rond te komen? (% van de be-
vraagde bevolking), 2009.
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Figuur 4 is gerangschikt volgens het aantal respondenten die verklaarden moei-
lijk rond te komen met het maandelijkse inkomen. In België en de EU-27 zegt 
respectievelijk 11% en 12% moeite te hebben om rond te komen. Voor Bulgarije, 
Griekenland, Hongarije en Letland (fi guur 1) ligt deze subjectieve armoedemaat 
veel hoger dan het relatieve inkomensarmoederisico: tussen de 30% en de 40% 
van de bevraagde populatie ondervindt moeilijkheden om alle rekeningen betaald 
te krijgen. Als we bekijken hoeveel mensen gemakkelijk rondkomen, dan zien we 
dat in Hongarije en Bulgarije slechts 5% vlot rondkomt met het inkomen. In De-
nemarken, Zweden en Nederland is dit meer dan de helft van de bevolking.

2.4 Toereikendheid uitkeringen

Subjectieve armoede geeft ons een beeld van de mate waarin mensen zelf vinden 
dat ze kunnen rondkomen met hun inkomen. Om een meer objectief beeld te krij-
gen van de mate waarin de uitkeringen in België volstaan om op een menswaar-
dige manier te participeren aan onze maatschappij, stelden Storms en Van Den 
Bosch vorig jaar budgetnormen op. In dat onderzoek (Storms & Van Den Bosch, 
2009) stelde men budgetnormen op voor verschillende gezinstypes. Deze budget-
normen werden wel ontwikkeld met een aantal belangrijke veronderstellingen: 
de gezinnen zijn gezond, hebben geen schulden en kunnen geïnformeerde keuzes 
maken. Het spreekt voor zich dat bij mensen in armoede deze voorwaarden in de 
praktijk vaak niet vervuld zijn. Met deze belangrijke nuance in het achterhoofd, 
kunnen we nagaan hoe deze budgetnormen zich verhouden tegenover de armoe-
degrens. In onderstaande tabel geven we een vergelijking van de armoedegrens en 
de budgetnorm voor een aantal gezinstypes.1

Tabel 2 – Vergelijking budgetstandaard met SILC-armoedenorm, in euro.

Budgetstandaard SILC-armoedegrens Budgetstandaard/
Silc-armoedegrens

Alleenstaande vrouw  976,20  939,03 104%
Vrouw + kind (j, 2 jaar) 1.274,09 1.220,75 104%
Vrouw + 2 kinderen
(j, 2 jaar en m, 4 jaar)

1.507,18 1.502,46 100%

Vrouw + 2 kinderen
(m, 4 jaar en j, 8 jaar)

1.636,98 1.502,46 109%

Koppel 1.295,52 1.408,55  92%
Koppel + kind (j, 8 jaar) 1.682,74 1.690,26 100%
Koppel + kind (m, 15 jaar) 1.823,18 1.878,07  97%
Koppel + 2 kinderen
(j, 8 jaar en m, 15 jaar)

2.151,50 2.159,78 100%

Bron: Storms & Van Den Bosch, 2009: 316.

Tabel 2 toont aan dat in de meeste gevallen de budgetstandaard heel dicht in de 
buurt van de armoedegrens ligt. We kunnen de armoedegrens dus wel als een 
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echt minimum beschouwen om menswaardig te kunnen participeren aan onze 
samenleving, gezien de optimistische veronderstellingen van de budgetstandaard 
op sommige vlakken (geen schulden, goede gezondheid).

Het is dan ook aangewezen om na te gaan hoe de minimumuitkeringen in 
België zich verhouden tot de SILC-armoedegrens. In tabel 3 (zie infra) geven we 
hiervan een overzicht.

Tabel 3 – Vergelijking sociale minimumuitkeringen met SILC-armoedegrens.

Uitkering Percentage SILC-armoedegrens

Leefl oon alleenstaande  76%

Leefl oon koppel, 2 kinderen  66%

Invaliditeit alleenstaande 102%

Invaliditeit koppel, 2 kinderen  84%

Werkloosheid alleenstaande  89%

Werkloosheid koppel, 2 kinderen  67%

Pensioen alleenstaande 107%

Pensioen koppel  88%

Minimumloon alleenstaande 132%

Minimumloon koppel, 2 kinderen  90%

Bron: Interfederale armoedebarometer 2010.

Uit tabel 3 valt op dat het leefl oon in België zich nog altijd ruim onder de armoe-
degrens bevindt. Personen die voor langere tijd op het leefl oon aangewezen zijn, 
slagen er dan ook vaak niet in om hiermee rond te komen en geraken hierdoor in 
vele gevallen op termijn in schuldenlast. Daarnaast valt het op de de minimum-
uitkeringen vooral bij koppels met kinderen vaak (ver) onder de armoedegrens 
liggen.

3. Tewerkstelling

Uit tabel 1 blijkt dat mensen die werken een veel kleiner risico lopen om in de 
armoede terecht te komen dan werklozen. Mensen aan het werk krijgen kan dus 
een bescherming bieden tegen armoede en sociale uitsluiting en dit discours wordt 
sinds de jaren’ 90 op verschillende beleidsniveaus gevolgd. Het idee van de ‘ac-
tieve welvaartsstaat’ wordt veelvuldig gepromoot, maar biedt tewerkstelling altijd 
en voor iedereen voldoende bescherming? In dit deel vergelijken we werkloos-
heid, tewerkstellingsgraad, werkloze huishoudens en werkende armen.

De Europese Raad van Lissabon besliste in 2000 om tegen 2010 de totale tewerk-
stellingsgraad in de Europese Unie op 70% te brengen. Voor vrouwen werd als 
doelstelling een participatiegraad van 60% vastgelegd. Van de oudere werknemers 
(tussen 55 en 64 jaar) zou de helft aan het werk moeten tegen 2010.2
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Figuur 5 – Evolutie van de tewerkstellingsgraad België en EU-27, 2000-2008.
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Algemeen kunnen we stellen dat in zo goed als alle lidstaten de tewerkstellings-
graad tussen 2000 en 2008 gestegen is (tabel 4). Toch scoort België, ondanks 
de stijgende lijn sinds 2004, hier ontzettend laag: slechts 62% van alle 15 tot 
64-jarigen is er actief op de arbeidsmarkt. De EU van 27 lidstaten scoort met 
66% ook niet hoog, en haalt bijgevolg evenmin de Lissabondoelstelling. De doel-
stelling van 70% wordt slechts door 8 van de 27 lidstaten gehaald. Denemarken 
en Nederland hebben de hoogste werkgelegenheidsgraad, Malta en Hongarije de 
laagste. Er moet evenwel rekening mee gehouden worden dat in lidstaten waar 
schoolplicht bestaat tot 18 jaar, zoals in België, de +15-jarigen niet werken en dat 
dat een vertekend beeld kan geven in de tewerkstellingscijfers.

Figuur 6 – Tewerkstellingsgraad vrouwen, 2008.
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De activiteitsgraad voor vrouwen in de EU is 59% in 2008 (fi guur 6): de doelstel-
ling van 60% (zwarte lijn in grafi ek) is hier bijna gehaald. In België is slechts 56% 
van de vrouwen tewerkgesteld, wat onder het EU-gemiddelde ligt. Sinds 2000 
stijgt de participatiegraad van vrouwen op de arbeidsmarkt echter.

In België is slechts 35% van de 55-plussers actief (fi guur 7): ook hier hinkt Bel-
gië achterop. Dit heeft vooral te maken met het aantal bruggepensioneerden in 
deze categorie. De hele EU haalt de doelstelling van 50% (zwarte lijn in grafi ek) 
niet; in 2008 is de tewerkstellingsgraad van ouderen slechts 46%, maar dit ligt 
duidelijker hoger dan het Belgische cijfer. Zweden scoort hier het best met een 
tewerkstelling van 55-plussers van 70%.

Tabel 4 – Tewerkstellingsgraad (15-64 jarigen), 2000-2008.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

MT 54,2 54,3 54,4 54,2 54,0 53,9 53,6 54,6 55,3

HU 56,3 56,2 56,2 57,0 56,8 56,9 57,3 57,3 56,7

IT 53,7 54,8 55,5 56,1 57,6 57,6 58,4 58,7 58,7

RO 63,0 62,4 57,6 57,6 57,7 57,6 58,8 58,8 59,0

PL 55,0 53,4 51,5 51,2 51,7 52,8 54,5 57,0 59,2

EL 56,5 56,3 57,5 58,7 59,4 60,1 61,0 61,4 61,9

SK 56,8 56,8 56,8 57,7 57,0 57,7 59,4 60,7 62,3

BE 60,5 59,9 59,9 59,6 60,3 61,1 61,0 62,0 62,4

LU 62,7 63,1 63,4 62,2 62,5 63,6 63,6 64,2 63,4

BG 50,4 49,7 50,6 52,5 54,2 55,8 58,6 61,7 64,0

ES 56,3 57,8 58,5 59,8 61,1 63,3 64,8 65,6 64,3

LT 59,1 57,5 59,9 61,1 61,2 62,6 63,6 64,9 64,3

FR 62,1 62,8 63,0 64,0 63,8 63,7 63,7 64,3 64,9

EU27 62,2 62,6 62,4 62,6 63,0 63,5 64,5 65,4 65,9

CZ 65,0 65,0 65,4 64,7 64,2 64,8 65,3 66,1 66,6

IE 65,2 65,8 65,5 65,5 66,3 67,6 68,6 69,1 67,6

PT 68,4 69,0 68,8 68,1 67,8 67,5 67,9 67,8 68,2

LV 57,5 58,6 60,4 61,8 62,3 63,3 66,3 68,3 68,6

SI 62,8 63,8 63,4 62,6 65,3 66,0 66,6 67,8 68,6

EE 60,4 61,0 62,0 62,9 63,0 64,4 68,1 69,4 69,8

DE 65,6 65,8 65,4 65,0 65,0 66,0 67,5 69,4 70,7

CY 65,7 67,8 68,6 69,2 68,9 68,5 69,6 71,0 70,9

FI 67,2 68,1 68,1 67,7 67,6 68,4 69,3 70,3 71,1

UK 71,2 71,4 71,4 71,5 71,7 71,7 71,6 71,5 71,5

AT 68,5 68,5 68,7 68,9 67,8 68,6 70,2 71,4 72,1

SE 73,0 74,0 73,6 72,9 72,1 72,5 73,1 74,2 74,3

NL 72,9 74,1 74,4 73,6 73,1 73,2 74,3 76,0 77,2

DK 76,3 76,2 75,9 75,1 75,7 75,9 77,4 77,1 78,1

Bron: Eurostat – lfsi_emp_a.
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Figuur 7 – Tewerkstellingsgraad voor ouderen (55-64 jarigen), 2008.
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Tabel 5 – Werkloosheidsgraad (15-64 jarigen), laatste kwartaal 2005-2009.

2005 2006 2007 2008 2009

NL 4,5 3,6 2,8 2,6 3,8
AT 5,2 4,5 4,1 4,0 4,8
LU 4,5 4,7 3,8 5,4 5,3
CY 5,4 4,3 3,6 3,4 6,1
SI 7,4 5,7 4,8 4,3 6,6
DK 4,1 3,6 3,2 3,6 6,8
CZ 7,8 6,6 4,9 4,4 7,3
DE 10,9 9,8 8,2 7,0 7,3
MT 7,4 6,5 6,0 6,4 7,5
UK 5,1 5,4 5,0 6,3 7,7
RO 7,2 7,5 6,4 6,1 7,8
BG 10,0 8,4 6,2 5,1 8,0
BE 8,5 8,0 7,1 6,8 8,1
FI 7,7 6,8 6,2 6,0 8,3
SE 7,2 6,1 5,6 6,3 8,4
PL 17,0 12,4 8,6 6,8 8,6
IT 8,1 7,0 6,7 7,1 8,7
EU27 8,9 7,9 7,0 7,4 9,4
FR 9,3 8,6 7,7 7,9 9,8
EL 9,8 8,9 8,2 8,1 10,5
HU 7,3 7,5 7,8 8,0 10,5
PT 8,5 8,7 8,3 8,3 10,7
IE 4,5 4,2 4,7 7,6 12,6
SK 15,4 12,1 10,4 8,7 13,9
LT 7,2 4,9 4,3 8,0 15,8
EE 7,3 5,7 4,3 7,8 15,9
ES 8,8 8,3 8,7 14,0 18,9
LV 7,9 6,3 5,4 10,1 20,1

Bron: Eurostat – lsfq_urgan.
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Figuur 8 – Werkloosheidsgraad (15-64 jarigen), laatste kwartaal 2005-2009,België en EU-27.
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Uit tabel 5, waar de werkloosheidsgraad van het laatste kwartaal van elk jaar 
naast elkaar wordt gezet, blijkt dat door de crisis de werkloosheidsgraad in elke 
lidstaat is gestegen. Iedereen deelt in de klappen, maar vooral in Letland, Estland 
en Lithouwen nam de werkloosheid tussen eind 2008 en eind 2009 enorm toe. 
Opmerkelijk is dat Nederland, ondanks een stijging in 2009, een werkloosheids-
graad van slechts 3,8% heeft. Ook in de EU-27 als geheel zien we een stijging 
van de werkloosheidsgraad tussen 2008 en 2009: 9,4% van de actieve bevolking 
is werkloos. België strandt hier op 8,1% (fi guur 8).

Figuur 9 – Werkloosheidsgraad in België en EU-27 volgens leeftijdscategorie, 2009.
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Uit fi guur 9 kunnen we afl eiden dat de werkloosheid zich zowel in de EU als in 
België situeert bij jongeren, bij de 15-24 jarigen. Daar is meer dan een vijfde 
werkloos; in België bijna een vierde! Hoewel het percentage veel lager ligt bij 
de 25- tot 49-jarigen, is de werkloosheidsgraad binnen deze leeftijdscategorie 
in België toch 7,2%. De reden waarom de werkloosheidsgraad in België voor 
de 50-plussers relatief laag ligt, heeft te maken met de lage tewerkstellingsgraad 
door het hoge aantal bruggepensioneerden.

Het percentage kinderen dat opgroeit in een huishouden waar niemand 
werkt (fi guur 10) loopt in België op tot 11.3%, waardoor België bij de vier 
landen behoort met het hoogste cijfer. Dat kinderarmoede één van de hoofd-
thema’s vormt van het Belgische Voorzitterschap tijdens het Europese Jaar ter 
Bestrijding van Armoede en Sociale Uitsluiting, is dus geen luxe. In de EU van 
27 lidstaten leven 9,2% van de kinderen in een huishouden waar niemand werk 
heeft.

Figuur 10 – Percentage kinderen (0-17 jaar) die in een huishouden opgroeien waar niemand 
werkt, 2008.
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Werk wordt dus gezien als hét middel tegen armoede en deze kaart wordt in het 
beleid van de actieve welvaartsstaat volop getrokken. Uit fi guur 11 blijkt dat de 
werklozen en andere inactieven het grootste armoederisico lopen en de werken-
den het kleinste risico. Het ‘kleinste’ risico, blijft een risico, en ook personen 
die actief zijn op de arbeidsmarkt kunnen onder de armoederisicogrens terecht 
komen. In fi guur 12 zien we dat vooral in lidstaten als Roemenië een betaalde job 
absoluut geen garantie blijkt te zijn om uit de armoede te blijven: maar liefst 17% 
van de personen boven de 18 die aan het werk zijn, valt onder de armoedegrens. 
België deelt hier met verschillende lidstaten een tweede plaats met 5%. De EU-27 
kent 8% werkende armen. De reden waarom in België het aantal werkende armen 
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laag ligt heeft volgens Marx en Verbist (2008) te maken met de loonstructuren 
waardoor relatief weinig lage inkomens voorkomen. Bovendien zijn diegenen 
die een inkomen hebben lager dan de relatieve armoedegrens, vaak niet de enige 
kostwinner in het huishouden waardoor het inkomen op huishoudniveau boven de 
armoedegrens wordt getild.

Figuur 11 – Armoederisico naar meest recente activiteitsstatus EU27, België, 2008 (18 jaar 
en ouder).
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Figuur 12 – Werkende armen 2008 (18 jaar en ouder).
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4. Onderwijs

Uit tabel 1 blijkt bleek dat het armoederisico daalt naarmate het opleidingsniveau 
van een persoon stijgt. Een diploma hebben biedt bescherming tegen armoede 
omdat men zo toegang krijgt tot jobs die hogere lonen en zo een hoger inkomen 
bieden. In de EU verlaagt het risico op armoede van 24% voor personen die maxi-
mum het lager secundair behaalden tot slechts 6% voor de hoger opgeleiden.

Figuur 13 – % 15-24-jarigen die onderwijs volgen naar geslacht, 2007.
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Figuur 13 toont de participatiegraad van de 15- tot 24-jarigen die onderwijs vol-
gen naar geslacht en is gerangschikt van de lidstaten met de laagste totale parti-
cipatiegraad naar de hoogste. Algemeen valt op dat er procentueel meer meisjes 
tussen de 15 en 24 jaar onderwijs volgen dan jongens. Cyprus scoort het laagst 
met een totale participatie van slechts 41%, Finland het hoogst met 71%. In Bel-
gië volgt 70% onderwijs en in de hele EU net geen 60%. Deze cijfers kunnen 
beïnvloed zijn door (studie)keuzes die 15-24 jarigen maken of studenten die hun 
jaar moeten overdoen en de verschillende onderwijsstructuren in verschillende 
lidstaten (Eurostat 2010).

Figuur 14 geeft het percentage vroegtijdige schoolverlaters weer per lidstaat. Onder 
vroegtijdige schoolverlaters wordt het percentage tussen de 18 en 24 jaar verstaan, 
dat maximum een lager secundaire opleiding behaalde en verder geen andere op-
leidingen volgt. Volgens één van de Lissabondoelstellingen mogen er tegen 2010 
hoogstens 10% vroegtijdige schoolverlaters zijn (zwarte lijn in grafi ek): de lidstaten 
die onder de zwarte lijn blijven, halen de doelstelling. Wat onmiddellijk opvalt is dat 
in het algemeen veel meer mannen vroegtijdig de school verlaten dan vrouwen: in de 
EU-27 17% ten opzichte van 13% vrouwen. De landen zijn op de X-as gerangschikt 
van lage graad totale vroegtijdige schoolverlaters naar hoge graad. Polen, Slovenië, 
Tsjechië, Slovakije, Lithouwen en Finland halen de 10%-doelstelling niet. België 
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zit met 12% in het midden en in de EU-27 verlaten 15% van de 18-24-jarigen de 
schoolbanken met enkel een diploma lager secundair onderwijs op zak.

Figuur 14 – Vroegtijdige schoolverlaters naar geslacht, 2008.
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Figuur 15 – Aandeel 15-jarigen met lage leesvaardigheden, 2000 – 2006.
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Figuur 15 toont het aantal 15-jarigen die volgens het ‘Programme for International 
Student Assessment’ (PISA) van de OESO ondermaats scoren op leesvaardighe-
den, wat betekent dat ze niet in staat zijn een geschreven tekst te begrijpen, te ge-
bruiken en erover te refl ecteren (Eurostat 2010). De lidstaten waarvoor geen data 
beschikbaar waren, zijn niet opgenomen in deze grafi ek. In Roemenië en Bulgarije 
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kon in 2006 meer dan de helft van de 15-jarigen onvoldoende lezen. In verschil-
lende landen zien we een verbetering tussen 2000 en 2006, maar in een groot aan-
tal andere landen nemen we de omgekeerde beweging waar. In Bulgarije, Spanje, 
Italië, Tsjechië, Frankrijk, UK en andere lidstaten verslechterd de situatie en is het 
aantal leerlingen met lage leesvaardigheden gestegen tussen 2000 en 2006.

5. Huisvesting

Problemen met huisvesting situeren zich op verschillende gebieden: van dak- en 
thuisloosheid, tot slechte woningen, te hoge huurprijzen en een slechte woonom-
geving.

Voor dak- en thuisloosheid kent Europa geen gemeenschappelijke defi nitie 
(Spinnewijn&Van Dijck 2009), wat er mede toe leidt dat er ook geen algemeen 
monitoringssysteem bestaat. Feantsa heeft hiertoe de ETHOS-typologie ontwik-
keld (European Typology on homelessness and housing exclusion), waardoor de 
complexiteit van dak- en thuislozen wordt blootgelegd. Er zijn vier grote catego-
rieën: de daklozen, de thuislozen, personen met een onzeker huisvesting en de 
zeer slecht gehuisveste personen. Deze categorieën worden dan verder onderver-
deeld naar operationele categorieën en leefsituatie.3 Deze typologie zou ervoor 
kunnen zorgen dat men onderzoek en metingen naar dak- en thuisloosheid in de 
EU vergelijkbaar kan maken.

Ook qua beleid heerst er grote diversiteit tussen de verschillende lidstaten. In 
Europa voeren enkel Finland en het Verenigd Koninkrijk al jaren een strategisch 
beleid inzake dak- en thuisloosheid (Spinnewijn&Van Dijck 2009). Toch is er een 
toenemende belangstelling voor deze problematiek: in het Europese Jaar van de 
Armoede is het zelfs een centraal thema. Recent werden voor België de resultaten 
gepubliceerd van een onderzoek naar de OCMW-hulpverlening aan dak- en thuis-
lozen in België (De Boyser, Linchet et al. 2010).

Tabel 6 – Geschat aantal daklozendossiers per gewest, 2008.

Per 100 leefl oners Per 10.000 inwoners

Vlaams Gewest 56 12

Waals Gewest 38 25

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 10 30

Bron: De Boyser, K., Linchet, S., e.a. (2010). Onderzoek naar de OCMW-hulpverlening aan 
dak-en thuislozen. Eindrapport, POD-MI.

Via de kwantitatieve vragenlijst die voor dit onderzoek naar de OCMW’s werden 
gestuurd, kwam men te weten hoeveel dossiers over de dak- en thuisloosheids-
problematiek de OCMW’s in 2008 hadden. Tabel 6 is dus niet gebaseerd op een 
daklozentelling, maar een schatting van de OCMW’s zelf. In Vlaanderen heeft 
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men het grootste aantal dossiers per 100 leefl oners. In vergelijking met et aantal 
inwoners scoort het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het hoogst.

Figuur 16 – Eigenaar-huurder, 2008, België en EU-27.
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Uit tabel 1 leiden we af dat eigenaars van woningen een kleiner armoederisico lo-
pen dan huurders. Die huurders hebben in België dan weer een armoederisico dat 
hoger ligt dan hun soortgenoten in de EU. Voor eigenaars ligt het risico in België 
lager dan in de EU. De meerderheid van de bevolking in de EU en in België is 
eigenaar van een woning, zoals blijkt uit fi guur 16.

Voor wat betreft de kwaliteit van de woning en woningomgeving kunnen we 
uit fi guur 17 afl eiden dat huishoudens met een inkomen onder de armoedegrens, 
in een slechtere woning huizen, met een grotere kans dat de woning gelegen is 
in een buurt die vervuild is, met geluidsoverlast en/of waar het onveiliger is. Ge-
luidshinder en een lekkend dak blijken zowel in de EU-27 als in België de meest 
gemelde problemen te zijn. In de EU-27 blijken meer woningen geen toilet of bad/
douche te hebben dan in België. Uit de gedetailleerde cijfers blijkt dat in Roeme-
nië en Bulgarije meer den 40% van de woningen zonder sanitaire voorzieningen 
is (Eurostat).

Figuur 18 toont de woonkosten als proportie van het totaal beschikbaar inko-
men van het huishouden boven en onder de armoedegrens. Zoals te verwachten 
was het volgens de oude sociale wetmatigheid – de ‘wet van Schwabe’ – zo dat de 
uitgaven voor gezinnen onder de armoedegrens proportioneel veel hoger dan voor 
de huishoudens die meer fi nanciële ademruimte hebben. In België en Zweden 
ligt de woonkost hoger dan het inkomen (103%!) voor wie een inkomen onder de 
armoedegrens heeft, maar het cijfer voor Estland steekt ver uit boven dat van de 
andere lidstaten: 141%. Binnen de EU-27 gaat 77% van het inkomen naar de huur 
of afbetaling van de woning voor mensen onder de armoedegrens en slechts 20% 
voor de huishoudens boven de armoedegrens.
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Figuur 17 – Kwaliteit van de woning en omgeving naar inkomen, 2008, België en EU-27.
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Figuur 18 – Woonkosten als % van het totaal beschikbaar inkomen per huishouden, 2008, 
België en EU-27.
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6. Gezondheid

Armoede en gezondheid zijn sterk met elkaar verbonden. Wie ziek is of wordt loopt 
een hoger risico om in de armoede terecht te komen, wie in armoede leeft heeft 
vaak onvoldoende middelen om gezond te blijven of hulp te vinden bij ziekte.

Figuur 19 – Aantal verwachte levensjaren bij de geboorte naar geslacht, 2008.
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In fi guur 18 zien we de gemiddelde levensverwachting bij de geboorte per lid-
staat. Er zijn geen data voor Italië, het Verenigd Koninkrijk, Bulgarije en de EU-
27 beschikbaar. De levensverwachting voor vrouwen ligt nog altijd hoger dan 
voor mannen: tussen de 76 (Letland) en 85 (Frankrijk) voor vrouwen, en tussen 
66 (Letland) en 79 (Zweden) voor mannen.

Figuur 20 – Gezonde levensjaren bij de geboorte naar geslacht, 2008.
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Mannen leven gemiddeld dan wel minder lang, maar ze leven gemiddeld langer 
gezond dan vrouwen. Het aantal levensjaren in goede gezondheid varieert voor 
vrouwen tussen 69 jaar (Estland) en 86 jaar (Malta) en voor mannen tussen 74 jaar 
(Estland) en 89 jaar (Malta).

Tabel 7 – Percentage personen die zich medische zorg ontzeggen wegens te duur, volgens 
inkomenskwintiel, 2008.

Q1 Q5

EU27  4,5 0,5
BE  1,5 0,1
BG 25,2 4,3

CZ  0,8 0,1

DE  4,5 0,4

EE  2,6 0,2

IE   1 0,7

EL  7,2 0,9

ES  0,2 0,1

FR  3,6 0,2

IT   9 0,9

CY  6,1 0,7

LV 17,1 1,3

LT   4 0,1

LU  1,4 0,2

HU  5,8 0,4

MT  1,3 0,3

AT  1,1 0,1

PL  5,5 0,6

PT  2,2 0,2

RO 16,3 2,9

SK  1,2 0,2

FI  1,3 0,1

SE  1,8 0,1

Bron: Eurostat.

In België vraagt 1,5% van de 20% laagste inkomens geen medische hulp omdat 
men het niet kan betalen, vergeleken met 0,1% bij de 20% hoogste inkomens 
(tabel 7). In Bulgarije kan van de laagste inkomens één op vier geen medische 
zorg betalen. Van de rijksten kan 4,3% zich geen medische zorg permitteren. In 
Europa kan 4,5% van de laagste inkomens zich geen medische zorg veroorloven, 
tegenover 0,5% van de rijksten.

Figuur 21 toont hoeveel kinderen op 1000 sterven tijdens hun eerste levensjaar. 
Roemenië scoort hier het slechtst (12 per duizend), gevolgd door Bulgarije en 
Letland. Luxemburg kent de laagste kindsterfte. België zit in de middenmoot; hier 
sterven 4 kinderen op 1.000 in het eerste levensjaar.
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Figuur 21 – Kindsterfte, 2008.
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7. Sociale participatie en informatiesamenleving

Mensen in armoede ondervinden ook problemen om deel te nemen aan cultuur en 
andere sociale activiteiten (Wyckmans&Dierckx 2009). Financiële redenen spelen 
hier veelal een rol: ontspanning kunnen vele mensen die dagelijks moeten vechten 
om rond te komen, zich niet veroorloven. Ook psychologische redenen zijn van 
belang: mensen in armoede worden niet verondersteld om aan ontspanning geld 
uit te geven. Bovendien blijkt uit het onderzoek van Wyckmans en Dierckx dat 
mensen in armoede zich vaak ongemakkelijk en bekeken voelen bij deze activitei-
ten, wat de drempel nog verhoogt. Ook sociale netwerken zijn belangrijk: mensen 
in armoede hebben veelal kleinere netwerken, wat een aantal praktische zaken 
(zoals kinderopvang) bemoeilijkt.

Tabel 8 – Sociaal contact en participatie, EU-25, 2006 (% bevolking > 16jaar).

dagelijks wekelijks minstens 1 x 
per maand

minstens 1 x 
per jaar

nooit

sociale omgang:
Familie 18,1 36,1 30,1 13,6 2,1
Vrienden 19,9 39,3 30,5  6,8 3,5
Contact:
Familie 22,9 42,4 25,2  5,6 3,8
Vrienden 21,8 37,2 28,3  5,9 6,9
Aantal bezoeken: Geen 1-3 4-6 7-12 > 12
bioscoop 54,0 24,9 11,1  5,8 4,2
live optredens 57,5 28,6  8,5  3,5 2,0
culturele aangelegenheden 57,1 27,5  9,1  3,7 2,6

live sportevenementen 69,2 15,6  5,8  3,2 6,2

Bron: (Eurostat 2010).
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De meeste Europeanen zien hun familie en vrienden op regelmatige basis (tabel 
8), slechts een kleine minderheid gaat nooit op stap met zijn/haar familie. Iets 
minder dan een kwart van de EU-25 bevolking (22,9%) ziet z’n familie dagelijks. 
Toch ontmoet 2,1% dat zijn/haar familie nooit en 3,5% kent nooit sociale omgang 
met vrienden.

De grote meerderheid van de EU-25 bracht geen enkel bezoek aan de bio-
scoop, live evenement of andere culturele initiatieven in 2006. Slechts een kleine 
minderheid doet dit meer dan eens per maand.

Figuur 22 – Percentage huishoudens met internettoegang, 2006-2009.
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Uit fi guur 22 blijkt dat de internettoegang de laatste jaren voor alle lidstaten ge-
stegen is. Toch liggen de aantallen laag in de nieuwe lidstaten. In Bulgarije heeft 
slechts 30% van de bevolking toegang tot internet in 2009, terwijl dit percentage 
in Nederland op 90% ligt. België heeft een percentage net boven de EU-27, waar 
67% van de huishoudens in 2009 toegang hebben tot het internet.

NOTEN

1. In deze tabel werd de SILC-norm door de auteurs geïndexeerd naar juni 2008, om de 
vergelijking met de budgetnorm mogelijk te maken

2. http://europa.eu/scadplus/glossary/employment_nl.htm
3. http://www.feantsa.org/fi les/freshstart/Toolkits/Ethos/Leafl et/BENL.pdf
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Armoedebeleid in België

Geert Campaert & Nicolas Van Herck

De bevoegdheden die betrekking hebben op het armoedebeleid in de ruime zin 
liggen in België verspreid over verschillende niveaus: het federale, dat van de 
gewesten en gemeenschappen en het lokale. Daardoor neemt het federale niveau 
in heel wat materies ook een coördinerende rol op om het beleid van de verschil-
lende niveaus op elkaar af te stemmen. In dit hoofdstuk geven we een overzicht 
van het armoedebeleid dat in België op federaal niveau wordt gevoerd. We begin-
nen met een kort overzicht van het armoedebeleid in België doorheen de voorbije 
decennia en gaan daarna naar het federale armoedebeleid van de voorbije legisla-
tuur. Daarnaast staan we ook stil bij de armoededoelstellingen van het Belgische 
voorzitterschap van de EU in 2010 en bespreken we de aanbevelingen van het 
tweejaarlijks verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaanson-
zekerheid en sociale uitsluiting.

1. Intro: de geschiedenis van het armoedebeleid in België

De instelling van de sociale zekerheid na de tweede wereldoorlog kan worden 
beschouwd als het fundament van het armoedebeleid in België, hoewel armoe-
debestrijding niet de opzet was van het stelsel. Wie bijdragen betaalde kon daar 
vruchten van plukken in tijden van nood en werd zo beschermd tegen inkomens-
armoede. In de gouden jaren zestig groeit het bewustzijn dat niet iedereen in de 
algemene welvaartsstijging deelt, vooral omdat de bestaande sociale bescherming 
serieuze gaten vertoont. De oplossing wordt gezocht in de uitbouw van residuele 
stelsels binnen en buiten de sociale zekerheid (Vranken, 1977; Dierckx, 2007: 
193). Een aantal minimumuitkeringen moest ervoor zorgen dat mensen die niet 
via arbeid of een beroep op sociale verzekeringsuitkeringen voldoende bestaans-
middelen kunnen verwerven, toch een minimaal inkomen ontvangen. In 1969 
ontstond zo het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, kort daarna gevolgd door 
de tegemoetkomingen aan mindervaliden. In 1971 volgde de gewaarborgde kin-
derbijslag en in 1974 werd het bestaansminimum ingevoerd. De invoering van het 
bestaansminimum introduceerde het recht op een minimuminkomen voor elke 
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burger. De bedragen van dit minimuminkomen waren echter niet hoog genoeg 
om van te leven. Verschillende armoedenormen uit die periode lagen twee tot drie 
maal hoger dan het bedrag van dit bestaansminimum (Berghman, 1980).

Meteen daarna, in 1976, werden ook de vroegere COO’s (Commissies van 
Openbare Onderstand) omgevormd tot OCMW’s (Openbare Centra voor Maat-
schappelijk Welzijn). Daarbij werd het recht op maatschappelijke dienstverlening 
ingesteld, zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om een leven te leiden “dat beant-
woordt aan de menselijke waardigheid” (Organieke Wet, 1976). Deze omvorming 
wordt gezien als de overgang van een residueel naar een institutioneel model in 
de welzijnszorg (Lammertijn, 1979). De COO’s traden op wanneer de traditionele 
instituties van gezin en de vrije markteconomie geen oplossing meer boden voor 
de noden van het individu; het OCMW gaat er echter van uit dat de markt en het 
gezin nooit aan deze behoeften kunnen beantwoorden (Dierckx, 2007: 200).

De tweede helft van de jaren zeventig en de eerste helft van de jaren tachtig 
werden gekenmerkt door economische crisissen en stijgende werkloosheid. Te-
rugdringen van overheidstekorten en de werkloosheid stonden toen hoog op de 
politieke agenda, en armoedebestrijding verzeilde meer op de achtergrond. Men 
besteedde toen wél aandacht aan het fenomeen van de ‘nieuwe armoede’, wanneer 
mensen – vaak uit de middenklasse – door de economische crisis en het jobverlies 
dat ermee gepaard ging, in een armoedesituatie terecht kwamen (Vranken, 1991). 
In diezelfde periode groeide ook het besef dat armoede een multiaspectueel fe-
nomeen is en mede wordt bepaald door een achterstand in scholing, een slechte 
gezondheid en een lage deelname aan het sociaal-cultureel leven (Vranken, 1977; 
Lampaert, 1983; Dierckx, 2007: 202).

Een van de initiatieven die in het midden van de jaren tachtig de armoedepro-
blematiek mee op de politieke agenda zette, was het rapport ‘135 voorstellen ter 
bestrijding van armoede en bestaansonzekerheid’ uit 1983 van de Koning Boude-
wijnstichting.1 Daarin werd gewezen op de noodzaak van een multiaspectuele aan-
pak, van preventie, van aandacht voor de maatschappelijke oorzaken van armoede 
en van participatie van mensen in armoede aan het maatschappelijk leven; ook werd 
gewezen op de risico’s van stigmatisering van de slachtoffers. Dit leidde ertoe dat 
bij het aantreden van de federale regering Martens VII in 1985 armoedebestrijding 
uitdrukkelijk op de politieke agenda kwam; een Staatssecretaris voor Maatschap-
pelijk Emancipatie werd verantwoordelijk voor de bestrijding van de armoede. Het 
regeerakkoord van deze regering was ook het eerste waarin een specifi ek hoofdstuk 
over armoedebeleid werd opgenomen (Luyten & Lammertyn, 1990: 55).

Een volgende mijlpaal in het armoedebeleid in België was het Algemeen Ver-
slag over de Armoede (AVA) in 1994. In 1991 scoorde het Vlaams Blok, een 
extreemrechtse partij, onverwacht hoog bij de federale verkiezingen. Uit de eerste 
analyses bleek dat vooral de burgers in de achtergestelde buurten van de grote 
steden voor deze partij hadden gestemd. De overheid zag hierin een toenemende 
kloof tussen de overheid en de burgers en wou daarom de ervaringen en verwach-
tingen van de armste burgers beter leren kennen (Dierckx, 2007: 211). Er kwam 
ook meer aandacht voor het lokale beleid dat de kloof tussen burgers en politiek 
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moest verkleinen. Mensen in armoede en hun verenigingen werden vanaf dan ook 
erkend als essentiële partners in de strijd tegen de armoede.

Het AVA werd in 1992 gelanceerd en gedurende anderhalf jaar werd in dialoog 
met mensen in armoede en hun verenigingen een uitgebreid verslag opgemaakt 
van hun ervaringen en verwachtingen. Dit leverde een hele reeks getuigenissen op 
in verband met zeer concrete problemen en een driehonderdtal beleidsvoorstellen 
om armoede te bestrijden op verschillende levensdomeinen.

In opvolging van het AVA werd de dialoog met mensen in armoede en armoe-
deverenigingen in 1998 geformaliseerd, met de oprichting van het Steunpunt ter 
bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. De opzet was 
dat het Steunpunt de plaats zou worden voor overleg tussen de overheden, admi-
nistraties, het maatschappelijke middenveld en de mensen in armoede. Ook zou 
het tweejaarlijks verslag uitbrengen over de mate waarin de beleidsaanbevelingen 
van het AVA worden opgevolgd.

Een ander initiatief ter opvolging van het AVA waren de Interministeriële Con-
ferenties Maatschappelijk Integratie, die de voorstellen uit het AVA in beleids-
maatregelen moeten vertalen. De laatste jaren fungeert deze conferentie tevens 
als een overlegorgaan met mensen in armoede bij de redactie van de Nationale 
Actieplannen Sociale Inclusie (NAP/Incl.) en ook het Belgische voorzitterschap 
van de EU (zie verder) werd hier voorbereid.

Participatie van mensen in armoede aan het beleid wordt sinds 2005 ook op 
rechtstreekse wijze gerealiseerd door het tewerkstellen van ervaringsdeskundigen 
in de armoede bij verschillende federale overheidsdiensten. Op die manier wordt 
het perspectief van mensen in armoede binnengebracht bij deze diensten en wordt 
hun toegankelijkheid voor alle burgers verbeterd.

In de voorbije legislatuur werd een nieuwe stap gezet in het armoedebeleid: 
voor het eerst werd een Federaal Plan Armoedebestrijding opgesteld, dat de initi-
atieven op alle domeinen bundelt in een coherent geheel.

2. Het huidige armoedebeleid: het Federaal Plan Armoedebestrijding

Het regeerakkoord van de nieuwe federale regering spreekt in 2008 over “een 
ambitieus plan om de armoede terug te dringen en de koopkracht te verhogen”. 
Dit vertaalt zich in het Federaal Plan Armoedebestrijding dat op 4 juli 2008 wordt 
goedgekeurd door de Belgische regering. De Staatssecretaris voor Armoedebe-
strijding, Jean-Marc Delizée, moet waken over de uitvoering van het plan. Na een 
herschikking van de regering in 2009 wordt Philippe Courard de nieuwe Staats-
secretaris voor Armoedebestrijding en volgt hij de uitvoering van het plan op. 
Het is ook de eerste keer dat een federaal plan een coherent beeld geeft van het 
armoedebeleid dat de regering in de daaropvolgende jaren wil voeren.

Het plan is gebaseerd op de defi nitie van armoede als een multidimensioneel 
probleem, waarbij mensen in armoede verschillende sociale grondrechten niet 
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kunnen laten gelden. De sociale grondrechten werden al in 1994 in de Belgi-
sche grondwet opgenomen en dit plan bouwt hierop voort. Het Federaal Plan 
Armoedebestrijding bevat 59 maatregelen die passen binnen zes doelstellingen, 
die telkens op een sociaal grondrecht gebaseerd zijn. De maatregel moet worden 
uitgevoerd door de minister onder wiens bevoegdheid het betrokken beleidsdo-
mein valt. We bespreken kort de verschillende doelstellingen en de maatregelen 
die eronder ressorteren.

2.1 Doelstelling 1: Een inkomen dat het mogelijk maakt projecten te 
verwezenlijken

Armoede mag niet gereduceerd worden tot een inkomensprobleem, maar een 
te laag inkomen is vaak oorzaak of gevolg van uitsluiting op andere levensdo-
meinen en dus onlosmakelijk verbonden met de armoedeproblematiek. De mi-
nimuminkomens in België liggen al jaren (ver) onder de armoedegrens en vanuit 
verschillende hoeken (maatschappelijk middenveld, onderzoekswereld, bepaalde 
politieke partijen) wordt dan ook gepleit voor het optrekken van deze uitkeringen 
tot op de armoedegrens. Recent onderzoek (Storms & Van den Bosch, 2009) geeft 
ook aan dat het minimuminkomen om minimaal te kunnen participeren aan onze 
samenleving vrij dicht in de buurt van deze armoedegrens ligt. Daarbij wordt wel 
uitgegaan van personen die in een goede gezondheid verkeren en geen schulden-
problematiek hebben. Bij mensen in armoede is dit vaak niet het geval, waardoor 
deze bedragen de werkelijkheid waarschijnlijk nog onderschatten.

Via verschillende maatregelen wil men de koopkracht, in het bijzonder bij de 
laagste inkomens versterken. De laagste sociale uitkeringen moeten worden ver-
hoogd, net als de minimumpensioenen en de minimumlonen.

In België bestaat er sinds 2006 een mechanisme van welvaartsvastheid, waar-
bij tweejaarlijks een enveloppe wordt vrijgemaakt voor het aanpassen van de ver-
schillende uitkeringen aan de welvaartsevolutie, dus bovenop de prijsstijgingen. 
De sociale partners moeten dan in een unaniem advies beslissen hoe de midde-
len van deze enveloppe worden verdeeld over de verschillende uitkeringen. Ook 
voor maatregelen over de verhoging van het minimumpensioen moeten de sociale 
partners een akkoord maken in het kader van hun tweejaarlijks interprofessioneel 
akkoord.

De sociale partners kwamen daarna ook tot een akkoord over hoe de middelen 
te verdelen: op 1 juni 2009 werden de laagste sociale uitkeringen – het leefl oon, 
de sociale steun, de inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten 
en de invaliditeitsuitkeringen van onregelmatige werknemers – met 2% verhoogd. 
Ondanks die verhoging liggen de bedragen nog altijd onder de armoedegrens. Dit 
moet niet verbazen; het verschil tussen deze uitkeringen en de EU-armoedegrens 
loopt voor een alleenstaande in sommige gevallen op tot 20%.

Daarnaast was er ook een inhaaloperatie voor de oudste uitkeringen: op 1 juni 
2009 werden de laagste pensioenen met 3% verhoogd, de oudste pensioenen met 
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2%, alle pensioenen (behalve de minimumpensioenen) met 1,5% en de inkomens-
garantie voor ouderen (IGO) met 0,8% en nog eens met 0,6% in 2010. Het armoede-
risico voor gepensioneerden ligt in België duidelijk hoger dan gemiddeld omwille 
van de relatief lage pensioenen; een aanpassing van de pensioenen was dan ook no-
dig om te vermijden dat nog meer gepensioneerden in de armoede verzeild raken.

Voor de minimumlonen werd geen verhoging voorzien; deze waren in 2008, 
in uitvoering van een vorig akkoord van de sociale partners, al twee maal met €25 
verhoogd.

Het Federaal Plan kondigde ook aan om de koopkracht van de gezinnen te ver-
hogen via de kinderbijslag. Zo steeg de kinderbijslag voor het eerste kind van zelf-
standigen met €10 en krijgen voortaan alle kinderen van zelfstandigen een aanvul-
ling op de kinderbijslag in augustus. De sociale toeslag voor eenoudergezinnen 
wordt vanaf 1 oktober 2008 gelijkgeschakeld met de toeslag voor werklozen voor 
het eerste en tweede kind en het inkomensplafond om hiervoor in aanmerking te 
komen wordt verhoogd.

Daarnaast werden ook nog kostenbesparende maatregelen voorzien voor kans-
arme gezinnen via belastingkredieten. Omdat hun inkomen te laag is kunnen zij 
vaak geen gebruik maken van bestaande belastingaftrekposten. Zo wordt vanaf 
2009 het basisbedrag dat is vrijgesteld van belastingen licht verhoogd.

Het plan wil ook krachtdadiger optreden tegen overmatige schuldenlast; het 
aantal mensen met problematische schulden is de voorbije jaren immers voort-
durend gestegen. Er werd een preventiecampagne opgezet rond verslaving aan 
kansspelen. Ook de bestaande wetgeving wordt doorgelicht: de regels met betrek-
king tot reclame over kredietopeningen, de wetgeving rond de communicatie van 
schuldbemiddelaars met schuldenaars en ook de inningpraktijken van gerechts-
deurwaarders worden onderzocht.

Onder deze doelstelling wordt ten slotte ook opgeroepen voor meer werk voor 
de zwakste groepen, omdat dat “nog altijd de beste bescherming is tegen armoe-
de” (Délizée, 2008: 24). Hoewel de positieve effecten van het hebben van een job 
niet mogen worden onderschat, plaatsen we hierbij wel de kanttekening dat er ook 
een groeiende groep werkende armen bestaat en dat de ‘niet te activeren’ armen 
zoals studenten, kinderen, invaliden, zieken en gepensioneerden een meerderheid 
vormen van mensen in armoede (De Boyser, 2008).

2.2 Doelstelling 2: het recht op gezondheid waarborgen

De relatie tussen armoede en gezondheid wordt soms samengevat in de slogan 
‘ziek maakt arm en arm maakt ziek’. Het eerste deel verwijst naar het feit dat 
(chronische) zieken met een laag inkomen door medische kosten vaak in fi nan-
ciële problemen terecht komen; het tweede deel naar de levensomstandigheden 
van mensen in armoede die negatieve gevolgen hebben voor hun gezondheid: 
slechte huisvesting, ongezond en/of gevaarlijk werk, stress die gepaard gaat met 
leven in armoede (Vranken, 2007).
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Een reeks voorstellen in het plan mikt dan ook op het verbeteren van de 
fi nanciële toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Zo komen er maatregelen 
om te voorkomen dat ziekenhuizen patiënten weigeren die geen voorschot kun-
nen betalen en wordt het gebruik van derdebetalerssystemen door zorgverleners 
verbeterd. Daarnaast zal ook het OMNIO-statuut2 meer worden gepromoot. Om 
de bekendheid van dit statuut te verhogen, wordt de toegang ertoe vereenvou-
digd en zal men onderzoeken of de toekenning ervan kan worden geautomati-
seerd.

De drempel om een beroep te doen op medische dienstverlening is voor kans-
arme gezinnen vaak nog groot. Daarom zal de regering fi nanciële incentives ge-
ven aan multidisciplinaire eerstelijnsgroepspraktijken om zich te vestigen in kans-
arme buurten. Daarnaast worden pilootprojecten met ervaringsdeskundigen in de 
armoede opgestart in ziekenhuizen, om mensen in armoede beter te begrijpen en 
hen gemakkelijker toegang tot de diensten te verlenen.

2.3 Doelstelling 3: Werkgelegenheid, hefboom van maatschappelijke 
integratie en welzijn

Werkgelegenheid biedt in de meeste gevallen een goede bescherming tegen ar-
moede. Toch bevindt vandaag ongeveer 4% van de werkenden zich onder de ar-
moedegrens; het zijn vooral de mensen met tijdelijk of deeltijds werk. In het plan 
worden dan ook maatregelen opgenomen die moeten voorkomen dat mensen die 
gaan werken minder verdienen dan wanneer ze een werkloosheidsuitkering heb-
ben. Zo zal men de aanvullende sociale voordelen die gebonden waren aan het 
statuut van werkloze niet onmiddellijk verliezen wanneer men werk vindt; ze zul-
len geleidelijk dalen. Op middellange termijn wil men deze voordelen niet meer 
koppelen aan een statuut, maar eerder aan een “referentieloon”; wie daaronder 
valt blijft sommige sociale voordelen krijgen. In 2009 werd in dit kader een pre-
mie bij werkhervatting voor eenoudergezinnen ingevoerd.

Het huidige activeringsbeleid schorst werkzoekenden die niet voldoende 
inspanningen kunnen aantonen om werk te vinden. Bijna de helft van deze ge-
schorsten zijn gezinshoofden, waardoor men zo heel het gezin straft. Hierbij rijst 
de vraag of de bestaande controles en begeleiding aangepast zijn aan de leef-
wereld van de meest kwetsbare gezinnen, waarvan sommige kampen met lees- 
en schrijfproblemen, psychische problemen of opvangproblemen voor kinderen, 
waardoor ze niet altijd kunnen ingaan op de begeleiding of werkaanbiedingen. 
Daarom zal bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), die de controles 
op werkwilligheid uitvoert, het aantal ervaringsdeskundigen worden verhoogd om 
een brug te slaan tussen mensen in armoede en de administratie. Daarnaast komt 
er ook een opleiding over de armoedeproblematiek voor het personeel van de 
RVA en gaat men erop toezien dat de (schriftelijke) communicatie van de RVA 
naar werkzoekenden rekening houdt met de specifi eke kenmerken van sommige 
kansarmen (laaggeschoold, lees- en schrijfproblemen).
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Voor mensen die ver van de arbeidsmarkt staan, kan vrijwilligerswerk een 
eerste stap zijn naar herintegratie in de maatschappij. Asielzoekers, waarvoor nog 
geen wettelijke regeling bestond, zijn hier een duidelijke doelgroep. De ministers 
bevoegd voor werk en asiel zullen een voorstel uitwerken waardoor asielzoekers 
de mogelijkheid krijgen om vrijwilligerswerk te verrichten.

2.4 Doelstelling 4: zich kunnen huisvesten

Op het gebied van huisvesting ligt een groot deel van de bevoegdheden bij de 
gewesten en gemeenschappen; de huurwetgeving is wel nog een federale be-
voegdheid. Op het einde van de vorige legislatuur werden enkele maatregelen 
doorgevoerd om de huurder beter te beschermen, zoals het verplicht affi cheren 
van de huurprijs bij woningen en een nieuw huurwaarborgsysteem, waardoor de 
huurwaarborg in bepaalde situaties zou dalen van drie naar twee maanden huur. 
Het plan voorziet een evaluatie van deze nieuwe maatregelen, omdat ze niet overal 
worden nageleefd. Gezien de bevoegdheden van gewesten en gemeenschappen op 
het vlak van huisvesting, wordt er een Interministeriële Conferentie Huisvesting 
georganiseerd om de uitwisseling van goede praktijken tussen de beleidsniveaus te 
bevorderen. Daarnaast werd aan het Steunpunt gevraagd om in hun tweejaarlijks 
verslag in 2009 aanbevelingen te formuleren over daklozen; ook over dakloosheid 
bij vrouwen, al dan niet met kinderen, werd een studie aangevraagd. Dit kadert 
ook in het Belgisch voorzitterschap van de EU (zie verder), waarin de bestrijding 
van dakloosheid één van de prioriteiten is betreffende armoedebestrijding.

2.5 Doelstelling 5: Gewaarborgde toegang tot energie

De voorbije jaren werd steeds meer aandacht besteed aan de problemen die men-
sen ondervinden op de energiemarkt om toegang te krijgen tot energie en om hun 
energierekeningen te betalen. De liberalisering van de energiemarkt heeft deze 
problemen nog versterkt. Een recht op energie behoort niet tot de sociale grond-
rechten die in 1994 werden opgenomen in de grondwet. Het Federaal plan wil 
via een aantal maatregelen dit recht in de praktijk wel waarborgen. Een aantal 
categorieën van sociaal zwakkere gebruikers heeft recht op een sociaal tarief voor 
energielevering, maar niet iedereen vraagt dit recht ook aan. Sinds 1 juli 2009 is 
een automatische toekenning van dit recht van kracht. Momenteel bestaan er ge-
dragscodes voor de gas- en elektriciteitsleveranciers, maar desondanks komen er 
nog veel klachten over factureringsproblemen, agressieve verkoopstechnieken en 
onduidelijkheid bij contracten (Vandenhole, 2009). Daarom voorziet het plan een 
evaluatie van deze gedragscodes om te bekijken of deze codes in een wet moeten 
worden opgenomen.

Om het energieverbruik bij de laagste inkomens te verminderen, werd in 2006 
het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost opgericht. Dit fonds verstrekt 
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via lokale entiteiten leningen aan een lage interestvoet voor structurele energiebe-
sparende maatregelen bij particulieren. De sociaal zwaksten zijn een bijzondere 
doelgroep voor het Fonds. Het plan voorziet om dit systeem beter te promoten, 
zodat het de komende jaren meer zal worden gebruikt.

2.6 Doelstelling 6: Overheidsdiensten die voor iedereen toegankelijk 
zijn

Een wet uit 2007 over de verhaalbaarheid van erelonen en kosten verbonden aan 
de bijstand van een advocaat legt een deel van de advocaatkosten van de win-
nende partij ten laste van de partij die het proces verliest. Dit kan voor mensen 
in armoede een obstakel zijn om een beroep te doen op het gerecht, omdat ze bij 
verlies mogelijk slechter af zijn dan voordien. Het plan wil dan ook de rechter de 
mogelijkheid bieden om (op eigen initiatief) de partijen te interpelleren over hun 
vermogen om bij te dragen. Een amendement aan de wet in die zin werd eind 2008 
goedgekeurd. De ingewikkelde administratieve procedures vormen ook vaak nog 
een drempel voor de toegang tot justitie van de zwakste gezinnen. Daarom wil 
men één enkel loket oprichten voor rechtshulp en rechtsbijstand. Dit idee wordt 
meegenomen in een geplande algemene hertekening van het gerechtelijk land-
schap, maar deze oefening was nog niet afgerond toen de regering in 2010 vroeg-
tijdig werd beëindigd. Een andere drempel op het vlak van justitie die men in het 
plan wil wegwerken, was de specifi eke rechtstaal die voor laaggeschoolden (en 
eigenlijk voor elke gewone burger) niet altijd duidelijk is en in sommige gevallen 
zelfs stigmatiserend. Een werkgroep werd opgericht om de rechtstaal te democra-
tiseren en in sommige justitiehuizen werden ervaringsdeskundigen aangeworven.

Ook op het vlak van mobiliteit wil de overheid de toegankelijkheid verhogen 
door het voorkeurstarief bij de spoorwegen voor mensen met een OMNIO-statuut 
beter bekend te maken en ook hier te werken aan de automatische toekenning van 
dit voordeel. Een sociaal tarief bestaat ook op het gebied van telefonie en ook daar 
werkt men aan de automatische toekenning.

Het verkleinen van de ‘digitale kloof’ is al enkele jaren een aandachtspunt 
van de federale regering. Zo werd in 2005 een nationaal plan goedgekeurd met 
een reeks maatregelen om de digitale kloof tussen verschillende categorieën van 
burgers weg te werken; dat gebeurde in samenwerking met de gewesten en ge-
meenschappen. Er kwamen openbare computerruimten met gratis toegang tot 
computers en internet, en ook Easy-e-Spaces, die meer materiaal voorzagen en 
ook de mogelijkheid tot opleiding boden. Daarnaast werd werk gemaakt van de 
recyclage van computers van overheidsdiensten en kregen bepaalde doelgroepen 
de kans om goedkoop computers of een internetpakket te kopen. Het federaal plan 
voorziet in de voortzetting en op sommige punten uitbreiding van dit nationaal 
plan. De overheid richt ook een website op waar de verschillende beschikbare 
internettarieven kunnen worden vergeleken, opdat mensen zo gemakkelijker het 
beste of goedkoopste tarief kunnen kiezen.
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2.7 Andere elementen om het plan te doen slagen

Naast de zes doelstellingen, bevat het plan een aantal andere elementen die nodig 
zijn om het plan te doen slagen. Er wordt een permanente armoedebarometer ont-
wikkeld die jaarlijks de armoedetoestand in België moet meten. De werkgroep in-
dicatoren binnen de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid selecteerde een 
aantal indicatoren voor de barometer en in januari 2009 werd een eerste versie 
voorgesteld. Om de beschikbare data nog te verbeteren, werd een studie uitge-
voerd om te zien hoe precaire groepen (daklozen, illegalen, woonwagenbewo-
ners) beter in kaart kunnen worden gebracht.

De dialoog met de armen zelf wordt ook als cruciaal gezien voor een echt ar-
moedebeleid. Daarom krijgt het Belgisch Netwerk waar armen het woord nemen 
een dotatie om het Europees Jaar van de Bestrijding van Armoede en Sociale 
uitsluiting voor te bereiden en op te volgen. Ook het pilootproject “ervaringsdes-
kundigen binnen de federale overheid” wordt verder uitgebreid.

Om alle beleidsniveaus binnen België te mobiliseren, zal er ook een evaluatie 
van het Steunpunt tot bestrijding van armoede (zie punt 4) worden voorgesteld 
aan de Interministeriële Conferentie (IMC), om na te gaan hoe de werking ervan 
verder kan worden verbeterd. Die IMC zal ook maximaal gebruikt worden als een 
plaats voor de uitwisseling van goede praktijken. We hebben de IMC nodig om 
tot een gecoördineerd beleid te komen en ook om tot gezamenlijke standpunten 
naar Europa toe te komen (Bursens & Dierckx, 2009). De Europese overheid ge-
bruikt de lidstaten immers als aanspreekpunt. Op het gebied van armoede neemt 
op administratief vlak de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschap-
pelijke Integratie deze coördinerende rol op en heeft ook het Steunpunt een aantal 
taken.

3. Het Belgisch voorzitterschap van de EU in het Europees Jaar van 
de bestrijding van Armoede en Sociale Uitsluiting: armoede op de 
Europese agenda zetten

In 2000 lanceerde de EU de Lissabonstrategie die van de EU de meest dyna-
mische kenniseconomie moest maken tegen 2010. Tegen dan moest Europa ook 
een beslissende stap zetten in de uitroeiing van de armoede. 2010 werd meteen 
uitgeroepen tot het ‘Europees Jaar van de Bestrijding van Armoede en Sociale 
Uitsluiting’. In de tweede jaarhelft van 2010 is België ook voorzitter van de Eu-
ropese Unie, waardoor armoede als thema duidelijk op de agenda stond in de 
voorbereiding van dit voorzitterschap.

In de beleidsnota (2009) van de nieuwe Staatssecretaris voor Armoedebe-
strijding, Philippe Courard, worden voor het Belgische voorzitterschap drie pri-
oriteiten naar voren geschoven op het vlak van armoedebestrijding: de vicieuze 
armoedecirkel (generatiearmoede, kinderarmoede) doorbreken; huisvesting en 
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dakloosheid op de agenda plaatsen en vooruitgang boeken op het vlak van mini-
muminkomen en sociale bescherming.

De reproductie van armoede van de ouders op de kinderen doorbreken is één 
van de grootste uitdagingen voor de komende jaren. Armoede tijdens de kinderja-
ren heeft gevolgen voor de fysieke en mentale ontwikkeling en vergroot de kansen 
om later als volwassene in armoede terecht te komen. Omdat het gaat om een mul-
tidimensioneel probleem dat verschillende oorzaken heeft, is een gecoördineerde, 
integrale aanpak nodig, ook op het niveau van het gezin. Hierbij zijn vroegtijdige 
ondersteuning van kansarme gezinnen en hun baby’s cruciaal en ook het onder-
wijs heeft hierin een sleutelrol te spelen (De Boyser, 2009).

Huisvesting was al één van de prioritaire doelstellingen van het Federaal Plan 
Armoedebestrijding en België wil ook Europees aandacht vragen voor deze pro-
blematiek. Tijdens het voorzitterschap moet een Europese consensus worden be-
reikt over belangrijke kwesties in verband met dakloosheid, wat moet leiden tot 
een dynamisch Europees beleid op dit vlak. Tijdens het Belgisch voorzitterschap 
wordt ook een Interministeriële Conferentie over dakloosheid georganiseerd.

Ten derde, wil België tijdens zijn voorzitterschap een aanzet geven voor een 
Europees minimuminkomen. Het doel is om uiteindelijk te komen tot een situatie 
waarbij elke lidstaat voorziet in een minimuminkomen dat een voldoende hoge 
levensstandaard garandeert. Het onderzoek van Storms en Van den Bosch (2009) 
gaf aan dat in België zo een minimuminkomen voor de meeste gezinsvormen in 
de buurt van de armoedegrens moet liggen. Een eerste aanzet kan zijn om deze 
oefening in elke lidstaat te doen, zodat een objectief minimuminkomen kan wor-
den vastgesteld voor elk land in de EU. In de aanbeveling over actieve inclusie uit 
2008 sprak de Commissie zich ook al uit voor een voldoende hoog inkomen voor 
personen die van de arbeidsmarkt uitgesloten zijn.

België is ook een pionier in de participatie aan het armoedebeleid van het 
maatschappelijk middenveld en van de organisaties waar armen het woord nemen. 
Er worden extra middelen uitgetrokken om het Belgisch Netwerk Armoedebe-
strijding te betrekken bij de activiteiten van het Europees Jaar en het Belgisch 
voorzitterschap. Daarnaast zal ook het project van de ervaringsdeskundigen in de 
armoede in de federale overheidsdiensten op Europees niveau gepromoot worden 
als één van de goede praktijken in het armoedebeleid. Hiervoor werd ook een 
boek in verschillende talen opgemaakt, dat de methodiek en de meerwaarde van 
het project illustreert.

Tijdens het Belgische voorzitterschap wordt ook de opvolger van het Lissa-
bonakkoord, de strategie voor het jaar 2020, uitgewerkt. Ook hier wil België van 
armoedebestrijding één van de prioriteiten maken. Voorlopig hebben de lidstaten 
al de doelstelling ingevoerd om tegen 2020 het aantal mensen dat binnen de EU 
in armoede leeft, met 20 miljoen te verminderen. Dit betekent dat men de ar-
moede in de Europese Unie de komende 10 jaar met ongeveer 1/6 wil laten dalen, 
een niet zo ambitieuze doelstelling. Het streefdoel van België is om het jaar af 
te sluiten met een eindverklaring van de staats- en regeringsleiders om concrete 
engagementen op het vlak van armoedebestrijding te formuleren. Staatssecretaris 
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Courard denkt daarbij onder andere aan het halveren van de kinderarmoede tegen 
2020 als één van de engagementen.

4. Tweejaarlijks verslag van het Steunpunt

Op het einde van 2009 verscheen het tweejaarlijks verslag voor de periode 2008-
2009 van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en so-
ciale uitsluiting. Het verslag heeft als doel om een coherent armoedebestrijdings-
beleid tussen de federale staat, de gewesten en de gemeenschappen te stimuleren. 
Het steunpunt baseert zich hiervoor op structureel overleg met armoedeverenigin-
gen en andere actoren die deskundig zijn op het vlak van armoedebestrijding.

Het verslag focust op de hindernissen waarmee mensen in armoede vandaag 
nog worden geconfronteerd bij de uitoefening van hun rechten. Zo lopen vele 
mensen die in aanmerking komen voor het OMNIO-statuut een aantal rechten 
mis, omdat ze dit statuut nog niet hebben aangevraagd. Ondanks de informatie-
campagnes begrijpen velen de maatregel niet (Steunpunt, 2009). Een automati-
sche toekenning van het recht zou aan de meeste problemen kunnen verhelpen, 
maar daarvoor moeten eerst nog een aantal obstakels omtrent beschikbaarheid 
van gegevens en met betrekking tot de privacywetgeving worden weggewerkt. 
Betere informatieverstrekking en het onderzoeken van automatische toekenning 
van het OMNIO-statuut waren ook al als acties opgenomen in het Federaal Plan 
Armoedebestrijding (zie supra).

Een tweede aandachtspunt in het verslag is de huurwaarborg3 die huurders 
moeten voorzien bij het aangaan van een huurcontract, en die voor veel kandidaat-
huurders een drempel vormen in de toegang tot de huisvestingsmarkt. Ook wan-
neer de waarborg moet worden betaald door het OCMW, is dit voor de verhuurder 
een signaal dat de kandidaat-huurder over weinig middelen beschikt. Hij weigert 
dan vaak te verhuren. Het Steunpunt pleit voor het oprichten van een centraal 
huurwaarborgfonds, omdat dit centraal fonds de huurwaarborg kan regelen voor 
elke huurder en zo geen discriminatie meer mogelijk is tussen kandidaat-huurders 
naargelang van de herkomst van de waarborg.

Een ander gebied waarop mensen in armoede vaak hun rechten niet (kunnen) 
laten gelden is de toegang tot het gerecht. Een nieuwe wet (zie 2.6) voorziet nu 
een veralgemening van de regeling waardoor bij verlies van een rechtszaak de 
erelonen en advocatenkosten van de tegenpartij worden vergoed. Het Steunpunt 
beveelt aan om de impact van deze wet op personen met lage inkomens op korte 
termijn te evalueren en om een brede informatiecampagne op te zetten.

Een aandachtspunt van een andere orde in het verslag gaat over onderwijs en 
studieoriëntering. De discussies met mensen in armoede bevestigen wat onder-
zoek (o.a. Groenez e.a., 2009) ook al aantoonde: de mechanismen in het onder-
wijssysteem bestendigen de sociale ongelijkheden in plaats van ze weg te werken. 
Leerlingen uit kansarme milieus worden vaker doorverwezen naar het buitenge-
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woon onderwijs en komen vaker terecht in het beroepsonderwijs, waar de kans 
op doorstroming naar het hoger onderwijs klein is. De studieoriëntering aan het 
begin van het secundair onderwijs (op 12 jaar) en bij de overgang van de eer-
ste naar de tweede graad (op 14 jaar) zijn hierin bepalend. Het steunpunt dringt 
dan ook aan op een evaluatie van de oriënteringsmechanismen en hun impact op 
de leerlingen uit kansarme milieus. Uit internationale vergelijkingen blijkt dat in 
schoolsystemen met een langer gemeenschappelijk curriculum, waarbij studie-
keuzes uitgesteld worden tot de leeftijd van 16 jaar, de schoolse segregatie minder 
sterk is. Men pleit dan ook voor de invoering in België van een effectief gemeen-
schappelijk kerncurriculum tot 16 jaar, wat het watervaleffect in onze huidige 
onderwijssystemen zou moeten inperken.

5. Besluit

Het federale armoedebeleid van de voorbije legislatuur was in een aantal opzich-
ten opmerkelijk. Voor het eerst in meer dan 20 jaar werd er een Staatssecretaris 
specifi ek belast met het armoedebeleid, wat wijst op verhoogde aandacht voor de 
problematiek. Voor het eerst werd er ook een federaal plan armoedebestrijding 
opgesteld dat de intenties van de verschillende ministers bundelt en in een cohe-
rent geheel met een duidelijke visie stopt. Ondanks het vervroegd beëindigen van 
de legislatuur, werd de meerderheid van de maatregelen in het plan uitgevoerd en 
werd op een aantal vlakken duidelijke vooruitgang geboekt. Het Belgisch voor-
zitterschap van de EU werd aangegrepen om een aantal armoedethema’s op de 
Europese agenda te zetten, waarbij het samenvallen met het Europees Jaar van de 
Bestrijding van Armoede en Sociale Uitsluiting een unieke kans biedt. De goede 
praktijken die België de voorbije jaren heeft ontwikkeld op het vlak van partici-
patie van mensen in armoede zelf en de methodiek van ervaringsdeskundigen in 
de armoede en sociale uitsluiting kunnen hopelijk op deze manier ook hun weg 
vinden naar de andere landen van de EU.

NOTEN

1. Een stichting opgericht naar aanleiding van de viering van de 25ste verjaardag van de 
troonbestijging van Koning Boudewijn. Dit rapport was het eerste van een lange aandacht 
voor armoedebestrijding

2. Het OMNIO-statuut geeft aan mensen met een laag inkomen (onder een bepaalde grens) 
een betere terugbetaling van hun medische zorgen (raadplegingen, geneesmiddelen, hos-
pitalisatiekosten). Het is een maatregel om de toegankelijkheid van de gezondheidszorg te 
verbeteren.

3. De huurwaarborg betrof vroeger een bedrag van drie maanden huur, een recente maatregel 
van de regering wijzigde dit tot twee maanden, wanneer het geld op een geblokkeerde 
rekening wordt geplaatst, en het blijft drie maanden bij een bankwaarborg.
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1. Inleiding

Over de sociale dimensie in de Europese constructie is de voorbije decennia veel 
inkt gevloeid. Menig opiniemaker betreurde het gebrek aan een volwaardig Euro-
pees sociaal beleid; in tegenstelling tot de economische en monetaire sturingskracht 
van de Europese Unie (EU) blijven de mogelijkheden om initiatieven te nemen op 
sociaal vlak immers beperkt. Anderen mopperden dan weer dat de Europese Unie 
niets te zoeken heeft op beleidsterreinen als sociale zekerheid, gezondheidszorg en 
tewerkstelling; deze worden liefst integraal aan de lidstaten overgelaten. Volgens 
het principe van de subsidiariteit kan sociale bescherming best zo dicht mogelijk bij 
de burger worden georganiseerd en biedt Europa hier weinig of geen meerwaarde.

Beide visies miskennen enigszins dat de EU in de loop van de laatste decen-
nia een steeds belangrijkere rol is gaan spelen in de vormgeving van het sociale 
beleid en werkgelegenheidsbeleid in de lidstaten. Hoewel de Europese Unie over 
de bevoegdheden noch fi nanciële middelen beschikt om een ‘Europese sociale 
zekerheid’ uit te bouwen, heeft ze traag, maar gestaag, haar invloed op de nati-
onale welvaartsstaten uitgebreid. Deze laatste blijven weliswaar de belangrijkste 
instituties op het gebied van het sociale en werkgelegenheidsbeleid, maar opere-
ren hoe langer hoe meer in een beleidskader waarbij bevoegdheden, agenda’s en 
beslissingmacht worden gedeeld tussen verschillende instanties die zich situeren 
op meerdere beleidsniveaus (regionaal, nationaal, Europees). Deze situatie wordt 
vaak samengevat onder de noemer multi-level governance, een begrip waarvoor 
totnogtoe geen goed Nederlands equivalent is gevonden (Hooghe & Marks, 2001, 
Beyers & Bursens, 2006). Binnen het huidige veelgelaagde en gedeelde beleids-
kader kunnen welvaartsstaten hun sociale beleid niet meer volledig autonoom 
uitstippelen, maar moeten ze in toenemende mate rekening houden met de beslis-
singsmacht en beleidsagenda’s van andere actoren. Dit zijn overigens niet alleen 
de Europese instellingen zoals de Europese Commissie, het Europees hof van 
Justitie en het Europees Parlement, maar ook internationale organisaties zoals de 
OESO en IAO en, last but not least, regionale en lokale actoren.
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In deze bijdrage ga ik na hoe in de loop van de laatste decennia de EU het 
sociale en werkgelegenheidsbeleid in België heeft beïnvloed. Ik analyseer met 
andere woorden de zogenaamde ‘Europeanisering’ van de Belgische welvaarts-
staat, de impact die de Europese Unie uitoefent op het sociale beleid in België 
en, vice versa, de aanpassing van de welvaartsstaat aan die Europese context. 
Het hoofdstuk bestaat uit twee grote luiken. In een eerste deel concentreer ik me 
op de verschillende wegen waarlangs de EU de Belgische welvaartsstaat heeft 
beïnvloed. Het gaat hier namelijk niet om een eenduidig en een-dimensioneel 
gebeuren, wel integendeel. Het proces van Europese integratie heeft het nationale 
sociale beleid op zeer verschillende manieren, zowel direct als indirect, negatief 
als positief, en op korte termijn als op lange termijn beïnvloed. Om een volledig 
en voldoende gedifferentieerd beeld te krijgen van de Europeanisering van het na-
tionale sociale beleid onderscheiden we vier verschillende dimensies van het pro-
ces van Europese integratie: de ‘positieve integratie’ of de sociale regulering van 
marktwerking op supranationaal niveau, de marktondersteunende of zogenaamde 
‘negatieve integratie’ die sociale bescherming in functie plaatst van de Europese 
interne markt, het Europese non-discriminatiebeleid en tot slot de indirecte ef-
fecten die het Europese integratieproces met zich meebrengt voor welvaartsstaten 
(cf. Scharpf, 1996; Leibfried, 2000; Höpner & Schäfer, 2010).

In een tweede deel duid ik aan welke impact of effecten deze verschillende 
paden van Europeanisering voor het Belgische sociale beleid hebben gehad. In 
de literatuur wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen aanpassingen op het ni-
veau van de institutionele organisatie van het politieke systeem (veranderingen in 
het politieke bestel of polity), wijzigingen in de manier waarop actoren politieke 
besluiten nemen (politiek of politics), en veranderingen met betrekking tot de 
inhoud van politieke besluiten of het beleid (policies) (Börzel 2005: 19; Beyers & 
Bursens 2006: 47). In deze bijdrage staan we voornamelijk stil bij de laatste twee 
dimensies (politics and policies).

2. Vier dimensies van Europese economische en sociale integratie

Het proces van Europese integratie leek aanvankelijk weinig invloed uit te oefenen 
op het nationale sociale beleid. Bij de naoorlogse wederopbouw ging men er im-
mers van uit dat de verzorgingsstaat en de voortschrijdende Europese integratie zich 
onafhankelijk konden ontplooien en elkaars ontwikkeling wederzijds zouden on-
dersteunen (Ferrera, 2005). De oorspronkelijke arbeidsverdeling die voorzien was 
in het verdrag van Rome bestond erin dat de Europese Gemeenschap de economi-
sche welvaart zou stimuleren (door nationale markten te openen) en dat de lidstaten 
de sociale bescherming van de burgers voor hun rekening zouden nemen. Door de 
schaalvoordelen en de aanzienlijke economische groei die een interne markt met 
zich mee zou brengen, konden de lidstaten hun systemen van sociale zekerheid fi -
nancieren en de welvaartsstaat verder uitbreiden. De Europese integratie droeg aldus 
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bij aan “de redding van de nationale welvaartsstaat” zoals de Britse historicus Alan 
Milward ooit noteerde (Milward, 1992). Omgekeerd kon de welvaartsstaat als soci-
ale buffer voor de toenemende economische fl exibiliteit dienen. Deze arbeidsverde-
ling tussen het nationale en Europese niveau leek vooral belangrijk voor kleinere 
lidstaten zoals België, Nederland of Luxemburg. Dit zijn allemaal open economieën 
die sterk afhankelijk zijn van de wereldmarkt, en daardoor ook kwetsbaar voor de 
schommelingen van de economische conjunctuur die inherent zijn aan die markt. 
Om de burgers en de bedrijven te beschermen tegen economische schommelingen 
hebben deze landen een voorkeur ontwikkeld voor een beleid dat de stabilisering 
van de internationale economische omgeving (verankering van vrijhandel in een 
systeem van economische en monetaire integratie) combineert met de uitbouw van 
een omvangrijke verzorgingsstaat die de gevolgen van economische shocks voor de 
bevolking kan opvangen (Katzenstein, 1985; Rieger & Leibfried, 2003).

Terugblikkend heeft deze arbeidsverdeling tussen het Europese niveau en het 
nationale niveau gedurende een dertigtal jaar – de zogeheten Trente Glorieuses – 
goed gefunctioneerd. Geruggensteund door een stijgende arbeidsproductiviteit, 
maakte de liberalisering van de markt een sterke economische groei mogelijk, 
waarvan de vruchten werden (her-)verdeeld door steeds omvangrijker wordende 
welvaartsstaten. Vanaf eind jaren zeventig werd deze (succesvolle) arbeidsverde-
ling echter langzaamaan ondergraven door de versnelling en intensifi ëring van de 
Europese marktintegratie (Leibfried & Pierson, 1995; Ferrera, 2005). Naarmate 
de interne markt – het vrij verkeer van goederen, kapitaal, personen en diensten 
– zich verder ontwikkelde, ontstonden er allerlei (onbedoelde) gevolgen voor het 
sociale en tewerkstellingsbeleid van de lidstaten, waaruit op zijn beurt de vraag 
ontstond naar de ontwikkeling van een Europees sociaal beleid (het zogenaamde 
spillover effect). Stephan Leibfried vat het proces als volgt samen:

“The Europe-wide scale of market dynamics creates an autonomous range of 
problems beyond the shell of the nation state which serve as a platform for articu-
lating a genuine European social policy programme, and gives rise to an indepen-
dent European sphere of mobilization and politics (Leibfried, 2000: 46).

De idee dat Europese economische integratie en nationale welvaartsstaten a 
priori gescheiden domeinen vormen, werd daardoor hoe langer hoe meer onhoud-
baar. Europese welvaartsstaten vormen geen gesloten handelingscontexten meer, 
maar worden in toenemende mate beïnvloed door het proces van Europese inte-
gratie (‘Europeanisering’). Om een voldoende gedifferentieerd beeld te krijgen 
van de interactie tussen nationale welvaartsstaten en het Europese integratieproces, 
onderscheiden we vier verschillende dimensies in dit Europeaniseringsproces.

2.1 Positieve integratie

Naarmate de gevolgen van de marktintegratie zich sterker aftekenen, neemt ook 
de druk toe op het Europese niveau om actief te worden op het sociale vlak. In 
de literatuur spreekt men over positieve integratie waarmee men dan het Euro-
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pese beleid aanduidt dat uitdrukkelijk voorziet in een sociale correctie van de 
markt. Hoewel het Europese integratieproces vooral een economisch oogmerk 
heeft, werden al in het Verdrag van Rome enkele bescheiden openingen voorzien 
om sociale doelstellingen te realiseren. Op vraag van Frankrijk werd het beginsel 
van gelijke beloning van mannen en vrouwen in het Verdrag ingeschreven; daar-
naast verkreeg de Europese Gemeenschap de bevoegdheid om maatregelen op het 
gebied van de gezondheid en veiligheid op de werkplek te garanderen. Tijdens 
de jaren negentig – na de aanname van het zogenaamde ‘Sociale Protocol’ en het 
Verdrag van Amsterdam (1997) – werden hier een reeks nieuwe bevoegdheden 
betreffende gendergelijkheid, arbeidsvoorwaarden, regels betreffende ‘informatie 
en consultatie van werknemers’ en de sociale inclusie van werklozen aan toege-
voegd (cf. Falkner, 1998).

Enigszins schematisch gesteld beschikt de EU in dit domein van ‘positieve in-
tegratie’ vandaag over vier verschillende beleidsinstrumenten. Naast de bovenver-
melde wetgevende bevoegdheden op het vlak van gendergelijkheid, arbeidsvoor-
waarden en –omstandigheden, kan de EU ook beroep doen op de structuurfondsen 
(in het bijzonder het Europees Sociaal Fonds (ESF)) om in de lidstaten meerjaar-
lijkse ontwikkelingsprogramma’s en projecten op het domein van tewerkstelling 
en sociale inclusie te cofi nancieren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de 
Europese sociale partners bindende akkoorden te laten afsluiten, waarbij direct 
moet worden aangestipt dat deze piste tot nog toe weinig successen heeft opgele-
verd. Tot slot organiseert de EU een versterkte samenwerking tussen de lidstaten 
over de modernisering van het sociaal beleid, de zogenaamde Open Coördina-
tiemethode (OCM). Na de Top van Lissabon (2000) werd deze werkwijze niet 
alleen toegepast op het werkgelegenheidsbeleid (de zogeheten ‘Europese Werk-
gelegenheidsstrategie’ (EWS) maar ook op sociale inclusie, pensioenen en ge-
zondheidszorg. Deze methode creëert geen bindend recht, maar wil welvaartssta-
ten helpen bij de implementatie van moeilijke hervormingen in hun welvaartsstaat 
en arbeidsmarkt. In onderling overleg schuiven de lidstaten gemeenschappelijke 
doelstellingen naar voren, bijvoorbeeld betreffende het bestrijden van armoede. 
Daarna wordt voor iedere lidstaat getoetst in hoeverre de nationale beleidsplannen 
tegemoetkomen aan de gemeenschappelijke doelstellingen.

Samengevat kunnen we stellen dat de positieve integratie betreffende het soci-
ale en werkgelegenheidsbeleid sinds eind jaren negentig een belangrijke stimulus 
heeft gekregen. Na het Verdrag van Amsterdam (1997) en de daaropvolgende Lis-
sabonstrategie in 2000 werd een ambitieus programma van welvaartsstaathervor-
ming in de steigers gezet. De toename van de werkzaamheidsgraad, de activering 
van werklozen en investeringen in onderwijs en opleiding als waarborg tegen toe-
nemend volatiele arbeidsmarkten waren de cruciale ingrediënten van deze nieuwe 
Europese sociale- en werkgelegenheidsagenda. Tegelijk werd het beleidsinstru-
mentarium gevoelig uitgebreid. Naast de Europese regelgeving (waar vooral op 
het gebied van arbeidsgerelateerde aspecten een behoorlijke sokkel van is ontwik-
keld), hebben in de loop der jaren ook het Europees Sociaal Fonds, de Europese 
Werkgelegenheidsstrategie en – in mindere mate – de verschillende OCM’s een 
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vaste plaats in het sociale en werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten ingenomen. 
Opvallend is ook dat deze verschillende instrumenten in toenemende mate aan el-
kaar gekoppeld worden. Zo bepalen de Europese Werkgelegenheidsstrategie en de 
OCM sociale insluiting vandaag grotendeels de inhoudelijke prioriteiten (en dus 
de toekenningvoorwaarden) van het ESF (Verschraegen, Vanhercke, Verpoorten, 
2011).

Ondanks deze relatieve vooruitgang op het vlak van positieve integratie mogen 
we er niet van uitgaan dat het Europees sociaal beleid zich langzaamaan ontwik-
kelt naar het model van de nationale welvaartsstaten. Een ‘Europese welvaarts-
staat’ zal wellicht nooit tot stand komen, want daar bestaan enorme structurele 
hindernissen voor. Zoals algemeen bekend heeft de Unie noch de wettelijke be-
voegdheid, noch de fi nanciële middelen om aan grootscheepse herverdeling te 
doen. Bovendien, bestaan tussen de afzonderlijke nationale verzorgingsstaten – 
België of Portugal, Duitsland of het Verenigd Koninkrijk – zulke grote verschillen 
in generositeit, beheer, fi nanciering en recht op toegang dat een volledige Europe-
anisering van welvaartsstaatfuncties een enorme inbreuk in de nationale politieke 
en economische structuren en op de verwachtingshorizon van de bevolkingen zou 
betekenen (Scharpf, 2002).

2.2 Negatieve integratie

Bovendien mag de relatieve vooruitgang betreffende positieve integratie niet wor-
den overroepen; deze valt eerder mager uit wanneer je vergelijkt met de voort-
schrijdende integratie op monetair en economisch vlak. Zoals ik al aanstipte, heeft 
ook de marktintegratie belangrijke consequenties voor het nationale sociale be-
leid. Omdat het vrij verkeer van goederen, kapitaal, personen en diensten juridisch 
gezien voorrang of primauteit heeft op de nationale wetgeving, is het nationale 
sociale beleid in de regel ondergeschikt aan de marktbeginselen van de EU. In 
de literatuur spreekt men dan van marktondersteunende of negatieve integratie, 
waarmee wordt aangeduid dat het nationale sociaal beleid in het teken staat van 
het wegruimen van economische (i.e. competitieverstorende) belemmeringen voor 
het vrij verkeer van goederen, kapitaal, personen en diensten in de interne markt. 
De focus ligt met andere woorden op het economische en niet op het sociale vlak. 
Zo wordt sociale wetgeving of arbeidsrecht die niet compatibel is met de interne 
markt in toenemende mate ondergraven.

Volgens de Duitse politoloog Fritz Scharpf is de Europese politiek, in de brede 
zin van het woord, hoofdzakelijk gericht op deze negatieve integratie. Het gaat om 
een structureel gegeven, dat belangrijke obstakels opwerpt voor diegenen die een 
‘sociaal Europa’ willen realiseren (Scharpf, 2009: 7). De Gemeenschapsverdragen 
waren van bij de start immers bijzonder duidelijk betreffende het vrijmaken van 
de economie, maar zeer vaag over het sociale beleid. Betreffende de interne markt 
zijn de verdragsteksten bijzonder ingrijpend. Het is de lidstaten verboden om bin-
nen de EU het handelsverkeer in goederen en diensten te belemmeren of het vrij 
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verkeer van kapitaalstromen te beletten. Zo is staatssteun vanwege de lidstaten 
aan de ondernemingen op hun grondgebied – ook diegenen met een ‘sociaal’ oog-
merk – principieel niet toegelaten. Of neem de gezondheidszorg: in naam van het 
vrij verkeer van diensten en personen moeten lidstaten de medische zorgen terug-
betalen die hun burgers in een andere lidstaat kregen. Hoewel het Hof van Justitie 
een uitgebreide jurisprudentie ontwikkeld heeft die erkent dat beperkingen op 
individuele mobiliteit kunnen worden ingebouwd om de ontsporing van de soci-
ale zekerheidsbudgetten te vermijden en er een onderscheid kan worden gemaakt 
tussen economische en sociale activiteiten, is de algemene marsrichting duidelijk: 
het vrij verkeer van werknemers, de vrijheid om grensoverschrijdende diensten te 
verrichten (bv. pensioenfondsen, geneeskundige zorg) en het mededingingsrecht 
(dat ook van toepassing is op huisvestingsmaatschappijen, ziekenfondsen, etc., 
voor zover ze ‘economische diensten’ leveren) hebben in principe voorrang op 
andere overwegingen. Wanneer de lidstaten toch belemmeringen op het vrij ver-
keer van kapitaal, diensten en personen zouden in stand houden – tegen de EU-
regels in – dan kunnen werknemers en bedrijven zich zonder enig probleem tot 
de rechtbanken richten. Fritz Scharpf noteert dat de zaken die het Hof van Justitie 
ontvankelijk verklaart in de regel de interesses refl ecteren van diegenen met een 
belangrijk economisch of persoonlijk belang in de interne markt (Scharpf, 2009: 
14). Terwijl economische doelstellingen via sterke juridische middelen kunnen 
worden afgedwongen, kunnen sociale doelstellingen enkel via politieke consen-
sus worden doorgevoerd. De inhoud van het Europees sociaal recht ligt immers 
niet vast in de verdragen zelf. Iedere concrete sociale maatregel vereist verdere 
EU-wetgeving, waarbij vaak de unanimiteit onder de lidstaten vereist is. Pogingen 
om bijvoorbeeld gemeenschappelijke Europese minimumnormen in de steigers te 
zetten, kunnen daardoor gemakkelijk worden getorpedeerd. Hoewel de institutio-
nele hegemonie van ‘negatieve’ Europese marktintegratie het ‘marktcorrigerende’ 
sociaal beleid op nationaal niveau onder druk zet, beschikken beleidsmakers op 
Europees niveau dus niet over voldoende mogelijkheden om het ‘sociale defi cit’ 
te compenseren.

2.3 De creatie van een Europese ruimte van non-discriminatie

Hoewel de Europese economische integratie de autonomie en soevereiniteit van 
nationale verzorgingsstaten fundamenteel aan banden heeft gelegd (cf. Leibfried 
& Pierson, 1995) moeten de beperkingen en de negatieve gevolgen die uitgaan 
van de Europese economische integratie op het nationale sociale beleid toch ook 
worden genuanceerd. ‘Negatieve integratie’, die gericht is op het wegnemen van 
barrières voor de eenheidsmarkt, kan ook ‘positieve’ sociale gevolgen hebben. De 
constructie van een gemeenschappelijke Europese ruimte impliceert immers niet 
alleen dat nationale beperkingen op de bewegingsvrijheid van economische pro-
ductiefactoren (arbeid, kapitaal) zoveel als mogelijk worden gereduceerd, maar 
ook dat marktmonopolies worden bevochten, consumentenrechten verdedigd en 
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dat discriminatie op grond van geslacht, nationaliteit, leeftijd en andere factoren 
wordt bestreden (Majone, 2005: 155-156; Höpner & Schäfer, 2010). Sinds het 
prille begin heeft de EU een non-discriminatiebeleid uitgebouwd dat een belang-
rijke rol heeft gespeeld in de verbetering van de sociale omstandigheden in de 
lidstaten.

De Europese anti-discriminatiepolitiek omvat twee belangrijke dimensies: ten 
eerste wordt gewerkt aan de uitbouw van een transnationale toegang tot nationale 
systemen van sociale bescherming (onderwijs, gezondheidszorg, minimumbe-
scherming). Dat gebeurt vooral doordat het Europees Hof van Justitie de individu-
ele sociale rechten van ingeweken EU-burgers in toenemende mate als gelijkaar-
dig beschouwt als de sociale rechten van leden van de gastlidstaat. De redenering 
van het Hof is dat alle EU burgers die in een andere lidstaat wonen, in principe, 
het recht op sociale uitkeringen kunnen claimen in deze andere EU lidstaat, zelfs 
als ze in het verleden geen fi nanciële bijdragen hebben geleverd aan dat systeem 
(Caporaso & Tarrow, 2009). Discriminatie op het gebied van sociale uitkeringen 
tussen EU-burgers louter op grond van nationaliteit kan dus nog moeilijk (Capo-
raso & Tarrow, 2009; Höpner & Schäfer, 2010). Hoewel het Hof uitdrukkelijk be-
paalt dat de verplichting van de staat om fi nanciële solidariteit uit te breiden naar 
inwoners afkomstig uit andere EU lidstaten, de eigen fi nanciële draagkracht niet 
mag overstijgen, valt het nog af te wachten wat de (mogelijk verreikende) gevol-
gen zijn van deze rechtspraak voor de effectiviteit en legitimiteit van het nationale 
sociale beleid (Scharpf, 2009; Höpner & Schäfer, 2010).

Ten tweede werkt de EU aan de uitbouw van een meer algemene Europese 
anti-discriminatiepolitiek, die een betere bescherming biedt tegen discriminatie 
(bv. op de arbeidsmarkt, huisvesting, etc.) op grond van nationaliteit, geslacht, 
religie, etnische afkomst, etc. Het meest bekende voorbeeld is wellicht het al ver-
melde beginsel van gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijk werk. 
Sinds het inwerkingtreden van het Verdrag van Amsterdam in 1999, heeft de 
Commissie een heel aantal anti-discriminatie richtlijnen laten aannemen die in 
vele lidstaten hebben geleid tot een betere bescherming tegen discriminatie op 
de arbeidsmarkt, de huisvesting, gezondheidszorg, etc. (Richtlijnen 2000/43/EC, 
2000/78/EC, 2002/73/EC, 2004/113/EC, 2006/54/EC) (Fredman, 2006). Hoewel 
een dergelijke anti-discriminatiepolitiek niet direct herverdelend werkt, heeft ze 
toch belangrijke ‘sociale effecten’; ze beschermen immers bepaalde categorieën 
van de bevolking (denk maar aan etnische minderheden) die wellicht (nog) slech-
ter zouden scoren op armoede- en welzijnsindicatoren indien discriminatie legaal 
zou zijn (Höpner & Schäfer, 2010: 21).

2.4 Indirecte effecten

Tot slot heeft het proces van Europese integratie ook allerhande indirecte effecten 
voor nationale welvaartsstaten (Leibfried, 2000: 48). Zo heeft de uitbouw van 
de interne markt, de monetaire unie en het stabiliteitspact de manoeuvreerruimte 
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van nationale regeringen op sociaal vlak aanzienlijk ingeperkt. Omwille van de 
beperkingen die de EMU aan haar lidstaten oplegt, kunnen zij moeilijker terug-
vallen op begrotingstekorten om de werkgelegenheid aan te zwengelen en hun 
sociale zekerheid te fi nancieren. Bovendien noopt de toenemende globalisering 
en de Europese interne markt lidstaten om competitief te blijven, maar beperkt het 
tegelijk de mogelijkheden tot het verhogen van bijdragen en belastingen (omdat 
dit de competitiviteit kan ondermijnen). In de Europese Monetaire Unie beschik-
ken minder competitieve lidstaten ook niet meer over de mogelijkheid om hun 
munt unilateraal te devalueren. De enige uitweg bestaat er dan in om de lonen in 
de publieke en private sector te laten dalen tot een niveau dat de competitiviteit 
herstelt, de export aanzwengelt en bijgevolg de economische groei laat toenemen. 
Het hoeft weinig betoog dat dit belangrijke consequenties op vlak van werkgele-
genheid, inkomenszekerheid en armoedebestrijding kan hebben.

3. De Europeanisering van het Belgische nationale sociale beleid

Omdat al deze verschillende dimensies van Europeanisering – direct en indirect, 
negatief en positief – naast en door elkaar bestaan, is het vaststellen van de pre-
cieze invloed of ‘netto-impact’ van Europa op het Belgische sociale beleid geen 
sinecure. Al naargelang de dimensie van Europeanisering die men in zijn analyse 
centraal stelt, zal men de rol van het Europese integratieproces in de evolutie 
van nationale welvaartsstaten heel verschillend schatten en waarderen (vgl. bij-
voorbeeld Caporaso & Tarrow, 2009 en Scharpf, 2009). Bovendien stellen zich 
allerlei methodologische moeilijkheden bij de studie van de Europeanisering van 
welvaartsstaten. Zo is de juiste impact van Europa moeilijk na te gaan omdat er 
geen vergelijkingspunt is waarbij de EU afwezig is als beleidsactor. “Politieke en 
economische omstandigheden veranderen voortdurend. De invloed ‘vanuit Eu-
ropa’ zal bijgevolg moeilijk te bewijzen zijn aangezien geen observeerbare con-
trolesituatie (counterfactual) voorhanden is.” (Visser, 2005, p. 177) Het is ook 
niet altijd gemakkelijk om interne processen te onderscheiden van EU-impact. 
Zo kan het aantreden van een nieuwe regering een belangrijke invloed hebben 
op de aanpassing van de welvaartsstaat aan het Europese beleidsdiscours en Eu-
ropese richtlijnen. Tot slot moet de invloed van Europa ook op verschillende wij-
zen geconceptualiseerd en gemeten worden, al naargelang het beleidsinstrument 
dat men analyseert. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Europese verordeningen en 
richtlijnen, die van bovenaf worden opgelegd en op min of meer uniforme wijze 
in de lidstaten moeten worden geïmplementeerd, kan de impact van bijvoorbeeld 
het ESF of de verschillende OCM’s niet worden bestudeerd door na te gaan of 
hun objectieven of richtsnoeren op een directe manier vertaald worden in nieuw 
beleid in de lidstaten. De uitdaging is hier eerder gelegen in het schetsen van de 
bredere invloeden op nationale beleidsdynamieken in een langer tijdsperspectief. 
Zo kan men bijvoorbeeld nagaan hoe verschillende Europese beleidsinstrumenten 
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zoals het ESF of de indicatoren, richtsnoeren en beleidsmodellen van de EES of 
OCM bepaalde beleidsopties hebben gefaciliteerd, versneld of verhinderd (Erhel, 
Mandin en Palier, 2005). Daarbij kan men er best van uitgaan dat die nieuwere 
beleidsinstrumenten niet simpelweg bestaande nationale patronen van besluit-
vorming volgen, maar eerder het ontstaan van nieuwe beleidsfora stimuleren en 
bestaande actoren nieuwe middelen (bv. statistische monitoring) en argumenten 
(bv. prestaties onder het Europese gemiddelde) aanlevert om hun beleidsdoelen te 
legitimeren.

In wat volgt ga ik na hoe de verschillende dimensies van het Europese inte-
gratieproces het Belgische sociale beleid hebben beïnvloed. Daarbij baseer ik me 
vooral – maar niet uitsluitend – op empirische gegevens die werden verzameld in 
het kader van een onderzoek naar Europeanisering dat in de loop van de voorbije 
jaren werd gevoerd in opdracht van het Belgische Federaal Wetenschapsbeleid.1 
Ik besteed achtereenvolgens aandacht aan de ‘positieve integratie’ die de voorbije 
decennia heeft plaatsgevonden doorheen verschillende Europese ‘sociale’ beleids-
instrumenten (wetgeving, ESF en ‘open’ beleidscoördinatie), de creatie van een 
anti-discriminatoir beleid en de gevolgen van ‘negatieve integratie’. Afsluitend 
maak ik een eindbalans op.

3.1 Positieve integratie: de bijdrage van Europa aan het Belgische 
activeringsbeleid

Hoewel de EU relatief weinig wetgevende bevoegdheden heeft op het gebied van 
het sociale en werkgelegenheidsbeleid, is het er de laatste decennia toch in ge-
slaagd een stempel te drukken op het Belgische beleid. Vooral na het Verdrag van 
Amsterdam (1997) werd een versnelling hoger geschakeld, onder meer door de 
introductie van de EWS en de OCM sociale inclusie. De empirische gegevens uit 
het ETOS-onderzoek wijzen erop dat deze nieuwe Europese beleidscontext erg 
belangrijk geweest is in de vormgeving, legitimering en institutionalisering van 
een activeringsbeleid in België. Tegen de achtergrond van serieuze structurele 
problemen waarmee de Belgische welvaartsstaat kampte (een lage werkgelegen-
heidsgraad, o.m. voor vrouwen en ouderen, een aanzienlijk arbeidskostenpro-
bleem, relatief rigide arbeidsmarkten, etc.) hielpen Europese beleidsinstrumenten 
als de EWS, de OCM en het ESF bij het langzaam omschakelen van een reactief 
naar een activerend en preventief arbeidsmarktbeleid. Dat gebeurde – enigszins 
schematiserend gesteld – op drie verschillende manieren: ten eerste door het refe-
rentiekader op het gebied van sociaal beleid aan te passen en cognitieve veronder-
stellingen over de aanpak van sociale en werkgelegenheidsproblemen te verande-
ren; ten tweede veranderde het Europese beleidsinstrumentarium (bv. statistische 
monitoring, gemeenschappelijke streefdoelen, gerichte projectfi nanciering, etc.) 
de manier waarop het beleid wordt vormgegeven en geëvalueerd; ten derde grijpt 
Europa in op de politieke arena waarin onderhandeling, overleg en uitwisseling 
tussen verschillende beleidsactoren plaatsgrijpt.
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1) Vanaf het einde van de jaren 1990 biedt vooral de EWS een nieuw referentie-
kader voor het Belgische werkgelegenheidsbeleid, waardoor in een periode van 
10 à 15 jaar de focus van het werkgelegenheidsbeleid verschoof van voornamelijk 
passieve inkomensbescherming naar activering en ‘employability’. Met haar uit-
gesproken beleidsagenda (activering en jobcreatie), specifi eke instrumentarium 
(statistische monitoring, peer-review, etc.) en een bijhorend vocabularium (emplo-
yability, fl exicurity, etc.) heeft de EWS een onmiskenbare invloed uitgeoefend op 
de algemene parameters van het Belgische werkgelegenheidsdebat (Beckers, Ver-
schraegen, Berghman, 2007). Verschillende nationale en regionale beleidsactoren 
hebben impliciet of expliciet gebruik gemaakt van het cognitieve referentiekader 
van de EWS om eigen beleidsdoelen te formuleren en te legitimeren. Zo heeft het 
gebruik van vergelijkende kwantitatieve indicatoren en benchmarks er toe geleid 
dat problemen op het gebied van werkgelegenheid anders werden ingeschaald en 
gedefi nieerd. Doordat de Belgische arbeidsmarkt en het werkgelegenheidsbeleid 
moeten worden gepositioneerd in het licht van de Europese benchmarks wordt 
het zicht op de eigen sterktes en zwaktes veel duidelijker. Zo is men de uitzon-
derlijk lage arbeidsdeelname van 55-plussers en allochtonen op de Belgische en 
regionale arbeidsmarkten meer en meer als een onopgeloste kwestie gaan ervaren 
mede omwille van de bijzonder slechte Belgische score in vergelijking met andere 
lidstaten en regio’s. Ten tweede heeft de EWS een invloed gehad op het gebied 
van agendasetting en taalgebruik. Veel belangrijke thema’s en concepten inzake 
werkgelegenheid kregen geleidelijk aan een ‘Europese identiteit’. Een voorbeeld 
hiervan is fl exicurity, de idee dat arbeidsmarktfl exibiliteit hand in hand moet gaan 
met een even sterke sociale zekerheid. De mate waarin de EWS als referentie-
kader werd aangewend, verschilde van regio tot regio. Zo was de invloed vooral 
sterk in Vlaanderen waar bijvoorbeeld de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemidde-
ling (VDAB) voor haar begeleiding van werkzoekenden expliciet gebruik maakt 
van de voormalige Europese richtsnoeren (richtsnoer 1 voor jonge werklozen en 
richtsnoer 2 voor langdurig werklozen). Het Europese richtsnoer bepaalde hier op 
een zeer directe manier de timing en fasering in de uitnodiging van werkzoeken-
den voor begeleiding en opleiding (Beckers, Verschraegen, Berghman, 2007).

Ook op het vlak van armoedebestrijding en sociale inclusie strictu senso heeft 
de nieuwe Europese beleidscoördinatie enkele belangrijke cognitieve verande-
ringen tot gevolg gehad. Zo plaatste de ‘OCM sociale insluiting’ een thema als 
kinderarmoede op een prominente plaats op de beleidsagenda en droeg het bij 
aan de verhoging van het minimumpensioen door dat te linken aan de Europese 
armoedenorm (Vanhercke, 2009).

Het Europees Sociaal Fonds, dat sinds eind jaren negentig nauw verbonden 
is met de Europese Werkgelegenheidsstrategie, heeft eveneens een cruciale rol 
gespeeld in de totstandkoming van een activeringsbeleid in België. Door fi nancie-
ring ter beschikking te stellen van projecten die gericht zijn op – onder meer – de 
“versterking van de toegang tot en de duurzame integratie op de arbeidsmarkt” 
en de “verbetering van de sociale integratie van kansarmen en de bestrijding van 
discriminatie” heeft dit fonds ertoe bijgedragen dat het Europese sociale en werk-
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gelegenheidsbeleid op het terrein werd geïmplementeerd. In België wist het ESF 
vooral op regionaal en lokaal niveau zijn stempel te drukken, omdat deze beleids-
niveaus grotendeels verantwoordelijk zijn voor het activeringsbeleid. De Belgi-
sche OCMW’s, bijvoorbeeld, hebben dankbaar gebruikt gemaakt van ESF-geld 
om allerhande trainings- en activeringsprojecten voor hun cliënten te fi nancie-
ren. Door die lokale fi nanciering, zo noteren Bart Vanhercke en Geert Campaert, 
“droeg het ESF bij tot een cognitieve revolutie op het gebied van de begeleiding 
van bepaalde doelgroe pen naar de arbeidsmarkt; in het bijzonder zij die – zeer – 
ver staan van de arbeids markt en die voorheen als ‘verloren’ werden beschouwd.” 
(Vanhercke & Campaert, 2009: 75).

Het is belangrijk te onderstrepen dat de werking van het ESF strikt gekoppeld 
is aan de overkoepelende beleidsdoelstellingen van het EWS en de ‘OCM sociale 
insluiting’. Het nastreven van de inhoudelijke prioriteiten van de EWS is immers 
een cruciale voorwaarde bij het gunnen van ESF-fi nanciering. Terwijl het EWS en 
de ‘OCM sociale insluiting’ de bredere doelstellingen betreffende het sociale en 
werkgelegenheidsbeleid formatteren, zorgt het ESF voor de fi nanciële ondersteu-
ning van dit bredere beleidskader. Deze toenemende integratie of ‘hybridisering’ 
van beide beleidsinstrumenten wordt overigens onderbouwd door EU wetgeving, 
die niet alleen zorgt voor de juridische grondslag van deze instrumenten maar er 
af en toe ook expliciet naar verwijst in nieuwe richtlijnen of kaderakkoorden. Wel-
licht geeft deze toenemende integratie van het Europese beleidsinstrumentarium 
de EU een grotere invloed op het nationale beleid dan wanneer ze enkel beroep 
zou kunnen doen op afzonderlijke of geïsoleerde beleidsinstrumenten (Kilpatrick, 
2006; Verschraegen, Vanhercke, Verpoorten, 2011).

2) Minstens even belangrijk als deze inhoudelijke, cognitieve beleidseffecten is 
de procedurele invloed die het nieuwe – en in toenemende mate geïntegreerde – 
Europese beleidsinstrumentarium heeft gehad. De invloed van de EWS en OCM 
toonde zich ten eerste in de verbetering van de statistische en monitoringcapaci-
teit en de toenemende kwantifi cering van het Belgische werkgelegenheidsbeleid 
en sociale beleid. Sinds eind jaren negentig investeerde België niet alleen in de 
statistische capaciteit om tegemoet te kunnen komen aan de nieuwe verplichtin-
gen op het gebied van sociale monitoring die de introductie van EU-SILC, een 
nieuw statistisch instrument, met zich mee bracht (Vanhercke, 2009: 94). De nati-
onale zowel als regionale beleidsniveaus onderschreven ook expliciet de Europese 
werkwijze om concrete kwantitatieve doelstellingen na te streven. Nationale en 
regionale beleidsambities worden sinds eind jaren negentig opgekrikt en vertaald 
in een groot aantal specifi eke doelstellingen op het vlak van werkgelegenheid, 
armoedebestrijding, onderwijs en vorming, enz.; deze kwantitatieve maatstaven 
werden in de regel aangepast aan de bredere Europese streefdoelen (zoals de al-
gemene werkgelegenheidsgraad van 70%, een werkgelegenheidsgraad 50% voor 
oudere werknemers (+55) en het engagement om de kinderarmoede te halveren).

Samen met het toegenomen gebruik van kwantitatieve normen in het Belgische 
sociale en werkgelegenheidsbeleid is er ten tweede een trend naar een betere op-
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volging en evaluatie van het beleid. Op nationaal en regionaal niveau is de inclusie 
en het arbeidsmarktbeleid door de EWS en OCM in een keurslijf gedwongen van 
permanente monitoring. Doordat de cijfers uit het eigen verleden en de voorbeelden 
van beleidspraktijken uit het buitenland gemakkelijk beschikbaar zijn, wordt het ver-
gelijken en evalueren van het eigen nationale beleid gestimuleerd. In de interviews 
die we afnamen in het kader van het eerder vermelde onderzoek, bleek dat vele 
respondenten tijdens het laatste decennium de graduele ontwikkeling van een ‘eva-
luatiecultuur’ ontwaren (Vanhercke, Verschraegen, Reyniers, Vangehuchten, 2010). 
Het moet gezegd dat dit niet los kan worden gezien van andere en bredere trends 
in beleidsplanning en –implementatie (zoals die bijvoorbeeld worden gepromoot in 
het kader van ‘New Public Management’). Toch lijkt het duidelijk dat het Europese 
beleidsinstrumentarium een katalyserende en – op Europees vlak – standaardise-
rende rol heeft gespeeld in de kwantitatieve opvolging en evaluatie van beleid. Waar 
het sociale insluitings- of arbeidsmarktbeleid voorheen wel eens werd vormgegeven 
op basis van louter politieke, impressionistische of opportunistische inschattingen, 
heeft zich een algemene tendens naar professionalisering, permanente monitoring 
en langetermijnplanning afgetekend. Wat betreft dit laatste, leverde vooral het ESF 
een belangrijke bijdrage. Omdat een ESF-programmatieperiode over zeven jaar 
loopt, worden prioriteiten, doelstellingen én budgetten vastgelegd voor een periode 
die langer is dan om het even welke nationale, regionale of lokale beleidscyclus 
(Vanhercke, 2009; Verschraegen, Vanhercke, Verpoorten, 2011).

Daarnaast heeft het ESF ook een cruciale rol gespeeld bij het introduceren van 
allerhande vernieuwingen op het gebied van activeringsbeleid (bv. geïndividua-
liseerde trajectbegeleiding voor moeilijk te plaatsen werklozen, het zogenaamde 
‘getrapte begeleidingsmodel’ van werklozen, het hanteren van openbare aanbe-
stedingen bij herscholing- en werkgelegenheidsprojecten, etc.). Vooral in de jaren 
negentig, toen het activeringsbeleid in België nog in de kinderschoenen stond, 
faciliteerde het Europese en dus ‘relatief goedkope’ ESF-geld, de invoering van 
de nieuwe activeringsinstrumenten en –aanpak op het lokale en regionale terrein 
(Verschraegen, Vanhercke, Verpoorten, 2011).

3) Het nieuwe Europese beleidsinstrumentarium heeft ook politieke gevolgen ge-
had. Veeleer dan nieuwe beleidsideeën en methoden te introduceren in bestaande 
fora van de sociale en werkgelegenheidspolitiek, heeft de EU veeleer het ontstaan 
van nieuwe onderhandelings- en consultatiefora gestimuleerd en bestaande acto-
ren nieuwe instrumenten (bv. statistische monitoring), machtsbronnen en argu-
mentaties aangeleverd om hun beleidsdoelen te legitimeren. Tot op zekere hoogte 
heeft het ook de cirkel van actoren evenals alternatieven die betrokken worden in 
het beleid vergroot, of het heeft op zijn minst de eis van niet-gouvernmentele en 
subnationale actoren – in het bijzonder de sociale NGO’s (bijvoorbeeld armoede-
verenigingen) en de lokale of regionale overheden om betrokken te worden in het 
proces gestimuleerd (Beckers, Verschraegen, Berghman, 2007).

In België heeft het nieuwe Europese beleidsinstrumentarium zeer verschillen-
de en vaak paradoxale gevolgen voor de politieke organisatie veroorzaakt. Ener-
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zijds heeft het binnensluipen van nieuwe beleidsparadigma’s, die verbonden zijn 
met de OCM en EWS, ervoor gezorgd dat processen van nauwere samenwerking 
tussen verschillende beleidsniveaus en administraties op gang werden gebracht 
(bijvoorbeeld in de vorm van het samenwerkingsakkoorden, die een sterke stij-
ging kenden na 2000). In vele opzichten heeft het ook gezorgd voor een nieuwe, 
coördinerende rol voor de federale overheid. Zelfs al vormen activering en soci-
ale insluiting in belangrijke mate een regionale bevoegdheid, het is de federale 
administratie die de belangrijkste input levert op Europees niveau (via het Werk-
gelegenheidscomité en het Comité Sociale Bescherming), het werk coördineert 
binnen het kader van de OCM en EWS én de pen vasthoudt bij het schrijven van 
de Nationale Actieplannen en Werkgelegenheidsplannen. Doordat het federale 
beleidsniveau ‘Europa’ nu als bijkomend argument kan inroepen, wordt het in 
toenemende mate gelegitimeerd als de onontbeerlijke coördinator van het sociale-
en werkgelegenheidsbeleid. Anderzijds en tegelijkertijd heeft de EU de rol van de 
regio’s op het vlak van sociaal inclusie- en tewerkstellingsbeleid in verschillende 
opzichten versterkt. Zo heeft de belangrijke rol van de regio’s in de administra-
tie en implementatie van ESF-programma’s de ontwikkeling van een regionaal 
tewerkstellingsbeleid mee vormgegeven, niet alleen in Vlaanderen maar vooral 
ook in Brussel en Wallonië. Door de verbeterde statistische monitoring in het 
kader van de EWS en OCM werd de publieke zichtbaarheid van de regionale 
arbeidsmarktverschillen en armoedeverschillen vergroot, wat dan weer tot grotere 
politieke spanningen aanleiding kan geven.

Ik wil hier benadrukken dat deze verschillende invloeden niet vanzelf plaats 
grijpen; de verschillende lokale, regionale of nationale politieke en sociale acto-
ren ‘gebruiken’ de Europese instrumenten immers als ‘hefboom’ om hun eigen 
doelstellingen na te streven. Zo ontdekten de sociale partners dat ze de statistische 
indicatoren en doelstellingen van de EWS of OCM konden gebruiken om bepaal-
de thema’s en beleidsvoorstellen te krijgen en zagen regionale administraties en 
lokale OCMW’s in de ESF-fondsen een mogelijkheid om hun greep op de sociale 
inclusie en het tewerkstellingsbeleid te verstevigen. De Europese instrumenten en 
beleidskaders vertonen overigens voldoende fl exibiliteit om ze op een selectieve 
manier te interpreteren en te gebruiken, afhankelijk van wat een bepaalde regio, 
een bepaalde coalitie of zelfs één enkele minister ermee wil bereiken.

3.2 Negatieve integratie

Hoewel ze slechts over beperkte wettelijke bevoegdheden beschikt betreffende 
het sociale en werkgelegenheidsbeleid heeft Europa de laatste decennia niettemin 
haar greep op het sociaal beleid in de lidstaten kunnen versterken door de inzet 
van verschillende beleidsinstrumenten als de OCM, EWS en ESF. Tegelijk moet 
echter worden vastgesteld dat het ‘marktcorrigerende’ Europese beleid niet altijd 
zwaar genoeg weegt om op te boksen tegen de institutionele hegemonie van de 
zogenaamde ‘negatieve’ Europese marktintegratie. Fritz Scharpf ontwaart hier 
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een fundamentele ‘asymmetrie’ tussen de Europese economische liberalisering 
en de mogelijkheden tot sociale correctie. Recente vonnissen van het Europees 
Hof van Justitie lijken deze asymmetrie alleen maar te hebben versterkt; zo heeft 
de bekende ‘Laval’-uitspraak de bewegingsruimte van lidstaten om hun nationale 
arbeidsregulering te laten primeren danig ingeperkt. In een Europese Unie met 
zevenentwintig lidstaten die zeer verschillende niveaus van loon en arbeidswet-
geving kennen, wakkert dit opnieuw de angst voor sociale dumping aan. Landen 
met een hoog beschermingsniveau zouden immers uit de markt geprijsd kunnen 
worden (cf. Höpner & Schäfer, 2010).

Zeker sinds het debat rond de dienstenrichtlijn, het verstrengende beleid in 
verband met staatssteun en de herziening van de Lissabon-stra tegie, waarbij 
zowel de Europese Werkgelegenheidsstrategie als de ESF-Verordeningen bij-
gestuurd werden in de richting van ‘groei en jobs’, is ook in België de vrees 
gegroeid dat de doelstellingen van het sociaal beleid in toenemende mate on-
dergeschikt worden aan de vereisten van Europese marktintegratie en het over-
koepelende objectief van economische en tewerkstellingsgroei. Op het vlak van 
tewerkstellingsbeleid bijvoorbeeld, werd de sociale focus op de ‘kwaliteit van 
de arbeid’, een thema dat gedurende het Belgische voorzitterschap aan de Lis-
sabonagenda was toegevoegd, allengs zwakker en uiteindelijk grotendeels ver-
vangen door de focus op ‘fl exicurity’, het benaderen van sociale bescherming in 
het licht van toenemende arbeidsmarktfl exibiliteit en ‘employability’. Ook in de 
sociale inclusie en het genderbeleid is er een tendens om sociale doelstellingen 
te gebruiken als instrumenten voor bredere economische oogmerken zoals het 
verhogen van tewerkstellingsgraden en het betaalbaar houden van de pensioe-
nen en gezondheidszorg. Op het gebied van sociale diensten en gezondheidszorg 
vreest men dan weer dat het Europese marktconcept steeds verder uitdeint en dat 
de interne marktregels in toenemende mate van belang worden voor de organi-
satie van de sociale huisvesting, gezondheidszorg, sociale tewerkstelling, etc. Zo 
kunnen overheidssubsidies voor zorgvoorzieningen mogelijks ook als staatssteun 
worden beschouwd, wat in strijd is met artikel 87§1 EG-Verdrag (Baeten, 2009: 
133). Er wordt ook op gewezen dat het Europees Hof van Justitie in haar toe-
passing van de interne marktregels geen rekening houdt met de rechtsvorm van 
sociale voorzie ningen en de wijze waarop zij worden gefi nancierd, maar enkel 
met de evaluatie van het economische karakter van een bepaalde activiteit. Zoals 
Rita Baeten opmerkt, impliceert dit “dat ook vereni gingen zonder winstoogmerk 
of publiekrechtelijke entiteiten een economische activiteit kunnen ontwikkelen, 
en dat een bepaalde entiteit zowel activiteiten kan ontwikkelen die economisch 
zijn als niet-economisch. Dit is belangrijk in de Belgische context, waar zorg- en 
hulpverlening sterk door de overheid worden gestuurd en gereguleerd, maar waar 
de uitvoering van de dienstverlening in grote mate is uitbesteed aan private, non-
profi tactoren. Dit maakt het Belgische systeem kwetsbaar voor de toepassing van 
Europese marktregels” (Baeten, 2009: 128).
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3.3 De creatie van een non-discriminatieruimte in België

De doelstelling van de EU om een gemeenschappelijke markt te realiseren heeft 
echter niet alleen ‘negatieve’ sociale gevolgen. Zoals al aangestipt vereist de in-
terne Europese markt ook dat er wordt gewerkt aan de uitbouw van een transnatio-
nale toegang tot nationale systemen van sociale bescherming (onderwijs, gezond-
heidszorg, minimumbescherming) en een betere bescherming tegen discriminatie 
op grond van nationaliteit, gender, enz.

België heeft in de uitbouw van een Europese non-discriminatieruimte geen 
onbelangrijke rol gespeeld. Zo kreeg de uitvoering van het Europese beginsel van 
“gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke of ge-
lijkwaardige arbeid” een belangrijke impuls door de belangrijke zaak ‘Defrenne II’ 
voor het Europees Hof. Gabrielle Defrenne, stewardess bij Sabena, werd verplicht 
op non-actief gezet omdat ze 40 jaar werd. Haar arbeidscontract bepaalde immers 
dat vrouwen na hun veertigste verjaardag geen deel meer konden uitmaken van de 
crew terwijl deze passage in de contracten van mannelijk boordpersoneel ontbrak. 
Uiteraard had dit nadelige gevolgen voor het pensioen. Na een eerste afgewezen 
verzoek van Defrenne om – op basis van artikel 119 – eenzelfde pensioen te krij-
gen als haar mannelijke collega’s, oordeelt het Hof in de zaak ‘Defrenne II’2 dat 
de zes oorspronkelijke lidstaten, door ondertekening van het verdrag en dus van 
het artikel 119, uitdrukkelijk de plicht hebben hun onderdanen te beschermen te-
gen discriminaties die voortvloeien uit de nationale wetgeving of uit CAO’s. Arti-
kel 119 kon dus ook gebruikt worden in de nationale rechtbanken bij het oordelen 
over verzoeken tot gelijke verloning. De zaak-Defrenne had zoals bekend een 
enorme impact, die de louter Belgische context ver overschreed. Niet alleen werd 
Sabena, verplicht om Gabrielle Defrenne voor de periode 1962 – 1966 hetzelfde 
loon uit te betalen als de stewards; de juridische uitspraak leidde ook tot andere 
Europese wetgeving en het opstarten van Europese actieprogramma’s inzake de 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot het arbeidsproces, 
beroeps opleiding, promotiekansen, sociale zekerheid, enz.

Ook de uitbouw van de recentere Europese anti-discriminatiepolitiek, zoals 
het garanderen van een gelijke toegang voor Europese werknemers tot nationale 
systemen van sociale bescherming, heeft in België zijn stempel gedrukt. Zo heeft 
de Belgische welvaartsstaat het bijvoorbeeld moeilijker gekregen om sociale uit-
keringen te beperken tot de eigen onderdanen (voor een overzicht, zie Verschue-
ren, 2009). Hoewel er nog heel wat juridische onzekerheid is, lijkt de recente 
rechtspraak van het Hof bijvoorbeeld te bepalen dat een werknemer die migreerde 
uit een andere Europese lidstaat, indien hij of zij met dit werk een zeer laag inko-
men zou verdienen, beroep zou kunnen doen op bijkomende fi nanciële steun in 
de vorm van een leefl oon of een andere tussenkomst (bv. de inkomensgarantie 
voor ouderen (IGO)). Ook studenten kunnen beroep doen op sociale bijstand in 
het gastland, indien het althans gaat om tijdelijke fi nanciële problemen. Op dit 
vlak wordt regelmatig verwezen naar de uitspraak in de zaak ‘Grzelczyk’ (2001), 
waarbij het Hof de Belgische staat verplichtte om een bestaansminimum toe te 
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kennen aan een Poolse student, die niet meer in staat was om zelf zijn kosten van 
levensonderhoud en woon- en studiekosten te dragen.3

3.4 Het janushoofd van Europa

De verschillende patronen en voorbeelden uit dit hoofdstuk hebben wellicht dui-
delijk gemaakt dat het proces van Europese integratie zeer verschillende en vaak 
tegenstrijdige gevolgen heeft gehad voor de Belgische welvaartsstaat. Een eind-
balans is daarom niet zo gemakkelijk te maken. Om een voldoende gedifferen-
tieerd beeld te krijgen van de Europeanisering van het nationale sociale beleid 
heb ik alvast getracht om verschillende dimensies van het proces van Europese 
integratie duidelijker te onderscheiden. Uit de analyse is onder meer naar voor 
gekomen dat Europa, ondanks beperkte bevoegdheden op deze beleidsdomeinen, 
wel degelijk zijn stempel gedrukt heeft op het Belgische sociale en werkgelegen-
heidsbeleid. Zowel op het vlak van cognitieve veranderingen (bv. de verschuiving 
naar een meer preventief en actief sociaal beleid) als procedurele verschuivingen 
(bv. het toenemende gebruik van statistische monitoring) en politieke effecten (bv. 
de coördinerende rol van de federale overheid) heeft het Europese beleidinstru-
mentarium (wetgeving, beleidscoördinatie en het ESF) een bijdrage geleverd aan 
de modernisering van het sociale beleid. Omwille van de fundamentele asymetrie 
in de Europese constructie (tussen het economische en sociale) blijft de capaci-
teit om markten te corrigeren op Europees niveau echter beperkt, terwijl de stu-
ringsmogelijkheden op nationaal niveau tegelijk verminderen door de uitgebreide 
toepassing van het marktbeginsel. Alles welbeschouwd is er weinig ‘positieve 
integratie’ of Europese compensatie gekomen voor de zogenaamde ‘negatieve in-
tegratie’ die sociale bescherming in functie plaatst van de Europese interne markt. 
Deze asymmetrie wordt erg duidelijk in de nasleep van de fi nanciële crisis, die 
– vooral de minder competitieve – lidstaten dwingt om te saneren in de publieke 
en sociale uitgaven en tegelijk aanzet om de lonen in de publieke en private sector 
te laten dalen tot een niveau dat de competitiviteit herstelt. Omdat de EU vooral 
bevoegd blijft voor marktbevordering is er weinig politiek tegengewicht dat soci-
ale bekommernissen eenzelfde gewicht kan toekennen. Hoewel de Europese in-
tegratie op zichzelf niet verantwoordelijk is voor de crisis van de welvaartsstaat 
(een meer algemeen probleem dat o.m. samenhangt met bredere demografi sche 
en socio-economische evoluties), draagt ze wel bij tot de onmacht van welvaarts-
staten om het tij te keren.

Dit is echter geen reden voor defaitisme. De EU is geen homogene, louter 
marktbevorderende kracht; in de loop van de voorbij decennia heeft ze een aantal 
beleidsinstrumenten geïnstitutionaliseerd die voor een sociaal tegengewicht kun-
nen zorgen. Een verdere uitbreiding van het Europese instrumentarium lijkt voor-
lopig niet aan de orde. Wellicht is het zinvoller om de verschillende instrumenten 
verder uit te diepen, op een coherente manier met elkaar te integreren en (nog) 
nauwer met de alledaagse werking van de nationale welvaartsstaten te verknopen.
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NOTEN

1. Dit hoofdstuk maakt gebruik van onderzoek dat werd gefi nancierd door het Federaal We-
tenschapsbeleid (onderzoeksprogramma “Samenleving en Toekomst”, project “ETOS.
be”). Ik bedank alle onderzoekers en in het bijzonder mijn collega’s Bart Vanhercke, Mie-
ke Beckers en Rika Verpoorten om gebruik te kunnen maken van de onderzoeksgegevens 
die werden verzameld in het kader van dit onderzoek.

2. ‘Defrenne I’: Case 80/70 [1971] ECR 445 Gabrielle Defrenne vs. de Belgische staat
‘Defrenne II’: Case 43/75 [1976] ECR 455 Defrenne vs. Sabena

3. Zie http://curia.europa.eu/nl/actu/communiques/cp01/aff/cp0141nl.htm





HOOFDSTUK 5

Beleidsparticipatie van mensen in armoede

Danielle Dierckx & Bernard Francq

Sinds een tweetal decennia wordt in België geëxperimenteerd met de participatie 
van mensen in armoede aan het beleid. Deze initiatieven werden met gemengde 
gevoelens ontvangen en stuitten op kritiek; vele vragen werden gesteld over hun 
haalbaarheid en wenselijkheid. Met vallen en opstaan wisten diverse methoden 
evenwel een plaats te verwerven in de sociale actie en het sociaal beleid. Ze val-
len niet meer weg te denken uit het huidige armoedebeleid, op alle niveaus van 
de besluitvorming. In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de praktijken en 
uitdagingen.

1. Participatieruimte in het armoedebeleid

Het armoedebeleid in België kende in de voorbije vier decennia enkele opmerke-
lijke ontwikkelingen. Naast de overheid verschenen andere spelers op het toneel 
en de cast werd ook diverser. De mensen die in armoede leven slaagden erin zich 
te organiseren in verenigingen. Op het middenveld bekommerden verschillende 
organisaties zich in wisselende mate om de armoedebestrijding en gingen (tij-
delijke) coalities aan met de directe betrokkenen en hun verenigingen. Zo werd 
rond wonen, minimuminkomens, energievoorziening en andere armoedethema’s 
de handen in elkaar geslagen. Deze coalities slaagden er in toenemende mate in 
om de aandacht van de politieke verantwoordelijken en verkozenen te trekken.

De participatie van mensen in armoede aan het armoedebeleid verliep in Bel-
gië op een heel eigen manier. Geen enkel Europees land heeft de participatie van 
deze groep op een gelijkaardige manier uitgewerkt en gerealiseerd. Dit is de ver-
dienste van vele diensten, organisaties, personen en van een stimulerend, onder-
steunend overheidsbeleid.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw werden de eerste initiatieven genomen. 
Het begon al in 1983 met een beleidsvoorbereidend rapport over armoedebestrij-
ding op initiatief van de Koning Boudewijnstichting (1983). Aan enkele verenigin-
gen waarin mensen in armoede een centrale plaats bekleden, werd advies gevraagd. 
Enkele jaren later volgde de toenmalige Staatssecretaris voor Maatschappelijke 
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Emancipatie dit voorbeeld, via de Interdepartementale Werkgroep voor de Beveili-
ging van de Bestaanszekerheid van de Minstbedeelden (1986). In deze werkgroep 
ontmoetten beleidsverantwoordelijken en vertegenwoordigers van de mensen die 
in armoede leven elkaar. Zij formuleerden samen beleidsadviezen.

Bij het begin van de jaren negentig krijgt de participatie van wie in armoede 
leeft en/of hun belangenverdedigers een extra impuls met het opstellen van het 
Algemeen Verslag over de Armoede (AVA) in 1994. Na de aanhoudende verkie-
zingssuccessen van extreem rechts, geraakte de armoedeproblematiek hoog op de 
politieke agenda. De regering wilde mensen die in armoede leven zelf mobiliseren 
om “de structurele oorzaken van armoede en bestaansonzekerheid aan te pakken”, 
zo luidde het. Armoedeverenigingen werden uitgenodigd om samen met andere 
actoren aan de tafel te zitten: met hulpverleners, ambtenaren, politici, rechters. In 
een eerste fase beschreef men de armoede door nauwgezet naar mensen in armoe-
de te luisteren. De volgende stap bestond uit het gezamenlijk formuleren van be-
leidsaanbevelingen. Meer dan 300 voorstellen werden in het rapport opgenomen. 
De methode die werd ontwikkeld om de participatie van mensen in armoede te 
realiseren, staat bekend als de dialoogmethode. Ze werd nadien verder uitgewerkt 
tot een manier om de beleidsparticipatie van mensen in armoede te realiseren in 
interactie met andere relevante partners. Tot op vandaag wordt ze gehanteerd en 
geven structuren en subsidies er mee vorm aan (zie verder).

Het Samenwerkingsakkoord dat in 1999 werd afgesloten tussen de federale 
overheid en de gemeenschappen en gewesten beoogde de coördinatie van de ar-
moedebestrijding op een duurzame manier. Armoede werd gedefi nieerd als een 
schending van de rechten van de mensen. Het overleg en de dialoog tussen de 
armoedeverenigingen, de beleidsverantwoordelijken en andere betrokkenen werd 
structureel verankerd in de oprichting van het Steunpunt tot bestrijding van ar-
moede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. Deze structuur moest de op-
volging verzekeren van de voorstellen uit het Algemeen Verslag over de Armoede. 
Centraal daarbij staat de blijvende betrokkenheid van de verschillende actoren, 
inclusief de mensen die in armoede leven en hun verenigingen. Tweejaarlijks pu-
bliceert dit Steunpunt de resultaten van deze opvolging. De fi nanciering van dit 
Steunpunt gebeurt gezamenlijk door alle regeringen van België.

Na het Algemeen Verslag over de Armoede volgden pilootprojecten, die de par-
ticipatie verder zouden vormgeven. Een opmerkelijk initiatief is de ontwikkeling 
van de opleiding en de tewerkstelling van ervaringsdeskundigen in de armoede en 
sociale uitsluiting. Mensen in armoede worden opgeleid om hun ervaring aan te 
wenden in onder meer de verbetering van de dienstverlening aan wie in armoede 
leeft. Bij het begin van deze eeuw betreden de eerste ervaringsdeskundigen vanuit 
deze opleiding de arbeidsmarkt. Ondertussen erkennen verschillende diensten en 
organisaties binnen en buiten de overheid de meerwaarde van de inschakeling van 
ervaringsdeskundigen.

Het overheidsbeleid voorziet in haar beleidsplanning ruimte voor participatie. 
Het Nationaal Actieplan Sociale Inclusie dat elke Europese lidstaat sinds 2001 
moest schrijven voorziet de participatie van alle betrokkenen. In België heeft zich 
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dat onder andere vertaald in de Werkgroep Acties, waarin ook mensen in armoede 
en hun verenigingen voorstellen tot beleidsmaatregelen kunnen doen. Deze werk-
groep werd opgericht op initiatief van de Interministeriële Conferentie voor Maat-
schappelijk Integratie. Verschillende relevante actoren worden er samengebracht: 
dit zijn onder andere de verbindingspersonen van de gemeenschappen en de ge-
westen en van de federale overheid, de sociale partners, de koepelorganisaties 
van de armoedeorganisaties, lokale besturen en het Steunpunt tot bestrijding van 
armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. De POD Maatschappelijke 
Integratie zit deze werkgroep voor. De hoofdopdracht bestaat uit de thematische 
analyse van en refl ectie over beleidsmaatregelen en resultaten van de opvolging 
van de nationale actieplannen.

Een ander initiatief was de evaluatieopdracht over de participatie van mensen 
in armoede aan deze beleidsplanning, die na het verschijnen van enkele actie-
plannen werd uitgevoerd door de Franstalige en Nederlandstalige netwerken van 
armoedeverenigingen.

Tien jaar na het verschijnen van het Algemeen Verslag over de Armoede nam 
de toenmalige Minister voor Maatschappelijke Integratie, Christian Dupont, het 
initiatief om het verslag te actualiseren. In samenwerking met de gewesten en 
gemeenschappen organiseerde hij tien provinciale ontmoetingen om de voortgang 
van de aanbeveling uit het Algemeen Verslag over de Armoede te meten. Er werd 
ook nagegaan op welke manier de participatie en de dialoog zich ontwikkelde tus-
sen de overheden, de hulpverleners en de mensen die in armoede leven en hun ver-
enigingen. De nationale ontmoeting in juni 2006 benadrukte dat armoede een he-
terogene groep van mensen treft, zoals jongeren, alleenstaande moeders, mensen 
zonder papieren, werkende armen en eenzame ouderen. Het daagt de participatie 
uit op het lokale, regionale en federale niveau. Enkele organisaties verlieten in 
2006 het ‘Réseau wallon de lutte contre la pauvreté’ omwille van het toenemende 
technocratische gehalte van de consultaties.

In 2010 moet het Samenwerkingsakkoord en de missie van het Steunpunt tot 
bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting opnieuw wor-
den bekeken. Enkele organisaties, bijvoorbeeld ATD-Vierde Wereld of Luttes So-
lidarités Travail, drukken hun bezorgdheid uit over de evolutie van het Steunpunt 
naar een expertisecentrum dat dient om de bijeenkomsten van de verschillende 
netwerken van armoedeorganisaties te coördineren. De participatie van de men-
sen die in armoede leven wordt op die manier gereduceerd tot een voorwendsel.

Andere initiatieven komen aan bod in de volgende paragrafen.

2. Armoedeorganisaties

Het meest opmerkelijke gevolg van het Algemeen Verslag over de Armoede is de 
oprichting van tal van armoedeverenigingen in heel het land. Naast het Vlaamse 
netwerk van de verenigingen in Vlaanderen, ontwikkelden zich ook Belgische, 
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Waalse en Brusselse netwerken. Het zijn samenwerkingsverbanden van vereni-
gingen, die onder meer als aanspreekpunten voor de respectievelijke overheden 
functioneren.

Deze armoedeorganisaties zijn vanuit een theoretisch perspectief een vreemd 
fenomeen. Op basis van de gangbare defi nities van armoede moet immers worden 
vastgesteld dat mensen in armoede niet of slechts zeer miniem in staat zijn om zelf 
iets aan hun toestand te doen. Het beleidsvertoog, waarbij participatie van mensen 
in armoede een vrij centrale plaats is gaan innemen, contrasteert daarmee. Een 
onderzoek van enkele jaren geleden probeerde deze discrepantie te vatten door 
de bestaande verenigingen in kaart te brengen en de succesfactoren op het vlak 
van beleidsparticipatie te detecteren (Van Robaeys, Dierckx, Vranken, 2005). We 
lichten de resultaten beknopt toe.

In België zijn er een honderdtal verenigingen waar mensen in armoede in groep 
samenkomen om beleidsbeïnvloedend te werken. In Vlaanderen worden de meeste 
van die verenigingen erkend en gesubsidieerd via een armoededecreet. In Wallonië 
zijn de fi nancieringsbronnen meer versnipperd. Subsidiëring komt onder andere 
vanuit het budget voor permanente vorming. De onderzoekers maakten eerst een 
typering op organisatiekenmerken, zoals naar omvang van de bereikte doelgroep, 
de verhouding professionelen versus vrijwilligers, het werkingsbudget, het ontstaan 
en de oprichters. Vervolgens zoomden ze in op de methoden van beleidsparticipa-
tie, waarbij een tweeledig onderscheid relevant bleek. Het betreft het onderscheid 
tussen identiteitsgerichte en instrumentele methoden van belangenbehartiging.

2.1 Identiteitsgerichte methoden van belangenbehartiging

De armoedeverenigingen brengen mensen in armoede samen. Identiteitsvorming 
is een uitdrukkelijk doel van hun collectieve actie: aan de hand van de bijeenkom-
sten binnen de verenigingen trachten de mensen in armoede zich bewust te wor-
den van de eigen positie in de samenleving. Een groot deel van de activiteiten wil 
de identiteit van de mensen in armoede versterken; het betreft ontmoetingen, in-
dividuele ondersteuning en het organiseren van vorming. Bij het organiseren van 
ontmoetingen zoals koffi enamiddagen, knutselmomenten, feesten en vakanties 
staat dikwijls het contact met lotgenoten centraal. Binnen deze activiteiten kun-
nen mensen in armoede ervaringen uitwisselen, van elkaar leren en ervaringsken-
nis ontwikkelen en delen. Mensen die tot dan toe een geïsoleerd bestaan leidden, 
kunnen elkaar ondersteunen. Door het contact bevestigen en versterken mensen in 
armoede elkaar in hun identiteit door gemeenschappelijke problemen te herken-
nen en (soms) op te lossen (Van Robaeys, Dierckx, 2004).

2.2 Instrumentele methoden van belangenbehartiging

De identiteitsgerichte methoden van belangenbehartiging vormen de basis voor 
het instrumenteel handelen van de armoedeverenigingen. In instrumentele thema-
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groepen proberen zij boven hun individuele ervaringen uit te stijgen door erva-
ringen samen te leggen en in groep te bespreken. Het gaat over de ervaringen die 
mensen in armoede opdoen bij het gebruiken van welzijnsvoorzieningen. Het gaat 
ook over de manier waarop de mensen worden behandeld in de dagelijkse omgang 
met andere mensen. De verschillende verenigingen werken rond zowat alle le-
vensdomeinen: het gezin, welzijn en hulpverlening, gezondheid, arbeid, inkomen 
en sociale bescherming, wonen, onderwijs, cultuur, rechtsbedeling en participatie 
aan maatschappelijke besluitvorming. De ervaringsdeskundigheid die de armoe-
deverenigingen rond deze domeinen opbouwen, vormt hun cultureel kapitaal, dat 
is hun kennis en de professionaliteit. Gewapend met deze ervaringsdeskundigheid 
richten zij zich tot de buitenwereld (Van Robaeys, Dierckx, 2004).

Is de beleidsparticipatie een succes? Het onderzoek toont aan dat de armoe-
deverenigingen te weinig politieke opvolging van hun dialoog zien. Omdat hun 
gezag en macht inderdaad beperkt zijn, appelleren zij aan de politici om armoede-
bestrijding ter harte te nemen en zich te engageren om voorstellen in beleid om te 
zetten. Verder stuiten zij op de uitdaging om een methode voor de participatie van 
mensen in armoede effectief in praktijk te brengen. Zo botst het tijdsperspectief 
dat politici in het beleidsproces hanteren regelmatig met de tijd die deze vereni-
gingen nodig hebben om terug te koppelen naar hun achterban of om zich in te 
werken in thematische dossiers. Ook de verschillen in gehanteerde taal vormen 
een struikelblok.

Overheden op hun beurt gebruiken te weinig de aanbreng vanuit deze vereni-
gingen als input in het beleidsproces. Zij hanteren criteria zoals representativiteit 
– vooral met betrekking tot de ondervertegenwoordiging van mensen van vreem-
de herkomst – en de macht van het getal. Dit vertaalt zich onder meer in de kritiek 
dat deze verenigingen geen expertise bezitten over het leven van alle mensen in 
armoede, inclusief diegene van vreemde herkomst. Wederzijdse verwachtingen 
op elkaar afstemmen blijkt een aandachtspunt te zijn.

Dit spanningsveld is een gevolg van de dialoogmethode die tijdens de opstel-
ling van het Algemeen Verslag over de Armoede werd ontwikkeld. Een verge-
lijkende studie over dakloosheid in Québec, Frankrijk en België (Pichon, Roy, 
Francq, 2008) toont dat de macht van het getal amper in vraag wordt gesteld. 
Beleidsmakers en onderzoekers benadrukken vooral het belang van een niet-mo-
netaire, cumulatieve defi nitie van armoede als “een netwerk van sociale uitsluitin-
gen dat zich uitstrekt over meerdere domeinen van het individuele en collectieve 
bestaan. Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de 
samenleving. Die kloof kunnen zij niet op eigen kracht overbruggen” (Vranken, 
2005:7).

Het Algemeen Verslag over de Armoede probeerde rekening te houden met de 
beleving van de armoede door de mensen die het ervaren en het riep op tot een 
gelijkwaardige behandeling en de verbetering van hun leefomstandigheden. De 
noodzaak aan een inventaris van de problemen werd gecombineerd met de aan-
klacht van situaties waarin de grondrechten niet worden gerespecteerd. Armoede 
wordt geanalyseerd als een afgebakend domein door mensen die weten dat rech-
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ten worden geschonden en mensen die het werkelijk ervaren. Dit compliceert de 
plaats van de participatie in het gehele proces.

3. Europese Ontmoetingen van mensen in armoede

De Belgische praktijk van armoedeverenigingen en hun participatie aan het beleid 
heeft het Europese niveau geïnspireerd. Naar analogie met de samenwerkingsver-
banden in België heeft zich ook op het Europese niveau zulk netwerk gevormd, 
met name het ‘European Anti-Poverty Network’. Zij richt zich op de beïnvloeding 
van het Europese beleid en ondersteunt de netwerken in de verschillende lidstaten. 
Eén van de initiatieven van directe beleidsparticipatie op dit niveau is de organisa-
tie van de jaarlijkse Europese Ontmoeting van mensen in armoede te Brussel.

3.1 De ontmoetingen en hun impact

Sinds 2001 wordt jaarlijks een Europese Ontmoeting van mensen in armoede ge-
organiseerd. Dit evenement brengt delegaties van mensen in armoede van over 
heel Europa samen. Het werd doorheen de jaren een van de belangrijke evene-
menten in de context van de Europese sociale agenda. Het bijzondere aan deze 
conferentie is dat de Voorzitter van de Europese Unie de mogelijkheid biedt aan 
mensen in armoede om beleidsmakers uit te nodigen en te discussiëren over het 
beleid en de impact daarvan op hun leven. Daardoor worden deze conferenties 
een emanciperende ervaring voor wie in armoede leeft, maar ook voor de beleids-
verantwoordelijken. De diversiteit van de armoederealiteit wordt zichtbaar en de 
complexiteit en uitdagingen voor de armoedebestrijding worden benoemd.

Op deze conferenties stonden al verschillende thema’s centraal, zoals huis-
vesting, gezondheid, inkomen, goede participatiepraktijken, de beeldvorming en 
perceptie over armoede, sociale dienstverlening en diensten van algemeen belang, 
een adequaat minimuminkomen en fi nanciële inclusie. De bijeenkomsten toonden 
dat mensen in armoede de ervaring en expertise bezitten om hun eigen leven en 
het beleid te analyseren en om voorstellen te doen voor beleid en actie.

De conferentie van juni 2010 bracht volgende prioriteiten voort: de participatie 
van mensen in armoede in de besluitvorming in alle fasen; meer verantwoordelijke 
en aansprakelijke beleidsmakers; het garanderen van fundamentele rechten verbon-
den met betaalbare, kwaliteitsvolle en veilige woonomgevingen, sociale diensten, 
voedsel, degelijk werk en onderwijs voor allen, en controle op de banksector.

In deze negende ontmoeting (26 en 27 juni 2010) lag de focus op de ontwik-
keling van actieplannen voor de volgende tien jaren. De delegaties refl ecteerden 
op de voorstellen van vorige ontmoetingen. Ze hopen dat deze besluiten in de of-
fi ciële verklaring aan het einde van 2010, het Europees Jaar van de bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting, zullen worden opgenomen.



Beleidsparticipatie van mensen in armoede  ⏐  97

De Belgische federale overheid gaf de opdracht om de impact van deze ont-
moetingen te bestuderen. De onderzoeksvragen gaan na welke de impact is op 
mensen in armoede, op het beleid, op het maatschappelijk middenveld en dien-
sten. Het wil ook de manier evalueren waarop de participatie wordt georganiseerd. 
Via een websurvey, interviews met sleutelfi guren en vijf casestudies wordt infor-
matie verzameld (België, Italië, Litouwen, Polen en Noorwegen) (Dierckx, Van 
Herck, 2010).

Tussentijdse resultaten van de websurvey (79 respondenten) geven aan dat 
79% van hen de situatie van mensen die in armoede leven beter begrijpt na deel-
name aan de ontmoeting. 80% van de beleidsmakers leerde bij en handelde anders 
na de ontmoeting. Van de mensen die in armoede leven gaf 56% aan dat ze anders 
handelden in de strijd tegen armoede. De vraag naar extra kennisvergaring over 
armoede kende lage scores binnen deze categorie van respondenten.

De impact van de ontmoetingen op mensen in armoede werd op basis van twee 
indicatoren in beeld gebracht. De eerste is persoonlijke ontwikkeling. 87% van 
de mensen in armoede rapporteert dat de ontmoeting daartoe heeft bijgedragen. 
Dit gebeurt op het vlak van empowerment, emotionele ondersteuning en geres-
pecteerd worden. De tweede indicator is die van solidariteit tussen mensen in ar-
moede. 52% van hen ervaart meer solidariteit. Het gaat om een leerproces tussen 
mensen in armoede uit verschillende landen. Zij zien hoe anderen met problemen 
kampen en hoe er op verschillende manieren mee wordt omgegaan. De ontmoe-
tingen bevorderen het engagement en het vertrouwen in beleid en beleidsmakers, 
omdat deze mensen zich meer betrokken voelen.

Middenveldactoren en diensten rapporteren 40% ‘veel tot zeer veel’ impact 
van de ontmoeting op de armoedebestrijding. Door de ontmoeting werd de op-
richting van nieuwe organisaties gestimuleerd en verloopt samenwerking tussen 
bestaande organisaties vlotter. Op het publieke debat hebben deze ontmoetingen 
een zeer kleine impact.

Over de impact op beleid lopen de percepties van de partijen erg uit elkaar. 
59% van de beleidsmakers gelooft dat er een impact is op het beleid, terwijl maar 
liefst 78% van de mensen in armoede deze impact niet ziet. Zij noteren vooral 
verandering op het vlak van meer beleidsparticipatie.

Concrete voorbeelden van de respondenten geven een idee van wat onder be-
leidsimpact wordt verstaan. Beleidsmakers krijgen nieuwe inzichten in wat achter 
de armoedecijfers schuilgaat, dit wil zeggen hoe het leven in armoede is. Armoede 
stijgt op de beleidsagenda: politici beginnen over de problematiek te denken en 
te debatteren. Op het Europese niveau maakt armoedebestrijding deel uit van de 
nieuwe Europa 2020-strategie; de ontmoetingen hebben hiertoe bijgedragen. De 
idee achter de aanbeveling omtrent actieve inclusie werd op de ontmoetingen be-
discussieerd. Er was een invloed op het installeren van 2010 als Europees Jaar 
van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Een themajaar over thuis-
loosheid werd voorgesteld op de ontmoetingen. De ontmoetingen hebben ertoe 
bijgedragen dat er vandaag een debat is over een adequaat minimuminkomen. De 
bekommernissen over energiearmoede en de situatie van Roma werden opgewor-
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pen en opgevolgd. Op het nationale niveau werd her en der de EU-ontmoeting als 
voorbeeld gebruikt voor nationale participatie-initiatieven.

De evaluatie van de participatie op de ontmoetingen zelf was vrij positief. 
Elke vraag hierover scoorde 75% of hoger. De motivatie van de deelnemers, de 
lage werkdruk, de goede voorbereiding en de afwezigheid van taal- of andere 
participatieproblemen scoren positief. Negatieve bemerkingen gaan over te hoge 
verwachtingen en de lage vertegenwoordiging van politici.

De algemene conclusie is dat deze ontmoetingen, gestart in 2001, een waar-
devol instrument blijken te zijn om het Europese beleid mee te stofferen. Ook 
Hongarije, dat het EU-voorzitterschap waarneemt in de eerste helft van 2011, zal 
zo’n ontmoeting organiseren.

3.2 Casestudies

De casestudies uit voornoemde impactstudie (Dierckx, Van Herck, 2010) leren 
ons ook hoe er in andere landen wordt geparticipeerd. Zij bevestigen dat België 
inderdaad een unieke ontwikkeling heeft gekend.

In Italië is een uitgebreid middenveld aanwezig. Verschillende organisaties 
bekommeren zich om de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Sinds 
enkele jaren worden, naar voorbeeld van de Europese ontmoeting van mensen in 
armoede, congressen georganiseerd in verschillende Italiaanse regio’s. Hierdoor 
versterkte de samenwerking tussen de bestaande organisaties. De beleidsruimte 
om te participeren aan het beleid is echter beperkt. Armoedebestrijding blijkt geen 
beleidsprioriteit te zijn. Bovendien is het moeilijk om een draagvlak te creëren, 
gezien de media enkel geïnteresseerd zijn in spektakel.

In Noorwegen lijken de politieke verantwoordelijken relatief gemakkelijk te 
benaderen, maar ook daar ontbreekt systematiek in de beleidsparticipatie. Het 
betreft eerder een één-op-één relatie, waarin vooral individuele probleemsituaties 
worden aangekaart, eerder dan dat een structurele en gemeenschappelijke analyse 
voorwerp van overheidsinterventie wordt. Omdat Noorwegen zich buiten de in-
vloed van het Europese beleid bevindt, stromen de inspirerende voorbeelden van 
participatie-initiatieven amper door naar de overheid.

In Litouwen en Polen is de praktijk vooral nog in ontwikkeling. Organisaties zijn 
zich nog aan het vormen. De democratische methoden om te participeren ontbreken 
in elk beleidsdomein. In Polen rapporteren de respondenten over een democratische 
achterstand van twintig jaar op de rest van Europa. Mensen in armoede en hun orga-
nisaties benadrukken dat de overheid niet is geïnteresseerd in hun stem. De overheid 
beweert dat het omgekeerde waar is. De participatie in het kader van de opstelling 
van de Nationale Actieplannen omtrent sociale inclusie illustreert een en ander. De 
overheid heeft aan elke burger de mogelijkheid geboden om commentaar te leveren 
op het plan door het op internet te zetten. Welgeteld één persoon reageerde.

In Lithouwen ontbreken organisaties die de stem van mensen in armoede kun-
nen laten klinken. Door het politieke verleden van Lithouwen blijken mensen 
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nog beducht om zich te organiseren en om kritiek op het beleid te formuleren. 
Het communisme is slechts twintig jaar gepasseerd en de gevolgen zijn nog zeer 
voelbaar. Verder worden ook de sociale problemen weinig tot niet erkend door de 
overheid, wat uiteraard een slechte basis is voor dialoog daarover.

De afwezigheid van participatie en (politiek) draagvlak voor armoedebestrij-
ding in Polen en Lithouwen heeft tot gevolg dat er nog geen sprake is van een 
gedeelde of grondig bediscussieerde visie op de oorzaken en het voortbestaan van 
armoede. De visie werd algemeen gedeeld dat initiatieven op het Europese niveau, 
zoals de Onmoetingen van mensen in armoede, de praktijk en het beleid vooruit 
kunnen helpen.

4. Ervaringsdeskundigen in de armoede

Een andere manier waarop kennis vanuit de doelgroep in het beleid wordt ge-
bracht, is via de inschakeling van (opgeleide) ervaringsdeskundigen in de armoe-
de en sociale uitsluiting.

4.1 De methode

Deze methode werd in Vlaanderen door vzw De Link ontwikkeld vanaf de jaren 
negentig. Ze bestaat uit een opleiding die mensen in armoede in staat stelt om 
hun persoonlijke armoede-ervaringen te benutten in een professionele context. De 
methode vertrekt vanuit de vaststelling van een zogenaamde ‘missing link’ tus-
sen wie in armoede leeft en de rest van de samenleving. Dit leidt tot vijf kloven: 
de structurele kloof, de participatiekloof, de gevoelskloof, de kennis- en vaar-
digheidskloof en de krachtenkloof. Via de opleiding worden mensen in armoede 
bekwaam in het aanwenden van hun ervaring in alle sectoren van de armoedebe-
strijding. Zo kunnen zij de ‘missing link’ helpen overbruggen, bijvoorbeeld door 
bepaald ‘onbegrepen’ gedrag als overlevingsstrategieën te duiden naar hulpverle-
ners, administraties en beleidsmensen toe.

Ervaringsdeskundigen kunnen worden ingeschakeld voor ondersteunings- en 
begeleidingswerk, als tolken van de armoederealiteit, voor supervisie en het verle-
nen van advies, om lessen en vorming te geven. In groepswerk met levensgenoten 
kunnen zij trekkende en omkaderende fi guren worden. Zij formuleren maatrege-
len ter bestrijding van armoede en adviseren overheden. Op onderzoeksvlak kun-
nen zij de armoederealiteit helpen duiden.

In 2003 werd een eerste beroepsprofi el werd opgesteld om werkgevers en er-
varingsdeskundigen een houvast te geven in het inpassen van deze functie in hun 
organisatie (HIVA, 2003). In 2006 werd op basis van dit beroepsprofi el door de 
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) een beroepscompetentie-
profi el opgemaakt. Dit schetst de expertise die een uitoefenaar van het beroep 
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‘ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting’ nodig heeft. Op deze 
manier kreeg de methode een quasi-juridische of formeel-functionele status. De 
ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting werken vandaag in di-
verse sectoren, zoals huisvesting, werk, gezondheid, onderwijs en op verschil-
lende beleidsniveaus.

In het Franstalige landsgedeelte hebben verschillende organisaties zich gebo-
gen over participatiemethoden binnen de context van het volksonderwijs (‘édu-
cation populaire’). ATD Vierde Wereld bijvoorbeeld werkte aan de kruising van 
soorten van kennis van experts en leken en aan de samenwerking tussen vereni-
gingen en de academische wereld (Group de recherche ATD, 1999). Dit heeft ge-
leid tot programma’s van coproductie, die bijdroegen tot het elkaar leren kennen 
en het scheppen van de nodige voorwaarden voor een praktijk van samenwerking. 
Het doel is om pedagogische teams met gemixte samenstelling te vormen en zo 
te komen tot gedeelde kennis. Deze stap wordt gezet om de mondelinge inbreng 
van de ervaringsdeskundigen schriftelijk en bij evaluaties te garanderen. Deze 
manier van werken zou meer moeten worden erkend door de Franstalige Gemeen-
schap in het kader van de herdefi niëring van de doelstellingen van permanente 
vorming. Meerdere organisaties in Wallonië, al dan niet verenigd in het Réseau 
wallon de lutte contre la pauvreté, bekritiseren de te enge focus op activering in 
de richting van precaire jobs. Er wordt te weinig rekening gehouden met het recht 
om te participeren; volgens ATD Vierde Wereld is tewerkstelling geen voldoende 
voorwaarde om participatie te realiseren. Verder wordt gesteld dat de acties vanuit 
de netwerken van verenigingen te bescheiden zijn door zich vooral ten dienste 
te stellen van de mensen die in armoede leven. Men zou een grondigere refl ectie 
verwachten over manieren om de participatieve democratie vorm te geven.

4.2 Binnen de federale overheid

De federale overheid heeft de meerwaarde van deze methode erkend en zij heeft 
op initiatief van de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke 
Integratie tewerkstelling gecreëerd. In een eerste fase werden in 2004 twee erva-
ringsdeskundigen aangeworven binnen deze POD zelf. Met bijkomende middelen 
van het Europees Sociaal Fonds werden twee coördinatoren aangesteld voor het 
uitwerken van het kader van het project, voor de opzet en de opvolging en voor 
de begeleiding van de ervaringsdeskundigen zelf. Vanaf september 2005 werden 
16 ervaringsdeskundigen (3 afgestudeerden en 13 in opleiding) aangeworven en 
gedetacheerd naar 9 federale overheidsdiensten. De betrokken overheidsdiensten 
waren de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Hulpkas voor Ziekte- 
en Invaliditeitsverzekering (HZIV), de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), de 
Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ), de Rijksdienst voor Kinderbijslag van 
Werknemers (RKW), de FOD Justitie (justitiehuis), de FOD Volksgezondheid 
(dienst psychosociale gezondheidszorg) en de FOD Financiën (dienst voor Ali-
mentatievorderingen en ontvangkantoor der directe belastingen Schaarbeek II).
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Het project kwam in mei 2008 in een nieuwe fase; dan werden 12 extra erva-
ringsdeskundigen aangeworven. Het aantal ervaringsdeskundigen werd van 16 op 
27 gebracht. Het aantal diensten met een ervaringsdeskundige werd uitgebreid 
met volgende diensten: Dienst Administratieve Vereenvoudiging, Rijksdienst 
voor Jaarlijkse Vakantie, Sint-Pieter ziekenhuis in Brussel, FOD Sociale Zeker-
heid (Directie-Generaal Personen met een handicap) en FOD Binnenlandse Zaken 
(Algemene Directie Instellingen en Bevolking). Defl andre en Campaert (2010) 
beschreven de ervaringen tot nu toe.

Het werken met ervaringsdeskundigen in de federale overheidsdiensten vroeg 
een aanpassing van de tot dan toe ontwikkelde methodiek. Hun aanwerving had 
immers tot doel om binnen de federale overheidsdiensten een innoverende stra-
tegie in de strijd tegen de armoede te ontwikkelen, via de creatie van een nieuwe 
functie die als eerste opdracht heeft om de ontbrekende schakel te vormen tussen 
de administratie en de armste burgers. De algemene doelstellingen van het project 
waren (a) het binnenbrengen van het perspectief van mensen in armoede binnen 
de federale overheidsdiensten en (b) het verbeteren van de toegankelijkheid van 
de overheidsdiensten voor alle burgers, waaronder mensen in armoede, en hier-
door meewerken aan de realisatie van sociale grondrechten voor iedereen.

Voor de ondersteuning van de ervaringsdeskundigen werd een systeem opgezet 
waarbij voor elke ervaringsdeskundige een mentor en een coach werd aangesteld. 
De coach houdt zich daarbij vooral bezig met de werkgerelateerde begeleiding, ter-
wijl de mentor zorgt voor de begeleiding en ondersteuning op persoonlijk vlak.

Een andere specifi citeit is de opstelling van een generieke functiebeschrijving 
van ‘ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting’ voor de federale over-
heidsdiensten. Deze functiebeschrijving werd opgesteld via multilateraal overleg 
met alle betrokken partnerdiensten. Hiermee zijn alle elementen aanwezig om de 
functie ervaringsdeskundige defi nitief te verankeren in het personeelsbeleid van 
de federale overheidsdiensten.

5. Andere methoden?

De inschakeling van ervaringsdeskundigen en de beleidsparticipatie van armoede-
verenigingen volstaan niet om alle betrokkenen tevreden te stellen (Dierckx, 2007). 
Voor de overheid vormt het streven naar een brede kennis over de leefwereld van 
wie in armoede leeft, de sleutel tot een meer integraal armoedebeleid. Daarvoor 
is het aangewezen om de manieren van kennisverzameling over die leefwereld uit 
te breiden. Andere methoden die tot nu toe niet tot weinig worden aangewend, 
zijn de consultatie van mensen in armoede los van de armoedeverenigingen of 
de ervaringsdeskundigen – bijvoorbeeld via cliëntenraden -, het raadplegen van 
diensten of dienstverleners die regelmatig in contact komen met de doelgroep(en) 
en het wetenschappelijk onderzoek, dat zicht richt op kennis over en inzichten in 
de leefwereld van mensen in armoede.
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Voor een behoorlijke kennisverzameling over de leefwereld van mensen in 
armoede vormt de deelpopulatie van mensen in armoede aangesloten bij de ar-
moedeverenigingen een te eenzijdige informatiebron. Dit wordt afgeleid uit het 
breed verspreide aanvoelen dat hun boodschap de armoederealiteit van vandaag 
slechts gedeeltelijk weerspiegelt. Onder meer de etnisch-culturele en internatio-
nale dimensie van armoede blijft daardoor onbesproken en onzichtbaar. In België 
blijft de participatieve democratie weinig uitgewerkt. Dit is het geval in het ste-
denbeleid (Francq et alii, 2008) en op het vlak van armoedebestrijding of arbeid. 
Voor initiatieven op het lokale, regionale en federale niveau, zoals de methodische 
of consensusconferenties, worden de burgerjury’s te weinig gemobiliseerd. Dit 
is een probleem voor de legitimiteit van politieke actie. Burgers verwachten een 
grotere transparantie.

De vaststelling blijft overeind dat de participatiepraktijk in het Belgische ar-
moedebeleid het verst is ontwikkeld van heel Europa. Dit neemt niet weg dat 
onderlinge uitwisseling van goede praktijken een verrijkende strategie zou zijn. 
Binnen de Open Coördinatiemethode zou een ‘peer review’ over participatieme-
thoden kunnen worden georganiseerd. Ook is het uitkijken naar de ontwikkeling 
van het platform tegen armoede dat momenteel op het Europese niveau wordt 
uitgewerkt binnen de strategie EU-2020.



HOOFDSTUK 6

De actieve welvaartsstaat in België: van theorie naar 
praktijk

Koen Hermans, Peter Raeymaeckers &
Marie-Thérèse Casman

1. Inleiding

In dit hoofdstuk behandelen we de manier waarop de actieve welvaartsstaat vorm 
kreeg in België. Eén van de centrale ideeën in dit debat van de jaren negentig is 
dat uitkeringsgerechtigden geactiveerd moeten worden. De wet op het Recht op 
Maatschappelijke Integratie en de manier waarop de Openbare Centra voor Maat-
schappelijk Welzijn (OCMW’s) deze uitvoeren in de praktijk vormen daarvoor een 
toetssteen. De RMI-wet is het resultaat van een hervorming die wordt beschouwd 
als een transitie van de klassieke verzorgingsstaat naar de actieve welvaartsstaat.

Het activeren van werklozen en leefl oongerechtigden treedt in allerlei gedaan-
ten op, zowel in de literatuur als op het beleidsforum. Er is immers sprake van 
een conceptuele verwarring: ‘welfare to work’, ‘active labour market policies’, 
‘workfare’, ‘active social policies’, ‘de actieve welvaartsstaat’. Over de invul-
ling van het begrip ‘activering’ blijkt weinig eensgezindheid te bestaan. Alleszins 
zijn de meeste defi nities gebaseerd op de tegenhanger van activeringsmaatrege-
len, namelijk de klassieke uitkeringen; die mensen zouden passief maken. Een 
betaalde job op de arbeidsmarkt wordt gezien als economisch actief zijn, terwijl 
bij niet-deelname aan de arbeidsmarkt men non-actief of passief is. In het huidige 
beleidsdiscours is er een tendens om deze distinctie te verruimen. Een uitkering 
impliceert een gebrek aan een sociaal waardevolle of legitieme activiteit en als 
gevolg hiervan een gebrek aan sociale participatie aan en integratie in de samen-
leving. Een dergelijke invulling vinden we terug op het Europese niveau in de 
Aanbeveling betreffende actieve inclusie (EC, 2008). Deze steunt op drie pijlers: 
de invoering van een gewaarborgd inkomen in alle landen, de maximale inschake-
ling op de arbeidsmarkt en de effectieve toegang tot de dienstverlening. Eerst en 
vooral vertolkt deze aanbeveling de ambitie voor de ontwikkeling van een om-
vattend inclusiebeleid. Daarnaast is er de link naar het arbeidsmarktbeleid. De 
lidstaten moeten inspanningen leveren om gerechtigden terug op de arbeidsmarkt 
te integreren. Belangrijk is dat de klemtoon wordt gelegd op tewerkstellingsmaat-
regelen voor leefl oners en het wegwerken van armoedevallen. Ten slotte moet 
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men ook oog hebben voor de perverse effecten voor wie niet kan of wil ingaan op 
het activeringsaanbod. Het ‘niet kunnen’ of ‘niet willen’ heeft immers vooral te 
maken met de onaangepastheid van het aanbod. Het belang van ‘maatwerk’ staat 
hier centraal. Het derde luik heeft betrekking op de effectieve toegang tot kwa-
liteitsvolle dienstverlening voor iedereen. In deze bijdrage staat de tweede pijler 
centraal. Activering mag echter niet losgekoppeld worden van de andere pijlers. 
Een activerend beleid moet immers samen gaan met een bredere inclusiestrategie 
en een gelijke toegang tot kwaliteitsvolle dienstverlening.

De intrede van de term ‘actieve welvaartsstaat’ doet vermoeden dat uitkerin-
gen in het verleden steeds als passief werden aanzien. Dit blijkt echter niet zo te 
zijn. Al ten tijde van de voorlopers van de OCMW’s – de Commissies van Open-
bare Onderstand (COO) – werd het verkrijgen van ‘bijstand’ steeds verbonden 
aan inspanningen om op termijn een tewerkstelling te vinden (Vranken, 2005a). 
Uitkeringen hadden altijd al twee functies: het garanderen van de verworven le-
vensstandaard bij verlies van werk en de creatie van een vangnet in de vorm van 
een minimumbescherming. Het garanderen van de levensstandaard gebeurde 
via de sociale verzekeringen die op een collectieve manier de nadelige gevol-
gen van het optreden van sociale risico’s zoals ziekte, werkloosheid en ouder-
dom willen opvangen. Minimumbescherming in de vorm van de sociale bijstand 
had als doel het garanderen van een menswaardig bestaan voor iedereen (ref naar 
art 1 OCMW). Bovendien vormden uitkeringen een wezenlijk onderdeel in de 
verschuiving van individuele naar collectieve verantwoordelijkheid, van schuld 
naar risico (Aarts e.a., 1996). Individuele tegenslagen zoals armoede, ziekte en 
werkloosheid werden minder als het gevolg van individueel falen beschouwd, 
maar eerder als risico’s van het functioneren van de moderne samenleving. Niet 
alleen worden de risico’s gecollectiviseerd, maar ook de fi nanciering ervan wordt 
gedragen door de collectiviteit. De sociale zekerheid is immers gebaseerd op de 
veronderstelling dat de sociale risico’s min of meer toevallig gespreid zijn over de 
hele bevolking (Rosanvallon, 1995). Deze assumptie verliest echter meer en meer 
haar legitimiteit, vooral wegens het structurele karakter van werkloosheid. Deze is 
het gevolg van de economische globalisering, de groeiende kloof tussen hoog- en 
laaggeschoolden en de moeilijkere toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt. Het 
uitkeringsbeleid kreeg dan al snel het verwijt dat het de kloof tussen de ‘insiders’ 
en ‘outsiders’ van de arbeidsmarkt alleen maar kon vergroten. De ‘actieve wel-
vaartsstaat’ moet hier soelaas bieden door de klemtoon te leggen op de ‘herinte-
gratie’ van werkzoekenden en leefl oongerechtigden op de arbeidsmarkt.

Deze schijnbare consensus over de verschuiving van passieve uitkeringen naar 
een actieve welvaartsstaat verhult een gebrek aan eensgezindheid over de bete-
kenis van activering. Dit tekort aan consensus situeert zich vooral in de manier 
waarop werklozen of leefl oongerechtigden moeten worden geactiveerd. In een 
eerste paragraaf van dit hoofdstuk gaan we hierop in. Vervolgens kijken we hoe 
deze evolutie zich heeft afgespeeld in België. We gaan kort in op de historiek 
en behandelen de wet rond het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI). De 
RMI-wetgeving legt namelijk een belangrijke verantwoordelijkheid voor het ac-



De actieve welvaartsstaat in België: van theorie naar praktijk  ⏐  105

tiveren van leefl oongerechtigden bij de OCMW’s. Uit een onderzoek uitgevoerd 
door OASeS in samenwerking met de onderzoeksgroep Panel Studie van Belgi-
sche Huishoudens verbonden aan de Université de Liège (in opdracht van de Pro-
grammatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI)) blijkt 
dat de OCMW’s gekenmerkt worden door een grote waaier aan diverse praktijken 
(Raeymaeckers e.a. 2009). In een laatste paragraaf vatten we de kernbevindingen 
van dit onderzoek weer. We eindigen met een besluit.

2. De tegenstrijdigheden in het activeringsdiscours

Op basis van een literatuurstudie kunnen we een onderscheid maken tussen vier 
verschillende legitimeringen van de overgang van een passieve naar een actieve 
welvaartsstaat: (1) als remedie tegen uitkeringsafhankelijkheid, (2) als onderdeel 
van een ruimer macro-economisch beleid ter versterking van de economische 
groei, (3) als bijdrage tot sociale cohesie, (4) als emancipatorisch project om so-
ciale grondrechten te realiseren.

2.1 Disciplinering als remedie tegen uitkeringsafhankelijkheid

Deze invulling is beter bekend als ‘workfare’. Volgens Hvinden (1999) is dit con-
cept in de jaren zeventig in de Verenigde Staten ontstaan, maar de achterliggende 
redenering domineert al veel langer het publieke debat over hoe de Westerse sa-
menleving moet omgaan met ‘arbeidsbekwame’ armen (De Swaan, 1988). Dit 
zijn mensen die in staat zijn om te werken en dus geen geldig excuus hebben om 
niet deel te nemen aan de arbeidsmarkt. ‘Workfare’ speelde in de VS een domi-
nante rol bij de hervorming van het bijstandsbeleid in de jaren tachtig en negen-
tig en kan worden gedefi nieerd als verplicht werken voor een uitkering. De job 
kan allerlei gedaanten aannemen: gemeenschapswerk, vrijwilligerswerk of maat-
schappelijk nuttige activiteiten. Indien de uitkeringsafhankelijke weigert, verliest 
hij (een deel van) zijn uitkering.

De ideologische legitimering van de hervormingen in de jaren tachtig en ne-
gentig wordt gekenmerkt door het teruggrijpen naar en het versterken van de tra-
ditionele waarden van de Amerikaanse samenleving (Béland, 1997; Mead, 1997b; 
Hasenfeld & Handler, 1991; Deacon, 1997). Die waarden zijn: (1) een streng ar-
beidsethos, (2) de vrijheid van het individu, (3) elk individu moet voor zijn eigen 
bestaan instaan, (4) een vooraanstaande plaats van het gezinsleven, (5) een ver-
heerlijking van de traditionele gemeenschapszin (Donzelot & Jaillet, 1997; Walker, 
1991). Ze zorgen voor drie dilemma’s bij de vormgeving van de sociale bijstand:

sociale bijstand kan de plicht om te werken ondergraven; –
sociale bijstand kan gezinnen aanzetten tot echtscheiding en niet-gehuwde  –
vrouwen tot het krijgen van baby’s;
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sociale bijstand zorgt voor een scheiding tussen de behoeftigen en de rest van  –
de samenleving waardoor de traditionele gemeenschapszin en samenhang on-
dergraven wordt.

De oplossing die voor deze dilemma’s wordt ingevoerd is dat armoede wordt ge-
individualiseerd’. Van alle individuen wordt verwacht dat ze via de markt eco-
nomische zelfstandigheid afdwingen. Wie niet aan dit patroon voldoet, wordt 
gestigmatiseerd en verantwoordelijk geacht voor de eigen armoedesituatie. Ar-
moede wordt dus niet zozeer toegeschreven aan structurele kenmerken van de 
samenleving, maar wordt teruggebracht tot individueel gedrag. Armen moeten 
gedisciplineerd worden en gedwongen om het dominante waardepatroon van de 
Amerikaanse blanke middenklasse te internaliseren, met haar nadruk op het ar-
beidsethos en het gezinsleven. Indien de arme dit niet doet, moet hij gesanctio-
neerd worden door middel van het verlies (van een deel van) zijn uitkering.

Dit debat werd in de Verenigde Staten – en later ook in het Verenigd Konink-
rijk – sterk gevoed door de analyses van Murray (1984) over de Amerikaanse 
onderklasse. Hij zoekt de oorzaak van de toegenomen bijstandsafhankelijkheid in 
de verklaringen van armoede, die de individuele verantwoordelijkheid vervingen 
door structurele kenmerken van de Amerikaanse samenleving (het racisme op de 
arbeidsmarkt, het onderwijs) en die in de jaren zestig populair werden. Vanaf dan 
trachtte het sociaal beleid in te spelen op deze structurele kenmerken. Het gevolg 
hiervan is dat armen zich op een andere manier zijn gaan gedragen. Murray is 
ervan overtuigd dat armen andere gedragskeuzen maken dan de middenklasse. Zij 
kiezen de gemakkelijkste oplossing op korte termijn en dit is volgens hem leven 
van een uitkering. Het gevolg echter is dat mensen in armoede zich niet meer 
verantwoordelijk voelen voor hun eigen situatie. Voor Murray is de oplossing de 
afschaffi ng van de sociale bijstand. Dit verplicht jongeren om te gaan werken en 
jonge ongehuwde moeders om terug thuis te wonen of te huwen.

In het begin van de 21ste eeuw heeft Theodore Dalrymple (2001), een Britse 
psychiater, dit discours nieuw leven in geblazen. Hij heeft als psychiater jarenlang 
mensen in armoede begeleid en stelt dat hij hieruit heeft geleerd dat de structurele 
benadering van armoede ervoor gezorgd heeft dat mensen de verantwoordelijk-
heid van hun eigen falen toeschrijven aan factoren die aan hun wil ontsnappen. 
Maatschappelijk werkers zijn hiervoor mede verantwoordelijk; zij versterken hun 
slachtofferrol. Bovendien moraliseert hij ook armoede. Mensen in armoede zijn 
de veruitwendiging van het moreel verval in de samenleving.

2.2 Activering als onderdeel van een ruimer macro-economische beleid

De tweede ideologische legitimering ziet activering als onderdeel van een ruimere 
macro-economische politiek. Deze visie is afkomstig van de OESO, die vanaf 
1994 een hernieuwde strijd tegen de hoge en persistente werkloosheid aanging. De 
centrale doelstelling van deze ‘OECD Jobs Strategy’ is werkgelegenheidscreatie 
door een verbetering van de ‘work incentives’, door de arbeidsmarktfl exibiliteit te 
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verhogen en door de arbeidskosten te verlagen. Hervormingen binnen de sociale 
zekerheid van de laatste jaren kunnen dus pas ten volle begrepen worden, indien 
men oog heeft voor de band tussen sociaal beleid en werkgelegenheidsbeleid. Eb-
binghaus en Hassel (1999:68) visualiseren de ‘OECD Jobs Strategy’ (schema 1).

Dit schema toont aan dat een actief tewerkstellingsbeleid slechts een onder-
deel is van een ruimere macro-economische politiek die werkgelegenheidscreatie 
en de schepping van een zeer gunstig ondernemingsklimaat nastreeft. Binnen drie 
terreinen zijn hiervoor hervormingen noodzakelijk:
1. Sociale zekerheid:

 Pensioensector: inperking van de uitgaven door een verlenging van de pensi-
oenleeftijd, door een hervorming van het pensioenstelsel (in de richting van 
een kapitalisatiesysteem), door de afbouw van vervroegde uittreding.
 Werkloosheidsregeling: verlaging van de werkloosheidsuitkeringen en experi-
menten met workfare.

2. Loonbeleid:
Loonmatiging.
Bevriezing van de lonen in de publieke sector.
Decentralisatie van het sociaal overleg.

3. Arbeidsmarktbeleid:
Actief tewerkstellingsbeleid gericht op specifi eke doelgroepen.
Flexibilisering van arbeidscontracten en van de arbeidstijd.
Verhoging van de inzetbaarheid van laaggeschoolden en jongeren.

Figuur 1 – De beleidsaanbevelingen van de ‘OECD Jobs Strategy’ (Ebbinghaus & Hassel, 
1999).
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De OESO vertrekt vanuit het mensbeeld van de ‘homo economicus’. Hierin ligt 
de assumptie vervat dat het individu voortdurend de eigen nutsmaximalisatie na-
streeft en daarom de kosten en baten van elke handeling afweegt om te achterha-
len welk handelingsalternatief het meeste voordeel oplevert. Daarom moeten de 
nodige fi nanciële prikkels (en dan vooral in negatieve zin) worden voorzien bin-
nen de sociale zekerheid opdat hij zijn uitkeringsafhankelijkheid zou doorbreken. 
Daarnaast is deze organisatie van oordeel dat de sociale zekerheid in haar huidige 
vorm een rem vormt op de economische groei. De kwaliteit van banen, het door-
breken van armoede, de grenzen aan fl exibilisering en andere sociale overwegin-
gen zijn ondergeschikt aan de uitbouw van een gunstig ondernemingsklimaat.

2.3 Activering als bijdrage van de sociale bescherming aan sociale 
cohesie

Sociale cohesie heeft altijd al een cruciale rol gespeeld in de sociologie en heeft 
betrekking op de vraag wat samenlevingen bijeenhoudt en hoe orde en samenhang 
tot stand komt (Van Hoof & Van Ruysseveldt, 1996). Het activeren van mensen 
kan een bijdrage leveren aan de versterking van de sociale cohesie, omdat het bij-
draagt tot een versterking van de ruimere sociale functie van de sociale zekerheid. 
Te vaak wordt de sociale zekerheid losgekoppeld van de ruimere sociaal-politieke 
context en wordt enkel gefocust op interne factoren (Berghman, 1999).

Deze ruimere sociale functie kan verduidelijkt worden aan de hand van de fun-
damentele beleidsketting waarop de sociale zekerheid geënt is (zie fi guur 2). Deze 
toont aan dat iemand eerst wordt opgeleid om de integratie op de arbeidsmarkt 
te vergemakkelijken. Deze professionele integratie leidt tot een arbeidsinkomen. 
Hiervan wordt verondersteld dat het sociale participatie garandeert. Wanneer nu 
deze beleidsketting onderbroken wordt door werkloosheid, arbeidsongeschikt-
heid of ouderdom, komt de sociale zekerheid tussenbeide in de vorm van een ver-
vangingsinkomen. Zo wordt de sociale participatie niet in gevaar gebracht. Indien 
iemand nog in staat is te werken, kan een tweede mechanisme in werking treden. 
De werkloze krijgt een nieuwe opleiding aangeboden om de (re)integratie op de 
arbeidsmarkt mogelijk te maken. Activering kan op deze wijze beschouwd wor-
den als een middel om de beleidsketting van de sociale zekerheid te versterken.

Hoe groter het draagvlak van deze ruimere maatschappelijke functie van so-
ciale zekerheid, hoe groter de sociale cohesie in de samenleving. Dit betekent 
echter niet dat activeringsmaatregelen in de plaats moeten komen van de sociale 
zekerheid. Sociale zekerheid moet dàn sociale integratie garanderen, wanneer de 
arbeidsmarkt dit niet kan via een arbeidsinkomen. Tevens blijkt uit dit schema dat 
activering integratie op de arbeidsmarkt moet mogelijk maken. Maar hier mag 
het niet eindigen. Deze integratie op de arbeidsmarkt moet op haar beurt sociale 
integratie tot doel hebben. De effectiviteit van activering is binnen deze logica 
uiteindelijk afhankelijk van de mate waarin sociale integratie gegarandeerd is. Het 
doorbreken van de beleidsketting leidt tot een tweedeling tussen de werkenden en 
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de uitkeringsgerechtigden. Deze tweedeling leidt tot een afzwakking van de soci-
ale samenhang in de samenleving. Het gebrek aan sociale samenhang zou op zijn 
beurt leiden tot criminaliteit en andere maatschappelijke kwalen.

Figuur 2 – De beleidsketting van de sociale zekerheid.

Onderwijs Integratie op de arbeidsmarkt Inkomen Sociale integratie

Sociale ZekerheidReïntegratie

2.4 Activering als emancipatorisch project

Deze invulling ziet activering als middel om de sociale grondrechten van elk indi-
vidu te realiseren. Een belangrijke katalysator was het boek ‘La nouvelle question 
sociale’ van Rosanvallon (1995).1 Rosanvallon verzet zich tegen de passieve ver-
zorgingsstaat die in de vorm van vooral uitkeringen pas optreedt nadat een soci-
aal risico zich heeft voorgedaan. Als remedie tegen de sociale uitsluiting plaatst 
Rosanvallon tegenover het recht op een uitkering het recht op inschakeling. Elk 
individu heeft niet enkel een recht op leven (gewaarborgd door een uitkering), 
maar ook recht op een leven in de gemeenschap. Het universele karakter van de 
klassieke vormen van bescherming hield in het verleden in dat wie geconfron-
teerd werd met een op voorhand vastgelegd risico en beantwoordde aan een aantal 
voorwaarden zonder veel omhaal de hierbij horende vergoeding uitgekeerd kreeg. 
Die vergoeding was bovendien uniform voor alle leden van die categorie.

Deze werkwijze is niet langer houdbaar. In plaats van universele, uniforme 
uitkeringen is een aan het individu aangepaste en met hem besproken en onder-
handelde actie noodzakelijk. Deze onderhandeling moet in het teken staan van 
een verhoging van de sociale integratie. Het recht op inschakeling is bovendien 
een nieuw type sociaal recht. Het is een recht dat voor iedereen toegankelijk is en 
het houdt in dat iedereen recht heeft op een geïndividualiseerde begeleiding om 
een zinvolle plaats in de samenleving te vinden. Tevens is het een conditioneel 
recht. Het individu moet inspanningen leveren om die integratie te doen slagen. 
Tegenover deze inspanning van het individu staan de plichten van de collectiviteit 
die kansen moet bieden om de integratie daadwerkelijk te kunnen maken. Dit is 
het wezenlijke verschil met het paternalisme en de disciplinering van de eerste le-
gitimering, waarin enkel gefocust werd op het morele individu. Voor Rosanvallon 
heeft ook de samenleving haar plichten te vervullen. Zij moet de sociaal uitgeslo-
tenen ondersteunen en kansen bieden om terug een waardevolle plaats te vinden.

Rosanvallon zelf blijft wel vaag over het eindpunt van deze herintegratie-
maatregelen. Primeert integratie op de reguliere arbeidsmarkt of worden ook 
andere vormen van sociale integratie als volwaardige opties beschouwd? Een 
job op de reguliere arbeidsmarkt is niet altijd een antwoord op fi nanciële en 
niet-fi nanciële behoeften en betekent niet noodzakelijk een ontsnapping uit de 
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armoede (Walker, 1998: 539). Tegelijkertijd moet men de vraag stellen of een 
job op de reguliere arbeidsmarkt altijd niet-fi nanciële waarden zoals zelfrespect 
en zelfverwezenlijking vervult. Een louter opkrikken van de werkgelegenheids-
graad lijkt dan ook geen voldoende voorwaarde voor volwaardige integratie 
en participatie. Indien de verwezenlijking van het recht op sociale integratie 
prioritair is, dan betekent dit dat sociale participatie ook verwezenlijkt kan wor-
den via andere wegen dan de reguliere arbeidsmarkt (De Foucauld & Piveteau, 
1995). Alleszins is het belangrijk dat het individu de kans krijgt om de eigen 
handelingsmogelijkheden te verruimen door bijvoorbeeld een bijkomende op-
leiding te volgen. Op die manier investeert de samenleving in dit individu door 
nieuwe kansen te bieden. Het verhogen van het menselijk kapitaal staat dus 
centraal.

Binnen de gedachtegang van de ‘capabilities’ benadering van Sen voldoet een 
emancipatorisch activeringsbeleid aan twee voorwaarden (Bonvin, 2008): vol-
doende bronnen en kansen en keuzevrijheid bij het inrichten van het eigen leven. 
Indien niet aan beide voorwaarden voldaan is, dan is het individu ook niet in staat 
om zich verantwoord te gedragen. Om aan die voorwaarden te voldoen moeten de 
kansen of de handelingsmogelijkheden worden verhoogd. Toegepast op activering 
betekent dus dat een emancipatorische activering minstens aan drie voorwaarden 
voldoet. In de eerste plaats zijn er voldoende volwaardige en kwaliteitsvolle jobs 
voorhanden. Ten tweede krijgt het individu de kans om zijn competenties te ver-
hogen via bijvoorbeeld opleiding. Het verhogen van competenties wordt dan ge-
vat onder term empowerment. Ten derde heeft het individu voldoende keuzevrij-
heid om het eigen activeringstraject mee vorm te geven. Inspraak en participatie 
staan dus centraal.

De emancipatorische invulling van activeringstrajecten wordt samengevat in 
Steenssens e.a. (2008) ‘W2 Werk- en Welzijnstrajecten op maat’. In dit rapport 
ontwikkelen de auteurs een totaalconcept van hoe Werk- en Welzijnstrajecten er 
moeten uitzien. Zij komen tot de volgende defi nitie:

‘W2 is een totaalconcept van breed ondersteunde processen van trajectbege-
leiding, zowel op het vlak van werk als van welzijn. Deze trajectbegeleiding 
gebeurt op maat en is, vanuit een langetermijnperspectief, gericht op actieve 
(arbeids)participatie. Dit concept is gefundeerd op zes basisprincipes. Het gaat 
om een inclusieve, integrale, krachtgerichte, participatieve, gestructureerde en 
gecoördineerde trajectbegeleiding.’(Steenssens e.a. 2008: 127)’

Deze W2-trajecten zijn inclusief. Er mag niet gefocust worden op een beperkt 
aantal categorieën. Werk- en welzijnstrajecten moeten gericht zijn op al wie die 
ver van de arbeidsmarkt staat. Daarnaast moeten alle actoren betrokken worden 
die een rol kunnen spelen bij de verwezenlijking van de arbeidsparticipatie van 
de doelgroep. Deze trajecten zijn ook integraal, krachtgericht en participatief om-
dat ze naast de activering van de betrokkene ook het algemeen ‘welzijn’ moeten 
nastreven, door op verschillende levensdomeinen ondersteuning en begeleiding 
te bieden, met aandacht voor het ontwikkelen van het zelfvertrouwen en het sti-
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muleren van een vertrouwensrelatie. Verder zijn deze trajecten niet lineair maar 
dynamisch omdat tegenslagen moeten ingecalculeerd worden. Meerdere kansen 
bieden bij het optreden van mislukkingen is noodzakelijk. De W2-trajecten bieden 
daarnaast een langetermijnperspectief waarbij een kwalitatieve arbeidsparticipa-
tie van belang is. W2 is tevens gestructureerd omdat ze naast de activering, ook 
de ander welzijnsbehoeften moeten aanpakken. Hiermee moet op een gestructu-
reerde manier worden omgegaan door het opnemen van verschillende functies: 
vertrouwenspersoon, coach, makelaar en bemiddelaar. Een laatste kenmerk van 
deze trajecten is dat de samenwerking met andere organisaties gecoördineerd 
moet verlopen.

2.5 De zes doelstellingen van activering

Deze uiteenzetting leidt tot het onderscheiden van zes potentiële doelstellingen 
van activering:

De bestrijding van sociale uitsluiting en de bevordering van sociale integratie  –
en participatie (ruimer dan enkel de reguliere arbeidsmarkt) via een meer ge-
individualiseerde aanpak.
De vermindering van de uitgaven voor de sociale zekerheid door een verho- –
ging van de werkzaamheidsgraad.
Het versterken van het arbeidsethos. –
Het disciplineren van uitkeringstrekkers. –
De markt voorzien van fl exibele en gemotiveerde arbeidskrachten. –
Het bevorderen van de sociale cohesie. –

Concrete maatregelen dienen vaak meer dan één doelstelling en worden gelegi-
timeerd met elementen uit de verschillende ideologische strekkingen. Elke acti-
veringsmaatregel vraagt daarom om een grondige analyse van haar achterliggend 
discours en zet het implementatieproces in de schijnwerpers, omdat hierin de 
verdere concretisering en uitvoering van deze doelstellingen plaatsvindt. Hierbij 
moeten we benadrukken dat meerdere visies aan de basis kunnen liggen van een 
activeringsmaatregel.

3. Activeren van leefl oongerechtigden in België: verre van nieuwe 
beleidsintenties?

In deze paragraaf gaan we kort in op de historiek van de wet op het Recht op 
Maatschappelijke Integratie. Dit overzicht toont aan dat de activering van uitke-
ringsgerechtigden verre van nieuw is. Hoewel al bij de voorlopers van het OCMW, 
de Commissies voor Openbare Onderstand (COO), een tewerkstellingsvereiste 
aanwezig was(zie Vranken, 2005b), starten we met ons overzicht bij de OCMW-
wet en gaan we in op de ontwikkeling vanaf 1999.
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3.1 De eerste stappen in de tweede helft van de jaren tachtig

De OCMW-wet bevat al vanaf het begin (1976) de mogelijkheid om bestaansmi-
nimumgerechtigden en gerechtigden op fi nanciële maatschappelijke hulp tewerk 
te stellen. Deze mogelijkheid staat in (1) artikel 60 §7, waarmee het OCMW de 
betrokkene in dienst neemt en zelf dus optreedt als juridisch werkgever en (2) 
artikel 61 waarmee het OCMW een partner zoekt, die de betrokkene in dienst 
neemt (de partner is juridisch werkgever). Het doel is de steungerechtigde een 
aantal maanden te laten werken om socialezekerheidsrechten op te bouwen; in 
de praktijk meestal werkloosheidsuitkeringen. De werknemer ontvangt het mi-
nimumloon, deels betaald door de federale overheid, deels door de werkgever 
(ingeval van artikel 60 §7 is dit het OCMW) zelf. De staatstussenkomst in het 
bestaansminimum in geval van sociale tewerkstelling bedraagt sinds 1993 100% 
(i.p.v. 50%). Deze maatregel wordt pas echt toegepast in de OCMW’s vanaf het 
begin van de jaren tachtig.

In het midden van de jaren tachtig heeft toenmalig staatssecretaris voor maat-
schappelijke integratie Miet Smet de eerste tewerkstellingsmaatregelen genomen 
voor bestaansminimumgerechtigden (De Mey e.a., 2008). Haar overtuiging was 
dat het onvoldoende is om armoede enkel te bestrijden met uitkeringen. Een job 
beschouwde ze als een essentiële hefboom die te weinig benut werd door de 
OCMW.

Zo werden GESCO2 en DAC3 ook toegankelijk voor deze doelgroep. In 1988 
werd deze aanpak verder versterkt. Een actieonderzoek had als doel de tewerkstel-
lingsopdracht van de OCMW’s uit te klaren en te versterken. Voor de OCMW-cli-
ënten die moeilijk op de reguliere arbeidsmarkt terecht konden, werden met Euro-
pese middelen opleidingsinitiatieven ontwikkeld, de zogenaamde TOK-projecten. 
TOK-projecten zijn opleidings- en werkervaringsprojecten die door de OCMW’s 
worden ontwikkeld en waarbij gebruik wordt gemaakt van het statuut van artikel 
60 §7. Concreet gaat het voornamelijk om tewerkstelling als gezins- en bejaarden-
helpster voor vrouwen en in de bouw- en renovatiesector voor mannen.

Het Urgentieprogramma voor een solidaire samenleving (1993) van de toen-
malige minister voor sociale integratie, Laurette Onkelinx heeft achteraf misschien 
niet de verwachte resultaten opgeleverd, maar het betekende wel een nieuwe trend 
in de beleidsaandacht voor armoedebestrijding (Vranken, 2001). Het programma 
heeft tot doel de uitgeslotenen in de samenleving de kans te geven volwaardige 
burgers te worden (Onkelinx, 1993). Er kunnen grofweg vijf hoofdlijnen in dit 
programma onderkend worden: (1) het geïndividualiseerd project voor sociale 
integratie, (2) maatregelen ten gunste van daklozen, (3) de herwaardering van het 
maatschappelijk werk, (4) een bijzondere ondersteuning van de OCMW’s, (5) de 
éénmaking van de beroepsmogelijkheden voor OCMW-cliënten door de arbeids-
rechtbanken.

Hier zijn vooral de integratiecontracten voor bestaansminimumgerechtigden 
onder de 25 jaar van belang. De bedoeling van het integratiecontract is het be-
staansminimum een dynamisch karakter te verlenen en te vermijden dat voor-
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al jongere gerechtigden voor een lange tijd of zelfs defi nitief ten laste van het 
OCMW zouden blijven. Het contract bevat de rechten en de plichten van zowel 
het OCMW als van de jongere en bepaalt de modaliteiten van een geleidelijke so-
ciale integratie, de inhoud van de begeleiding en de modaliteiten van een eventuele 
opleiding en tewerkstelling. Bij niet-naleving van het contract kan het bestaans-
minimum voor één maand worden geschorst en in geval van herhaling binnen 
het jaar voor een periode van drie maanden. De sociale integratie van de jongere 
staat voorop. Het betreft dus niet louter inpassing op de arbeidsmarkt, maar kan 
ook betrekking hebben op andere levensdomeinen zoals huisvesting, gezondheid, 
onderwijs. Het verplichtend karakter ervan impliceert dat het betrokken OCMW 
de jonge bestaansminimumtrekker een integratiecontract moet aanbieden en dat 
de jongere het contract moet ondertekenen; bij weigering of niet-naleving van het 
contract worden specifi eke sancties, in het bijzonder een tijdelijke schorsing van 
het bestaansminimum, voorzien. Na de totstandkoming heeft zich betreffende het 
integratiecontract een hevige maatschappelijke en academisch debat voorgedaan. 
De ene groep was van oordeel dat deze integratiecontracten nieuwe kansen boden 
voor de bestaansminimumgerechtigden, op voorwaarde dat tegenover de rechten 
van de bestaansminimumgerechtigde ook plichten van de gemeenschap stonden 
(Lammertyn, 1996). De andere groep zag het vooral als een ondermijning van de 
rechten van de bestaansminimumgerechtigde en een versterking van zijn plichten 
(Notredame, 1998).

Tot 1997 bleven twee ‘activeringscircuits’ naast elkaar bestaan. Aan de ene 
kant waren er de generieke Vlaamse en federale maatregelen voor werkloosheids-
gerechtigden en aan de andere kant waren er de specifi eke federale maatregelen 
gericht op bestaansminimumgerechtigden. In 1997 werd er gebroken met deze 
traditie. Het systeem van de dienstenbanen, WEP-plus, de Individuele Beroepsop-
leiding worden opengesteld voor bestaansminimumgerechtigd. Vaak wordt deze 
openstelling beschouwd als één van de doorbraakmomenten van het activeren van 
bestaansminimumgerechtigden (Vranken e.a., 1999). In datzelfde jaar wordt ook 
de Europese Werkgelegenheidsstrategie gelanceerd.

3.2 De actieve welvaartsstaat in 1999

Het activeringsdiscours brak in België pas echt door in 1999, bij het aantreden 
van de federale regering, bestaande uit liberalen, socialisten en ecologisten. De 
actieve welvaartsstaat wil voorkomen dat mensen uit de boot vallen en tracht te 
zorgen dat iedereen tegelijk van een hoog niveau van sociale bescherming is ver-
zekerd en – mede daardoor – een creatieve bijdrage kan leveren aan de samen-
leving en dit kan verzoenen met de kwaliteit van haar of zijn persoonlijk leven. 
De actieve welvaartstaat investeert in mensen, in opleiding, in werk en niet enkel 
en alleen in uitkeringen. Specifi ek naar de bestaansminimumgerechtigden werd 
eerst het Lenteprogramma gelanceerd, waarmee de tewerkstellingsmogelijkheden 
in het kader van de sociale tewerkstelling substantieel werden uitgebreid. Ook 
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werd de doelstelling van de sociale tewerkstelling verruimd naar integratie in de 
sociale zekerheid of het bevorderen van de werkervaring. Deze wet maakte het 
tevens mogelijk om bestaansminimumgerechtigden deeltijds tewerk te stellen en 
ter beschikking te stellen van initiatieven binnen de sociale economie of privéon-
dernemingen. Indien iemand binnen een artikel 60 §7 tewerkgesteld is, wordt het 
bestaansminimum volledig terugbetaald door de federale overheid. Het probleem 
is echter dat dit verschilt naar gelang van de uitkeringscategorie. Daarom bepaalt 
het Lenteprogramma dat vanaf nu altijd het bedrag van het gezinshoofd wordt 
terugbetaald, ongeacht de uitkeringscategorie van de tewerkgestelde.

Het Lenteprogramma heeft het mogelijk gemaakt dat uitzendkantoren moei-
lijk te plaatsen werknemers (langdurig niet-werkende werkzoekenden, bestaans-
minimumgerechtigden, gerechtigden op fi nanciële sociale bijstand) met een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en voor voltijdse prestaties in dienst 
nemen. Tot dan toe was dat niet mogelijk omdat uitzendkrachten normaal gezien 
aangeworven worden met een arbeidsovereenkomst die slechts één opdracht bij 
een gebruiker dekt. Om de aanwerving van die moeilijk te plaatsen werknemers 
aan te moedigen, worden de vervangingsinkomens van de langdurig niet-wer-
kende werkzoekenden, de bestaansminimumtrekkers en de begunstigden van de 
fi nanciële sociale bijstand geactiveerd: dat betekent dat de uitzendkantoren die 
hen aanwerven van het verschuldigde salaris het equivalent van het geactiveerd 
bedrag kunnen aftrekken. De samenwerking met de interimkantoren bleek echter 
geen succes, vooral omdat zij weinig ervaring hadden in het werken met deze 
doelgroep (Fripont e.a., 2002).

Vanaf oktober 2002 is de nieuwe wet betreffende het recht op maatschappe-
lijke integratie (RMI) van kracht. Deze wet vervangt de oude bestaansminimum-
wet. Het recht op maatschappelijke integratie kan nu op verschillende manieren 
worden ingevuld. Een belangrijke breuk met het verleden is het duidelijke on-
derscheid tussen de jongeren onder 25 jaar en de andere gerechtigden. De reden 
hiervoor is de sterke toename in de jaren 1990 van het aantal jongeren dat een 
beroep moet doen op het OCMW. Het is de bedoeling de dynamiek van het Ur-
gentieprogramma voort te zetten en uit te breiden Voor de jongeren onder 25 
jaar ligt de nadruk op integratie via tewerkstelling en dit drie maanden nadat 
hij/zij een aanvraag tot het leefl oon heeft gedaan. Indien een tewerkstelling niet 
mogelijk is, heeft een jongere recht op een leefl oon dat gekoppeld is aan een 
‘geïndividualiseerd project voor sociale integratie’. Bij de andere gerechtigden 
ligt de nadruk eerder op het garanderen van een leefl oon dan op tewerkstelling. 
Het recht op maatschappelijke integratie kan ook de vorm aannemen van een 
opleiding of zelfs een studie met een volledig leerplan. In de omzendbrief van de 
RMI-wet wordt wel benadrukt dat de taak van het OCMW stopt op het moment 
dat de jongere geen leefl oongerechtigde meer is. In feite is er dus geen wettelijke 
basis voor nazorg na een sociale tewerkstelling, ook niet in de nieuwe RMI-wet. 
De RMI-wet grijpt dus terug naar de bestaande activeringsinstrumenten voor be-
staansminimumgerechtigden. Het belangrijkste verschil is dat het OCMW na drie 
maanden een arbeidsovereenkomst moet aanbieden aan de jongere. Het betreft 
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hier echter geen absolute plicht. Veel hangt af van de wijze waarop het OCMW 
dit zelf interpreteert. In een volgende paragraaf gaan we in op de verschillen. 
Eerst bespreken we nog de activeringsmaatregelen waarover de OCMW’s kun-
nen beschikken.

De tewerkstelling die het OCMW in het kader van de RMI wetgeving kan 
aanbieden, gebeurt via diverse maatregelen. Het artikel 60§7 is de best gekende. 
Deze maatregel wil mensen die buiten de arbeidsmarkt staan, terug inschakelen 
in het stelsel van sociale zekerheid en in het arbeidsproces. Het OCMW stelt de 
betrokkenen in staat om werkervaring op te doen en/of zorgt ervoor dat zij terug 
een beroep kunnen doen op een sociale uitkering. Een tweede maatregel is de 
verhoogde toelage van de federale overheid aan de OCMW’s voor tewerkstel-
ling bij toepassing van dat artikel 60§7. Dit is vergelijkbaar met een gewone te-
werkstelling via artikel 60§7; het enige verschil is dat het OCMW een verhoogde 
staatstoelage kan krijgen als de persoon ter beschikking wordt gesteld van een 
sociaal economie-initiatief. Een derde maatregel verwijst naar artikel 61 van die-
zelfde organieke wet, waardoor het OCMW een toelage ontvangt als de cliënt 
doorstroomt naar de privésector. Verder kan een OCMW ook beschikken over een 
ACTIVA en een SINE programma. Deze initiatieven dienen om moeilijk inzet-
bare werkzoekenden terug in te schakelen op de arbeidsmarkt. Daarnaast bestaan 
er de doorstromingsprogramma’s die werkervaring aanbieden en tegelijkertijd aan 
allerlei maatschappelijke behoeften willen voldoen.

Een voorlaatste instrument zijn de partnerschappen. Een OCMW kan een part-
nerschap aangaan met de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling en/of één 
of meerdere door die dienst erkende partner(s) om een gerechtigde op individuele 
basis te begeleiden naar tewerkstelling in de reguliere arbeidsmarkt. Die partners 
ontvangen een fi nanciële tussenkomst vanwege het OCMW voor het uitvoeren 
van de opdracht die hun wordt toegewezen.

Een laatste instrument, het inschakelingstraject (invoeginterim), is een samen-
werking met de uitzendsector waarbij het uitzendkantoor de gerechtigde voltijds 
aanwerft met een contract voor onbepaalde duur, ervoor zorgt dat deze persoon 
werkervaring opdoet en in het beste geval een blijvende tewerkstelling garandeert. 
Cijfers van de POD Maatschappelijke Integratie tonen aan dat in 1999 9413 RMI-
gerechtigden aan het werk waren in één van bovenstaande maatregelen. Dit is 
ongeveer 7% van het totaal aantal RMI-gerechtigden. In 2004 steeg dit percentage 
tot 12% (N = 15.825). Sindsdien bleef het aantal constant. In 2009 merken we een 
even groot aantal, 11% (N = 17.792).We kunnen stellen dat het aandeel tewerk-
stellingen relatief beperkt blijft. De belangrijkste en tegelijkertijd meest bekende 
activeringsmaatregel is artikel 60§7.

In fi guur 3 bekijken we de evolutie van het gebruik van deze maatregel over 
de drie gewesten. We presenteren deze in absolute aantallen. Uit de grafi ek blijkt 
duidelijk dat het gebruik van deze maatregel in de drie gewesten sinds 1999 is 
gestegen. Vanaf 2007 kennen we een dalende trend. Verder zien we duidelijk dat 
in vergelijking met de drie gewesten, Vlaanderen – met uitzondering voor 2002 – 
over de hele lijn een groter gebruik van de maatregel kent.
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Figuur 3 – Evolutie van Artikel 60§7 maatregel voor de drie gewesten (absolute aantallen).
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4. Activering in de (OCMW-) praktijk

In deze paragraaf bekijken we hoe de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn hun opdracht, zoals beschreven door de wet op het Recht op Maatschap-
pelijke Integratie, in de praktijk uitvoeren. We baseren ons op een rapport ge-
schreven in opdracht van de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappe-
lijke Integratie (Raeymaeckers, e.a. 2009). De doelstelling van dit onderzoek was 
tweeërlei. Eerst en vooral analyseerden we de trajecten van OCMW-cliënten na 
het afsluiten van een activeringsmaatregel. We deden dit op basis van de datawa-
rehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. De neerslag van dit onderzoek kan 
geraadpleegd worden in Raeymaeckers & Dierckx (2009).

De tweede doelstelling was een kwalitatieve analyse van de manier waarop 
de Belgische OCMW’s de leefl oongerechtigden naar activering begeleiden. Onze 
resultaten wezen erop dat in elk van de bevraagde OCMW’s een vorm van traject 
werd georganiseerd. Dit traject omschrijven we het best als een opeenvolging van 
stappen die de cliënt kan doorlopen. Dit wil niet zeggen dat de cliënt alle stappen 
moet doorlopen. Het traject is afhankelijk van zijn of haar capaciteiten, problemen, 
attitudes en vaardigheden. De interviews met enkele sleutelfi guren uit 60 OCMW’s 
toonden aan dat we een onderscheid konden maken tussen zeven fases: werken aan 
randvoorwaarden, trajectbegeleiding (screening), sociale activering, werkervaring 
& opleiding, professionele activering, toeleiding naar de arbeidsmarkt en nazorg.
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4.1 Fase 1: werken aan randvoorwaarden

Een eerste fase bestaat uit het wegwerken van de obstakels die ervoor zorgen dat 
de cliënt (nog) niet in het eigenlijke activeringstraject kan stappen. Een van de 
meest voorkomende randvoorwaarden – volgens onze respondenten –- zijn huis-
vestingsproblemen. Vooraleer de activering van de cliënt ter sprake kan gebracht 
worden, is het noodzakelijk dat de cliënt over een degelijke huisvesting beschikt. 
Daarnaast komen ook nog andere randvoorwaarden ter sprake zoals kinderop-
vang, opvoedingsproblemen, verslavingsproblemen, gebrek aan kennis van de 
Nederlandse taal en problemen van fysieke of psychische aard.

Knelpunten treden op bij het transitiemoment, wanneer de cliënt door de maat-
schappelijk werker wordt doorgestuurd naar de trajectbegeleider in een volgende 
fase (cfr. Infra). Er kunnen namelijk spanningen of confl icten ontstaan tussen de 
trajectbegeleider die het activeringstraject uitstippelt en de maatschappelijk wer-
ker die de cliënt naar hem of haar doorverwijst. In sommige OCMW’s geven de 
respondenten aan dat de opdracht van de maatschappelijk werkers sterk wordt 
verengd tot een puur administratieve afhandeling en het ‘lenigen’ van de ergste 
noden. Dit om de cliënt zo snel mogelijk door te sturen naar de trajectbegeleider 
die het activeringstraject zal starten. Deze situatie zorgt voor spanningen tussen 
beide hulpverleners. Trajectbegeleiders merken namelijk al snel dat sommige cli-
enten nog niet ‘klaar’ zijn voor hun activeringstraject.

Opvallend is dat deze situatie vooral voorkomt in de relatief grotere OCMW’s 
die één of meerdere voltijdse trajectbegeleiders hebben aangeworven. De respon-
denten van deze centra geven aan dat de maatschappelijk werker en trajectbege-
leider sterk geïsoleerd werken. Men merkt op dat er nood is aan een structureel 
overleg tussen beide hulpverleners. Uit de interviews blijkt dat dit overleg op het 
niveau van de cliëntdossiers moet gevoerd worden. Teamvergaderingen over de 
algemene visie zijn nuttig maar leiden niet tot een goede samenwerking rond be-
paalde cliëntdossiers. In sommige OCMW’s wil men beide hulpverleners stimule-
ren om samen te werken door de trajectbegeleider zo vroeg mogelijk bij het traject 
van de cliënt te betrekken. In een OCMW vinden we een interessant voorbeeld 
terug van hoe men dit overleg tracht te stimuleren:

In OCMW 2M wordt de trajectbegeleider zo vroeg mogelijk bij het traject van 
de cliënt betrokken. Deze praktijk kadert in de gedachte dat er voor elke cliënt 
een activeringstraject moet worden opgesteld. Zelfs als een tewerkstelling nog 
niet mogelijk is, wil men de cliënt een activeringstraject laten volgen. Een 
voorbeeld dat wordt vernoemd is het volgen van een fi etscursus. Hierdoor ont-
wikkelt de cliënt sociale netwerken en vergroot hij of haar de kans op een job.

De criteria die worden gehanteerd om te bepalen of een cliënt al of niet klaar is 
voor activering, zijn zeer vaag. Uit de bevraging bleek duidelijk dat sommige 
OCMW’s meer mensen in een activeringstraject plaatsen dan andere OCMW’s 
van een vergelijkbare grootte. Bovendien kan ook de evaluatie van een persoon 
verschillen van trajectbegeleider tot trajectbegeleider of van maatschappelijk wer-
ker tot maatschappelijk werker. Inspanningen moeten er komen om op het niveau 
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van het OCMW nauwkeuriger te bepalen welke criteria worden gehanteerd of 
iemand in een activeringstraject moet worden geplaatst en aan te geven welke 
activeringsgradaties er zijn; moet de activering sociaal, professioneel of eerder 
gericht zijn naar toeleiding of het aanbieden van werkervaring.

4.2 Fase 2: trajectbegeleiding

Een tweede fase betreft de start van het eigenlijke activeringstraject, als de belang-
rijkste obstakels voor het verdere activeringstraject zijn weggewerkt. Als de cliënt 
kan beschikken over een comfortabele huisvestingssituatie, de opvoedingssituatie 
gestabiliseerd is en/of de nodige kinderopvang is voorzien dan start het eigenlijke 
activeringstraject.

De manier waarop de trajectbegeleiding wordt georganiseerd is sterk afhan-
kelijk van de grootte van de OCMW’s. In de kleinste OCMW’s vinden we geen 
afzonderlijke trajectbegeleiders. Hier zijn het de maatschappelijk werkers die de 
eigenlijke activering van de cliënt op zich nemen. In de iets grotere OCMW’s 
vinden we een tot vier trajectbegeleiders. Sommige gebruiken eigen middelen, 
andere werken samen met een cluster van andere OCMW’s en een derde groep ge-
bruikt ESF middelen om de trajectbegeleiders te fi nancieren. De grotere OCMW’s 
richten een afzonderlijke dienst of cel activering/tewerkstelling op. Hier is de 
taakspecialisatie sterk doorgevoerd omdat deze cel of dienst een eigen teamcoör-
dinator heeft. In de grootste OCMW’s zien we dat er ook een arbeidsherverdeling 
tussen de trajectbegeleiders onderling voorkomt. In sommige van deze OCMW’s 
zijn enkele van de trajectbegeleiders gespecialiseerd in screening en assessment, 
taal op de werkvloer, vormingen en begeleiding van artikel 60§7 tewerkstellingen. 
De screeningsfase is de eerste stap van een activeringstraject. Ook hier vinden 
we een grote waaier aan praktijken. We treffen OCMW’s aan die geen instru-
ment gebruiken en vertrouwen op de ‘intuïtie’ van de maatschappelijk werkers. 
Andere ontwikkelen een eigen instrument. Een derde groep gebruikt bestaande 
instrumenten zoals de Socio- Professionele Balans. Deze methodiek werd ont-
wikkeld door de VVSG en laat toe om de cliënt te screenen naar zijn capaciteiten 
om te activeren. Hier wordt uitgebreid aandacht besteed bij het verzamelen van 
informatie gerelateerd aan de historiek van de cliënt en aan problemen die zich 
situeren op meerdere levensdomeinen. Enkele OCMW’s verwijzen de cliënt door 
naar een technisch assessmentcentrum binnen de eigen organisatie of gebruiken 
externe expertise.

Onze respondenten vermelden dat de taak van de trajectbegeleiders zeer divers 
is. Men moet zowel kennis hebben van screening, begeleiding op en naast de 
werkvloer, netwerken met externe organisaties en bijblijven over de activerings-
maatregelen. Vooral deze laatste taak blijkt enige moeilijkheden op te leveren. In 
kleinere OCMW’s werken de trajectbegeleiders soms sterk geïsoleerd, zeker als 
men als enige in een centrum verantwoordelijk is voor de activering van de cliënt. 
Wanneer de trajectbegeleiders aangesloten zijn bij een cluster of samen met de 
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andere trajectbegeleiders van de in de nabije omgeving gelegen lokale OCMW’s 
projecten ondernemen of overleg plegen, vindt er vaak een interessante uitwisse-
ling van informatie plaats.

In OCWM 1K vermeldt de respondent dat men samen met de nabije lokale 
OCMW’s sollicitatietrainingen organiseert voor geïnteresseerde cliënten. Zij 
geeft aan dat de cliënten hier zeer goede ervaringen aan hebben overgehouden 
en dat bijna alle deelnemers na de reeks trainingen een job hebben gevonden. 
Niet alleen de samenwerking verliep vlot en goed. Ook het resultaat sprak 
boekdelen. Bijna alle cliënten van deze trainingen hebben na afl oop een be-
trekking verkregen op de reguliere arbeidsmarkt.

In grotere OCMW’s is er vaak minder nood aan overleg met de OCMW’s uit 
de nabije omgeving. Deze liggen vaak in een heel andere omgeving en worden 
geconfronteerd met andere cliëntprofi elen. Wat wel opvalt, is dat deze OCMW’s 
meer inzetten op een specialisering van taken naarmate ze meer cliënten behande-
len. Zo hebben sommige OCMW’s een afzonderlijke dienst voor de screening en 
prospectie van cliënten. Een andere dienst is dan weer verantwoordelijk voor de 
begeleiding van artikel 60§7 cliënten.

4.3 Fase 3: sociale activering

Sociale activering kan zowel een opstap naar een volwaardige tewerkstelling als 
een eindpunt betekenen. Vele respondenten vermelden dat ze geconfronteerd wor-
den met cliënten die (nog) niet over de nodige arbeidsattitudes beschikken om 
door te stromen naar een sociale tewerkstelling of de reguliere arbeidsmarkt. Een 
sociale activering biedt hen de kans om op maat van de cliënt een begeleiding te 
voorzien, waardoor de cliënt stap voor stap de nodige arbeidsattitudes kan aanle-
ren. Sommige respondenten vermelden nadrukkelijk dat deze vorm van activering 
voor sommige cliënten een eindpunt vormt. Dit wil zeggen dat deze groep erg 
gebaat is bij een zinvolle activiteit binnen een zeer laagdrempelig en beschermd 
werkmilieu (arbeidszorg4). De cliënt wordt hierbij niet onder druk gezet om ver-
der door te stromen naar een verdere tewerkstelling binnen het sociale of reguliere 
circuit.

De mate waarin de bevraagde OCMW’s dit soort van begeleiding aanbie-
den is sterk afhankelijk van de beschikbare middelen, de interesse en mogelijke 
samenwerkingsverbanden. Waar sommige OCMW’s op eigen kracht middelen 
trachten te mobiliseren door bijvoorbeeld het gebruik van ESF-projecten, gaan 
andere OCMW’s samenwerkingsverbanden aan met centra voor arbeidszorg en 
kringwinkels om dit soort sociale activeringstrajecten aan te bieden. We treffen 
daarnaast ook erg creatieve OCMW’s aan die de mogelijkheid hebben gecreëerd 
om binnen het bestaande artikel 60§7-tewerkstellingscircuit een traject op maat te 
kunnen uitstippelen. Daarnaast vinden we OCMW’s die dergelijke activering niet 
kunnen aanbieden, door een gebrek aan interesse vanuit het bestuur, een tekort 
aan middelen en/of samenwerkingsverbanden.
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Sociale activering kan op twee manieren worden opgevat: als voorbereidende 
fase voor een professionele activering of als emanciperende maatregel voor de 
geactiveerde persoon. Concreet kunnen deze twee benaderingen aanleiding geven 
tot gelijkaardige acties. We mogen evenmin uit het oog verliezen dat inschakeling 
op de huidige arbeidsmarkt niet voor iedereen mogelijk is. Bovendien is tewerk-
stelling voor sommige begunstigden een illusie – vooral omdat ze sociaal volledig 
onaangepast zijn maar toch niet als gehandicapt beschouwd worden – of anders 
een doel dat enkel op lange termijn haalbaar is.

De fase van sociale activering vinden de meeste sleutelfi guren zeer belangrijk. 
Vele OCMW’s worden namelijk geconfronteerd met een groep cliënten die een 
intensieve begeleiding nodig hebben op het gebied van arbeidsattitudes. Belang-
rijk is daarom dat men deze hulpvragers een activiteit kan aanbieden in een laag-
drempelige werkomgeving met begeleiding op de werkvloer.

We merken heel wat goede praktijken. Zo treffen we OCMW’s aan die enkele 
ateliers openen – zoals een tweedehandswinkel en een strijk- en/of wasatelier – al 
of niet in samenwerking met derde partners. De zogenaamde voortrajecten zijn 
een tweede belangrijke voorbeeld. Vooral de grotere OCMW’s richten projecten 
in voor afgebakende (kansen)groepen zoals vrouwen, cliënten van buitenlandse 
herkomst en laaggeschoolde jongeren. Deze voortrajecten zijn beperkt in tijd en 
bieden een allereerste werkervaring onder begeleiding van een opvoeder of in-
structeur. Daarnaast vormen ook de externe samenwerkingsverbanden met vzw’s 
binnen de sociale economie een belangrijk instrument. In sommige OCMW’s 
wordt ook het artikel 60§7 statuut gebruikt om een sociaal activeringstraject te 
organiseren. Men geeft aan dat men in intensief overleg met de eigen diensten 
zeer laagdrempelige activiteiten kan aanbieden.

Sociale activering gebeurt ook extern. De partner bij uitstek – voor de Vlaamse 
OCMW’s – zijn de kringloopwinkels. Deze bieden een hele reeks laagdrempelige 
activiteiten aan. Daarnaast vormen de grotere vzw’s met een groot aanbod aan 
activiteiten en diverse sectoren een belangrijke partner. Enkele sectoren die door 
de meeste respondenten worden vermeld zijn groendienst, horeca, hout en bouw 
en keuken. De nabijheid van dergelijke organisaties opent vooral voor kleinere 
OCMW’s de toegang naar een groot aanbod aan laagdrempelige jobs.

Helaas is de sociale activering gewoonlijk de zwakke schakel in het active-
ringsbeleid. Er worden maar weinig middelen voor ingezet, waardoor de OCMW’s 
soms moeten gaan “knutselen” om projecten uit te werken. Het vastleggen van 
kwantifi ceerbare doelstellingen of termijnen is daarbij ook niet altijd realistisch, 
aangezien de sociale activering een langzaam proces is dat aan het tempo van de 
doelgroep moet verlopen.

4.4 Fase 4: Werkervaring en opleiding

De vierde stap binnen het activeringstraject is het aanbieden van werkervaring en/
of opleiding. In deze fase wordt aan cliënten een eerste kans op werkervaring aan-
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geboden. Daarnaast bestaat deze fase ook uit het aanbieden van kansen om de ont-
wikkeling van technische vaardigheden te stimuleren. Werkervaring wordt door 
alle respondenten gekoppeld aan tewerkstelling binnen een artikel 60§7 statuut. 
De respondenten ervaren deze maatregel als zeer positief. Het belangrijkste voor-
deel ervan is de fl exibiliteit. Sommige OCMW’s beschouwen de artikel 60§7-re-
geling als een laagdrempelige activering binnen een beschermd kader, waardoor 
het OCMW nog de nodige begeleiding kan voorzien. Als de cliënt elders wordt 
tewerkgesteld, sluit men een overeenkomst af met de externe dienst of organisatie. 
Hierdoor kan men ook voor deze externe jobs tewerkstelling onder begeleiding 
garanderen.

Onze respondenten zijn er allen van overtuigd dat een activering op maat pas 
echt kan mogelijk wordt wanneer er een ruime waaier aan sectoren en jobmoge-
lijkheden voorhanden is. Hier zien we grote verschillen tussen de OCMW’s wat 
betreft de variatie aan jobs die ze kunnen aanbieden. Sommige OCMW’s beschik-
ken over een zeer grote variatie aan jobs binnen een veelheid aan sectoren. De 
jobs kunnen beschikbaar zijn in interne én externe diensten. Sommige OCMW’s 
slagen er ook in om een intensieve begeleiding te voorzien, zowel op als naast 
de werkvloer. De respondenten vinden het cruciaal dat cliënten de mogelijkheid 
krijgen om technische vaardigheden te stimuleren, in verschillende sectoren (zo-
als bouw, horeca, groendienst). Waar sommige OCMW’s dit zelf doen door het 
oprichten van leerwerkplaatsen, maken anderen graag gebruik vzw’s uit de omge-
ving. Deze bieden arbeidszorgplaatsen en sociale of beschutte werkplaatsen aan 
in een grote waaier aan sectoren. Daarnaast hebben ze een grote expertise op het 
gebied van screening en begeleiding op de werkvloer. Vooral grotere OCMW’s 
slagen er ook in om zelf intensieve begeleiding te voorzien, zowel op als naast de 
werkvloer.

OCMW 2G richt leerwerkplaatsen in waar cliënten in verschillende sectoren 
zoals bouw en groendienst werkervaring kunnen opdoen. De instructeurs voor-
zien niet alleen een psychosociale begeleiding op de werkvloer maar willen 
hun cliënten ook de nodige technische vaardigheden bijbrengen

Andere OCMW’s zien in dat ze zowel intern als extern over te weinig mogelijk-
heden beschikken om in hun nabije omgeving een variërend jobaanbod te creëren. 
Deze OCMW’s hebben nood aan samenwerkingsverbanden met externe partners 
en aan goodwill van interne diensten om artikel 60§7 tewerkstellingen te organi-
seren.

4.5 Fase 5: Professionele activering

Fase 5 is een stap dichter naar tewerkstelling binnen de reguliere arbeidsmarkt. 
In deze fase worden vooral de ‘andere’ activeringsmaatregelen gebruikt. De res-
pondenten vermelden vooral SINE en ACTIVA. Artikel 60 privé, artikel 61 en 
invoeginterim worden minder gebruikt. Ook hier is een belangrijke succesfactor 
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een grote diversiteit aan mogelijkheden om cliënten in één van deze maatregelen 
te werk te stellen. Sommige OCMW’s starten eigen dienstenchequebedrijven, of 
dienen een aanvraag in om sommige diensten te erkennen in het kader van lokale 
diensteneconomie.

Veel respondenten geven aan dat een dergelijke tewerkstelling een ideale aan-
vulling kan betekenen voor een job binnen een artikel 60§7 statuut. Wat opvalt, is 
dat de respondenten hiermee impliciet aangeven dat er nood is aan opbouwende 
trajecten. Dit zijn trajecten waarbij cliënten gedurende de voortgang van hun te-
werkstelling taken verrichten van een stijgende moeilijkheidsgraad. Het OCMW 
2G ontwikkelde hier een interessant geheel aan goede praktijken:

In OCMW 2G heeft men in samenwerking met allerlei externe partners een 
activeringsaanbod kunnen creëren waarbij men cliënten op elk moment in een 
traject kan heroriënteren naar een job met een moeilijker takenpakket. Men or-
ganiseert voortrajecten en biedt werkervaring en opleiding in de leerwerkplaat-
sen in het kader van artikel 60§7. De professionele activering, na een traject 
binnen artikel 60§7, vindt vooral plaats in het netwerk van sociale economie 
initiatieven. Zo gaf van men vanuit het OCMW een impuls voor het oprichten 
van een startcentrum voor sociale economie. Dit centrum heeft als doelstelling 
het oprichten en begeleiden van nieuwe initiatieven binnen de algemene noe-
mer van de sociale economie.

Het belangrijkste knelpunt werd al vermeld. In vele OCMW’s die deze andere acti-
veringsmaatregelen minimaal gebruiken, vinden de respondenten dat maatregelen 
zoals SINE of ACTIVA te ingewikkeld zijn. In de woorden van de respondenten: 
deze maatregelen gaan gepaard met ‘een hele papierwinkel’ en met ‘administratieve 
rompslomp’. Over maatregelen zoals artikel 60 privé, artikel 61 en invoeginterim 
geven de meeste respondenten aan dat de meeste privé bedrijven en interimkan-
toren in de lokale omgeving geen interesse hebben in OCMW cliënten. Sommige 
cliënten wijzen erop dat maatregelen voor tewerkstelling binnen de privésector nog 
fl exibeler moeten georganiseerd worden. Zo verwijzen sommige naar de mogelijk-
heid om een stageperiode aan te bieden, volledig gefi nancierd door het OCMW. Dit 
geeft zowel de hulpvrager als de werkgever de kans om te wennen aan de situatie.

4.6 Fase 6: Toeleiding naar de arbeidsmarkt

In de meeste OCMW’s begint deze fase drie maanden voor het afl open van een 
tewerkstelling binnen één van de activeringsmaatregelen. Men organiseert sollici-
tatietrainingen en ontwikkelt samen met de cliënten een cv om hen voor te berei-
den op tewerkstelling binnen de reguliere arbeidsmarkt. In deze fase is vooral de 
goede samenwerking met de regionale diensten voor tewerkstelling (in Vlaande-
ren de VDAB; in Wallonië de FOREM) cruciaal. Deze diensten organiseren de be-
geleiding van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt en voorzien ook in opleidin-
gen. In Vlaanderen gebeurt de begeleiding door de lokale werkwinkels, die lokaal 
verankerd zijn. Sommige respondenten vermelden goede contacten met de lokale 
werkwinkel waarmee men samen projecten uitwerkt rond sollicitatietrainingen. 
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Een ander voorbeeld is dat één van de maatschappelijk werkers een vaste zitdag 
heeft of voltijds is gedetacheerd naar de werkwinkel. Hierdoor kunnen cliënten 
sneller en beter worden opgevolgd.

In de andere OCMW’s verlopen de contacten met de regionale diensten voor 
tewerkstelling slechter en vermelden de respondenten een aantal knelpunten. Een 
eerste knelpunt wordt door alle respondenten benadrukt en gaat over de doorver-
wijzing van de cliënt naar de trajectbegeleiders van de regionale diensten voor 
tewerkstelling. Als de cliënt een activeringstraject bij het OCMW heeft afgesloten 
dan kan de arbeidstrajectbegeleider van het OCMW beslissen om hem of haar 
door te verwijzen naar de regionale diensten voor tewerkstelling. De trajectbege-
leiding van de regionale diensten voor tewerkstelling start echter slechts na zes 
maanden waardoor de cliënt gedurende deze periode, volgens onze respondenten: 
‘aan zijn lot wordt overgelaten’.

De respondenten ervaren dat er ook problemen opduiken met de zitdagen. 
Zo bleek dat in een OCMW de lokale werkwinkel vragende partij is voor een 
aanwezigheidspolitiek waarbij een trajectbegeleider van het OCMW gedurende 
één dag per week cliënten wil ontvangen in de gebouwen van de Werkwinkel. 
Een probleem waar deze respondenten regelmatig naar verwijzen is dat de lokale 
werkwinkel geen aandacht heeft voor de cliënten van het OCMW.

4.7 Fase 7: Nazorg

Deze laatste fase wordt door de meeste OCMW’s minimaal ingevuld. Veel res-
pondenten benadrukken dat de contacten na het afl open van de tewerkstelling 
afhankelijk zijn van de goodwill van de cliënt. Het merendeel van de cliënten 
houdt volgens onze sleutelfi guren geen contact meer met het OCMW’s. Toch tref-
fen we enkele interessante uitzonderingen aan. In enkele OCMW’s heeft men met 
de regionale diensten voor tewerkstelling een afspraak gemaakt dat cliënten ook 
na hun tewerkstelling bij het OCMW worden opgevolgd door de maatschappelijk 
werkers van het OCMW. Deze laatste werken voltijds in de werkwinkel en hebben 
als taak de cliënten na de beëindiging van een activeringsmaatregel te oriënteren 
op de reguliere arbeidsmarkt.

5. Besluit: To work or not to work

In dit hoofdstuk gingen we in op de manier waarop de transitie van de verzor-
gingsstaat naar de actieve welvaartsstaat concreet gestalte krijgt in België. We 
begonnen met een literatuurstudie. Al gauw blijkt dat ‘activering’ verschillende 
betekenissen kan krijgen. Deze variëren van een strenge, disciplinerende visie 
naar een emancipatorische benadering. De historiek toont aan dat in België de 
RMI-wetgeving verre van een nieuwe beleidsintentie was op het gebied van acti-
vering. Al in de OCMW-wet van 1976 werden mogelijkheden ingebouwd waar-
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door de OCMW’s konden optreden als werkgever. Wat opvalt is dat de huidige 
beleidscontext heel wat ruimte laat voor OCMW’s om hun eigen activeringsbeleid 
te voeren. In een onderzoek gefi nancierd door de POD Maatschappelijke Integra-
tie naar de activeringspraktijken van Belgische OCMW’s vonden we een grote 
diversiteit aan praktijken terug (Raeymaeckers et al., 2009). We construeerden een 
blauwdruk van een activeringstraject en bekeken de manier waarop de OCMW’s 
deze fases invulden. We vonden enkele belangrijke succesfactoren.

Een eerste heeft te maken met het tewerkstellingsaanbod dat OCMW’s kunnen 
aanbieden aan hun cliënten. Als OCMW’s zowel in fase drie (sociale activering), 
fase vier (werkervaring & opleiding) als in fase vijf (professionele activering) een 
grote waaier aan jobs kunnen aanbieden, beschikken ze over meer mogelijkheden 
om de hulpvragers duurzaam te activeren. Belangrijk is dat het niet enkel gaat over 
‘veel’ jobs maar over ‘diverse’ jobs. Deze diversiteit heeft zowel betrekking op de 
sector, als op de moeilijkheidsgraad van de tewerkstelling. Het aantal sectoren dat 
in onze interviews wordt vernoemd is groot; de populairste zijn groendienst, hout 
& bouw en horeca. Daarnaast blijken ook jobs met een variërende moeilijkheids-
graad een belangrijke succesfactor te zijn. Hierdoor kan men, in de woorden van 
onze eigen respondenten, zowel de ‘zwaksten’ als de ‘sterksten’ voorzien van een 
job op maat en dit in alle fasen van het activeringstraject. Het kunnen aanbieden 
van zogenaamde opbouwende trajecten is voor OCMW’s met andere woorden een 
grote noodzaak.

Het artikel 60§7 statuut blijkt hiervoor een ideaal instrument te zijn. Alle res-
pondenten geven aan dat met deze regelgeving zeer fl exibel kan worden omge-
sprongen. Deze fl exibiliteit maakt het mogelijk een tewerkstelling op maat te or-
ganiseren. Zowel in de eigen, interne diensten als in samenwerking met externe 
partners biedt de regelgeving rond een artikel 60§7 voldoende handelingsvrijheid 
om de cliënt van een gepaste, activiteit op maat te voorzien. Belangrijk is dat dit 
gevarieerde jobaanbod via een artikel 60§7 statuut enkel in samenspraak met ex-
terne diensten kan verwezenlijkt worden.

Een tweede succesfactor betreft de samenwerking met de diverse vzw’s die 
onder de algemene noemer van sociaal economie vallen. Deze zijn vooral voor de 
kleine OCMW’s een cruciale partner om een jobaanbod op maat te creëren. Hier 
blijken de ‘succesvolle’ OCMW’s een duurzame samenwerking te ontwikkelen 
met één of meerdere vzw’s die een tewerkstelling voorzien van een variërende 
moeilijkheidsgraad en in verschillende sectoren. Ook in de grote OCMW’s lijken 
deze vzw’s een betekenisvolle rol te spelen. Toch leveren ook deze OCMW’s in-
spanningen om zelf interne tewerkstelling te garanderen. Deze zijn vooral gericht 
op de ‘zwaksten’ en begeleiden individuen op het gebied van sociale activering. 
Een belangrijk instrument zijn de ‘voortrajecten’. Hierdoor kunnen, in eigen be-
heer, cliënten op zeer laagdrempelige wijze en stap voor stap worden voorbereid 
op tewerkstelling binnen één van de beschikbare maatregelen.

Belangrijk is dat niet alleen voor de ‘zwaksten’ de nodige instrumenten wor-
den voorzien. Ook de ‘betere’ cliënten zijn gebaat bij tewerkstelling op maat in 
een beschermd kader. Zo geven sommige respondenten aan dat ze cliënten door-
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heen hun traject in moeilijkere jobs moeten kunnen inschakelen, waardoor de 
cliënt meer capaciteiten en vaardigheden kan ontwikkelen. In de praktijk is het 
opvallend dat voor deze cliënten maatregelen zoals SINE, ACTIVA en in enkele 
gevallen ook een artikel 61 worden benut. Bovendien kunnen deze maatregelen 
enkel worden geïmplementeerd door OCMW’s met voldoende medewerkers die 
zich kunnen specialiseren of door OCMW’s waar de medewerkers voldoende lang 
meedraaien om deze mogelijkheden te hebben uitgetest.

Een laatste succesfactor is een goed contact met de regionale diensten voor 
tewerkstelling. Zowel in fase 6 (toeleiding naar de reguliere arbeidsmarkt) als 
fase 7 (nazorg) zijn de trajectbegeleiders van de Werkwinkel, VDAB of FOREM 
een cruciale partner. In OCMW’s waar goede contacten ontstaan met de regionale 
diensten voor tewerkstelling worden er in sommige gevallen gezamenlijke projec-
ten ondernomen, wordt overleg rond bepaalde cliëntdossiers opgezet en ontstaan 
zeer vernieuwende goede praktijken op het gebied van nazorg.

Deze resultaten van het onderzoeksproject ‘duurzame activering in de Belgi-
sche OCMW’s’ (Raeymaeckers e.a., 2009) liegen er niet om. OCMW’s worden 
gekenmerkt door een grote variatie aan goede, maar ook minder goede praktij-
ken. Moeten we daarom pleiten voor een uniforme strategie of handelingskader 
voor alle OCMW’s? Omdat elk OCMW afrekent met een eigen (arbeidsmarkt-) 
context en een cliëntenbestand met soms zeer specifi eke noden is het belang-
rijk dat de lokale autonomie moet gerespecteerd worden. Vanuit de hogere 
overheden (Europees, Federaal en Vlaams) moeten er voldoende fi nanciële en 
methodologische handvaten worden aangeboden om een duurzaam activerings-
beleid te ontwikkelen. De huidige legislatuur zette alvast in op een verderzet-
ting van eerdere bestaande maatregelen. Daarnaast werd het aantal clusters van 
OCMW’s verhoogt, wat een positieve evolutie is voor de OCMW’s in kleine 
gemeenten om de krachten te bundelen op het gebied van trajectbegeleiding. 
Ten slotte werd ook het contingent van sociale economie binnen de artikel 60§7 
uitgebreid. Het onderscheid tussen de diverse fases zoals voorgesteld in dit 
hoofdstuk kan dienen als inspiratie om toekomstige activeringsmaatregelen op 
af te stemmen.

Naar de toekomst toe zijn we van mening dat OCMW’s voldoende experimen-
teerruimte dienen te krijgen om goede praktijken te ontwikkelen. Vooral in tijden 
van economische crisis is een intelligent en creatief activeringsbeleid een absolute 
must. Bovenstaand overzicht geeft aan dat er veel beweegt op het lokale OCMW-
terrein wat betreft de activering van leefl oners. Er moet ruimte worden geboden 
voor het ontwikkelen, evalueren en experimenteren met goede praktijken op het 
lokale niveau en dit in alle fases van het activeringstraject. Verder wetenschappe-
lijk onderzoek en de uitwisseling van kennis tussen OCMW’s vormen hiervoor de 
ideale voedingsbodem. Hierbij mag de Aanbeveling van de Europese Commissie 
betreffende Active Inclusion nooit uit het oog worden verloren. Activering moet 
namelijk steeds in verbinding staan met een bredere inclusiestrategie, waarbij een 
gelijke toegang tot dienstverlening en een gewaarborgd minimuminkomen cen-
traal staan.
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NOTEN

1. Manssen (2000) beschouwt Rosanvallon als één van de ‘founding fathers’ beschouwd van 
het begrip ‘de nieuwe sociale kwestie’. Volgens hem heeft dit begrip vier betekenissen: 
(1) de toegenomen voorspelbaarheid van sociale risico’s en de negatieve effecten daarvan 
op solidariteit, (2) de marginalisering van laaggeschoolden, (3) de dualisering tussen wer-
kenden en uitkeringstrekkers, (4) de rechten en plichten verbonden aan het burgerschap.

2. GESCO: Een Gesubsidieerd Contracteel Statuut is in 1989 in het leven geroepen om te-
werkstelling te creëren in de niet-commerciële sector.

3. DAC: Derde Arbeiderscircuit was een tewerkstellingsmaatregel met als doel de jobcreatie 
van structurele werklozen.

4. Arbeidszorg is bedoeld voor mensen die niet, nog niet of niet meer terechtkunnen in het 
reguliere arbeidscircuit of beschermde arbeidscircuit.
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1. Inleiding

In 2009 waren 1,71% van de Belgische huishoudens betrokken bij een procedure 
van collectieve schuldregeling. Eens opgestart, tracht deze procedure het voor 
mensen met een zware schuldenlast mogelijk te maken om hun schulden zo goed 
mogelijk af te betalen, zonder dat hun menselijke waardigheid eronder te lijden 
heeft.

Deze procedure werd bij de wet ingesteld om mensen die niet op een duurzame 
manier kunnen omgaan met hun schulden, te helpen. Een persoon die betrokken 
is in een collectieve schuldregeling wordt beschouwd als iemand met overmatige 
schuldlast. Hierdoor veronderstellen we dat er in 2009 1,71% huishoudens met 
overmatige schuldenlast in België aanwezig waren. Aangezien een groot aantal 
mensen met een zware schuldenlast geen toevlucht durven te zoeken tot deze 
procedure, slaat dit percentage enkel op het zichtbare deel van het fenomeen. 
Bovendien wordt er door de schuldbemiddelingsdiensten in Vlaanderen, Wallonië 
en Brussel ook schuldbemiddeling voorzien voor mensen die niet in aanmerking 
komen voor een collectieve schuldenregeling.

Overmatige schuldenlast is een zorgwekkend fenomeen met meerdere sociale 
en economische gevolgen. Verder in het artikel zullen we ingaan op het vaak voor-
komende verband tussen overmatige schuldenlast, armoede en sociale uitsluiting. 
Bovendien merken we op dat de kosten van overmatige schuldbemiddeling aan-
zienlijk zijn; het betreft niet enkel de niet-geïnde bedragen door de schuldeisers, 
maar ook de investering door de overheid om overmatige schuldenlast te bestrij-
den. Een beter begrip over overmatige schuldenlast zou nochtans corrigerende en 
preventieve beleidsmaatregelen moeten vergemakkelijken. Tot hier toe is er echter 
nog weinig bekend over het fenomeen en wordt het vaak over het hoofd gezien in 
wetenschappelijk onderzoek.

In dit artikel willen we de oorzaken van overmatig schuldenlast analyseren 
en in verband brengen met het fenomeen armoede. Eerst zullen we ‘overmati-
ge schuldenlast’ defi niëren en de verschillende indicatoren uit de doeken doen. 
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Daarna zullen we bestuderen welke factoren overmatige schuldenlast kunnen ver-
klaren. We zullen aantonen dat de factoren die overmatige schuldenlast lijken te 
verklaren, tegelijkertijd ook factoren zijn, die van toepassing zijn op een bepaald 
type van armoede en sociale uitsluiting. Uiteindelijk zullen we ook nagaan of 
mensen met een zware schuldenlast als ‘arm’ beschouwd kunnen worden.

2. Overmatige schuldenlast: Wat is het en hoe meten we het?

De eerste moeilijkheden waarmee een onderzoeker wordt geconfronteerd bij dit 
onderwerp, is het kwantifi ceren and defi niëren van overmatige schuldenlast. Voor-
dat we de oorzaken van overmatige schuldenlast en het verband met armoede 
kunnen bestuderen, is het immers noodzakelijk om overmatige schuldenlast te 
defi niëren en de verschillende statistische methoden waarmee we dit fenomeen 
kunnen meten, uit te leggen.

2.1 De defi nitie van overmatige schuldenlast en ernstige schulden

Hoewel het lange tijd moeilijk was om een algemene defi nitie voor overmatige 
schuldenlast te vinden, wordt dit fenomeen meestal gedefi nieerd als het aan-
houdend onvermogen om met het huidige inkomen schulden af te betalen.1 Het 
fenomeen van overmatige schuldenlast mag echter niet worden verward met ern-
stige schuldensituaties die gedefi nieerd worden als het uitblijven van de afbeta-
ling van één of meerdere schulden. Betalingsmoeilijkheden kunnen een ernstig 
schuldenprobleem creëren. Dit kan gaan van eenvoudige nalatigheid tot (moge-
lijk aanhoudend) fi nancieel onvermogen om de schulden tegen de vervaldag af 
te betalen.

Wanneer een persoon zich in een situatie van overmatige schuldenlast bevindt, 
verkeert hij onvermijdelijk ook in een situatie van ernstige schulden. Het omge-
keerde is echter niet altijd het geval. Overmatige schuldenlast is structureel onder-
bouwd terwijl dit bij ernstige schulden niet noodzakelijk zo is.

2.2 Hoe meten we overmatige schuldenlast?

Met de zo juist geschetste defi nitie van overmatige schuldenlast lijkt het helaas 
moeilijk werken wanneer we het aantal huishoudens met overmatige schuldenlast 
willen nagaan. Nochtans registreert onze samenleving, via metingen en scorebor-
den, verschillende sociale fenomenen die als onrustwekkend worden beschouwd. 
Deze scoreborden worden, ex ante, gebruikt om de nodige economische en sociale 
beleidsmaatregelen te defi niëren. Ex post worden deze scoreborden ook gebruikt 
om de effectiviteit van socio-economische maatregelen na te gaan. Doordat een 
zorgwekkend fenomeen zoals overmatige schuldenlast moeilijk te kwantifi ceren 
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valt, bestaat er het risico dat beleidsmakers het zullen negeren. Het is dan ook van 
vitaal belang om overmatige schuldenlast te bestuderen aan de hand van econo-
mische en sociale indicatoren, die het mogelijk maken om het algemeen risico op 
overmatige schuldenlast te meten. Dit algemeen risico mag echter niet verward 
worden met het individueel risico op overmatige schuldenlast. De vraag rest dan: 
hoe kunnen we deze risicoconcepten in verband met overmatige schuldenlast de-
fi niëren en welke indicatoren moeten we gebruiken om deze te meten?

2.2.1 Wat is het ‘individueel risico op overmatige schuldenlast’?

Een risico wordt algemeen gedefi nieerd als de waarschijnlijkheid dat een ge-
beurtenis, waarvan de (vaak negatieve) consequenties bekend zijn, zich voordoet 
(Sirven, 2004). Toegepast op een bepaald individu, zal het individuele risico op 
overmatige schuldenlast gemeten worden als de kans die dit individu maakt om 
zich op een bepaald moment in een situatie van overmatige schuldenlast te be-
vinden. Uiteraard varieert de grootte van dit risico van individu tot individu. 
Verschillende persoonskenmerken (zoals leeftijd, socio-professionele situatie) 
verhogen of verlagen de kans dat iemand geconfronteerd wordt met overmatige 
schuldenlast. Het is dus niet onredelijk om te vermoeden dat getrouwde mannen 
met een vaste baan gemiddeld minder risico lopen op een overmatige schul-
denlast, dan alleenstaande, werkloze vrouwen. Het moet dus, tot op een zekere 
hoogte, mogelijk zijn om aan de hand van individuele kenmerken na te gaan 
wat het risico is dat een persoon ooit in een situatie van overmatige schuldenlast 
terecht komt.

Het idee om het individuele risico op overmatige schuldenlast te meten is niet 
zo theoretisch als het op het eerste gezicht lijkt. Kredietverlenende instanties zoals 
banken vertrouwen vaak op dit type van berekening wanneer ze een kredietscore 
gebruiken om leningen toe te kennen aan klanten. Kredietscoren is een vergelij-
king van de verschillende kenmerken van de aanvrager van een lening (leeftijd, 
beroep, salaris, gezinssituatie) waaruit men dan een representatieve steekproef 
afl eidt om de kans te berekenen of de kredietnemer zijn schuld kan terugbetalen. 
Voor kredietinstellingen is kredietscoren, niets meer en niets minder, dan een be-
slissingsmechanisme dat hen in staat stelt om het risico op een wanbetaling te be-
rekenen, hoewel dit in principe onberekenbaar is. Als de kenmerken van mijnheer 
X sterk lijken op de (uit de door de institutie berekende steekproef) kenmerken 
van een ‘goede kredietnemer’, dan zal deze techniek mijnheer X een goede score 
toekennen. Deze goede score symboliseert dan het relatief lage risico op een wan-
betaling.2

2.2.2 Hoe berekenen we het ‘algemene risico op overmatige schuldenlast’?

In tegenstelling tot kredietinstellingen, willen wij geen gebruik maken van instru-
menten die het individueel risico op een overmatige schuldenlast meten.
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Binnen het opdrachtenkader van het ‘Observatoire du Crédit et de l’Endet-
tement’ (verder OCE), zijn we voornamelijk geïnteresseerd in de berekening van 
het algemene risico op overmatige schuldenlast op een gegeven moment. Dit is de 
kans dat een willekeurig individu uit de samenleving in een situatie van overmati-
ge schuldenlast terecht komt. Ook het algemene risico op overmatige schuldenlast 
is onbekend en onberekenbaar. Met behulp van het voorbeeld van de kredietsco-
rende technieken proberen we om indicatoren te vinden die het algemeen risico 
op overmatige schuldenlast toch kunnen berekenen. Een goede indicator voor dit 
risico zou een indicator van een gemakkelijk meetbaar sociaal fenomeen zijn, dat 
sterk correleert met het algemeen risico op overmatige schuldenlast en het moge-
lijk maakt om dit te berekenen.

Als de geselecteerde indicator een goede indicator is van het algemene risico 
op overmatige schuldenlast, dan zal een toename in de omvang van deze indicator 
een indicatie zijn van een toename van de overmatige schuldenlast. We moeten 
echter beseffen dat geen enkele indicator ook daadwerkelijk een precieze telling 
van het aantal huishoudens met een zware schuldenlast zal kunnen weergeven. 
De richting van onze indicatoren (temporale trends en regionale vergelijkingen) 
maakt het mogelijk om verschillende trends in verband met overmatige schulden-
last te beoordelen en er een betekenis aan toe te kennen. Het is daarenboven ver-
standig om meerdere indicatoren te gebruiken in plaats van slechts één indicator. 
In het volgende punt zullen we een aantal indicatoren toelichten om overmatige 
schuldenlast en hoge schulden te meten. Deze indicatoren zullen ons ook in staat 
stellen om de oorzaken van overmatige schuldenlast en het verband met armoede 
te bestuderen.

2.3 De analyse van drie indicatoren met betrekking tot het algemeen 
risico op overmatige schuldenlast

Aan de hand van gegevens van de ‘Centrale des Crédits aux Particuliers’ (verder 
CCP) van het BNB, stelt het OCE voor om verschillende indicatoren te onder-
zoeken die het algemeen risico op overmatige schuldbemiddeling identifi ceren.3 
Ter herinnering: het register bevat informatie over het consumentenkrediet en 
particuliere hypotheken (positieve component), informatie over de wanbeta-
lingen van deze leningen (negatieve component) en informatie over de huidige 
schuldbemiddelingsprocedures. Kredietverstrekkers moeten alvorens een lening 
toe te kennen, eerst het register raadplegen, om er zeker van te zijn dat de klant 
de lening kan terugbetalen. Een kredietverstrekker kan geen lening toekennen 
indien, volgens de beschikbare gegevens, een persoon grote kans heeft op afbe-
talingsmoeilijkheden van dit krediet. Voor het OCE vormt het register een solide 
basis om indicatoren te berekenen met betrekking tot het algemeen risico op 
overmatige schuldenlast. In dit hoofdstuk presenteren wij drie indicatoren uit 
de CPP-gegevens om het algemeen risico op overmatige schuldenlast te bereke-
nen.
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2.4 Het percentage van kredietnemers in gebreke

Onze eerste indicator voor het algemene risico op een overmatige schuldenlast, 
zijn de door het CPP geregistreerde wanbetalingen. We willen voornamelijk we-
ten hoeveel procent van de kredietnemers (ontleners), tegenover het totaal aantal 
kredietnemers uit de dossiers van het CCP, tenminste één betalingsachterstand 
heeft. Deze indicator, die we in het vervolg het percentage van de kredietnemers 
in gebreke noemen, wordt als volgt berekend:

Percentage van kredietnemers 
in gebreke

= (

Aantal mensen met een schuld voor 
ten minste één krediet (negatieve categorie)

)
Algemeen aantal kredietnemers 

(positief categorie)

2.5 Een tijdelijke trend in het percentage van kredietnemers in gebreke

Wanneer we grafi ek 1 bekijken, merken we op dat volgens het register in 2003 
8.3% van alle kredietnemers een schuld hadden voor tenminste één krediet. In 
2009 was dit nog 7,28%. Deze substantiële trend weerspiegelt de vermindering 
van het algemene risico op overmatige schuldenlast. Het zou echter niet eerlijk 
zijn om te concluderen dat in 2009 7,28% van alle kredietnemers in een situatie 
van overmatige schuldenlast verkeerden. Sommige van deze mensen hadden een 
wanbetaling door een persoonlijke nalatigheid, een geschil met de geldschieter 
of door tijdelijke fi nanciële moeilijkheden. Bovendien had in 2009 63% van de 
kredietnemers in gebreke slechts voor één krediet een wanbetaling. Hierdoor wor-
den mensen mogelijk gecategoriseerd als iemand in gebreke terwijl deze persoon 
nochtans niet verkeert in een situatie van zware schulden, en dus ook niet in een 
situatie van overmatige schuldenlast.

Grafi ek 1 – Percentage van kredietnemers in gebreke, België (2003 – 2009).
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Bron: OCE grafi ek en berekeningen op CPP (BNB) gegevens.

Het percentage kredietnemers in gebreke moet dus hooguit worden bekeken als 
een indicator van het algemene risico op overmatige schuldenlast en niet als een 
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nauwkeurige meting van dit fenomeen. Het feit dat een persoon wordt geregis-
treerd als iemand met één of meerdere wanbetalingen betekent echter dat deze 
persoon een schuldensituatie ervaart die in meer of mindere mate ernstig is. Het 
risico dat deze persoon ook daadwerkelijk in een situatie van overmatige schul-
denlast zal terecht komen, zal stijgen met de omvang en het aantal wanbetalin-
gen.

Bovendien merken we dat er tussen 2008 en 2009 een lichte toename is van 
het percentage kredietnemers in gebreke. Hoe klein ook, contrasteert deze veran-
dering voldoende met die van de vorige vijf jaren om te veronderstellen dat er een 
lichte stijging is van het algemene risico op overmatige schuldenlast. We dienen 
echter nog na te gaan of andere indicatoren dit bevestigen.

2.6 Ruimtelijke verschillen in het percentage van kredietnemers in 
gebreke

Het belang van de regionale verschillen voor het algemeen risico op overmatige 
schuldenlast kan worden bestudeerd met behulp van tabel 1. In 2009 werden 
9,4% van de kredietnemers in Wallonië met een betalingsachterstand geconfron-
teerd. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was dit percentage zelfs 10,22% 
tegenover 5,21% in het Vlaamse Gewest. Naast de schommelingen in tijd, va-
rieert het algemene risico op overmatige schuldenlast dus ook volgens ruimte-
lijke kenmerken. Hoewel niet afgebeeld in onderstaande tabel, tonen bestaande 
gegevens van de administratieve arrondissementen dat de regionale verschillen 
meer zichtbaar worden naarmate de schaal wordt verkleind. Ter illustratie: het 
administratieve arrondissement Charleroi noteert een record van 12,89% krediet-
nemers in gebreke. Omgekeerd, noteert het district van Leuven slechts 4,15% 
kredietnemers in gebreke. Het fenomeen van overmatige schuldenlast is voorna-
melijk merkbaar in de sociaal en economisch kwetsbare regio’s van het land. Op 
het vlak van het algemeen risico op overmatige schuldenlast, zijn dus lang niet 
alle Belgen gelijk.

Tabel 1 – Ruimtelijke verschillen in overmatige schuldenlast (percentage kredietnemers in 
gebreke).

Provincie Antwerpen 5.38% Provincie Waals Brabant 5.65%
Provincie Vlaams Brabant 4.38% Provincie Hengauwen 10.89%
Provincie Limburg 5.17% Provincie Luik 9.46%
Provincie Oost Vlaanderen 5.55% Provincie Luxemburg 7.87%
Provincie West Vlaanderen 5.34% Province Namen 8.82%
Vlaams gewest 5.21% Waalse gewest 9.40%
Brussels hoofdstedelijk gewest 10.22% Totaal België 7.28%

Bron: OCE grafi eken en berekeningen op CPP (BNB) gegevens.



Overmatige schuldenlast: de maatregelen, oorzaken en linken met armoede  ⏐  133

2.7 Evolutie in het gemiddeld aantal achterstallige betalingen van 
kredietnemers in gebreke

Terwijl de oorspronkelijke indicator van het algemeen risico op overmatige 
schuldenlast is opgebouwd rond de frequentie van het aantal wanbetalingen, 
beoordeelt het tweede type van indicator de omvang van de wanbetalingen door 
middel van het gemiddeld aantal achterstallige betalingen van kredietnemers 
in gebreke. Tussen 2008 en 2009 is het nominale gemiddelde achterstallige be-
drag van kredietnemers aanzienlijk toegenomen. Het OCE berekende dat voor 
mensen met een wanbetaling, de gemiddelde achterstand €6.042 was in 2009, 
in vergelijking met €5.394 in 2008. Dit is een toename van 12%. De infl atie in 
2009 bedroeg praktisch 0%, en verklaart deze ontwikkeling dus niet. Grafi ek 2 
bevestigt deze waarneming. Tussen 2008 en 2009 is er een verandering merk-
baar in de trend van de reële evolutie (exclusief infl atie) van de achterstallige 
bedragen. Op het einde van 2009 waren de gemiddelde achterstallige bedragen 
(sinds 2004 steeds uitgedrukt in Euro) reeds teruggekeerd tot het niveau van 
2004.

Grafi ek 2 – Evolutie van achterstallige bedragen per kredietnemer in gebreke (in euro, 2003 
– 2009).
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Bron: OCE grafi ek en berekeningen op CPP (BNB) en ICN (IPC) gegevens.

Wanneer we het algemene risico op overmatige schuldenlast willen beoordelen, 
is deze evolutie signifi canter dan de toename in het percentage van het aantal 
kredietnemers in gebreke (dat we hierboven bespraken). De toename van de ge-
middelde achterstallige betaling bewijst dat de achterstallige betalingen te maken 
hebben met situaties van moeilijkheden met budgetbeheer. Rekening houdend met 
deze statistische ontwikkelingen kunnen we vrezen dat in 2009 de ‘occasionele’ 
achterstallige betalingen meer ‘structureel’ van aard zullen worden. Zoals eerder 
gezegd, wordt overmatige schuldenlast gedefi nieerd als het lange termijn onver-
mogen om schulden af te betalen. De ontwikkelingen uit grafi ek 1 kunnen, net 
zoals het percentage van het aantal kredietnemers in gebreke, worden beschouwd 
als een indicator van de stijging (na vijf jaar) van het algemene risico op overma-
tige schuldenlast.
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2.8 Het aantal nieuwe procedures van collectieve schuldbemiddeling

Een derde indicator die het mogelijk maakt om het algemene risico op overmatige 
schuldenlast te bestuderen, is het aantal huishoudens dat jaarlijks een aanvraag in-
dient voor een collectieve schuldbemiddelingsprocedure. De gegevens uit grafi ek 
3 geven aan dat tussen 2008 en 2009 het aantal nieuwe CDS procedures steeg van 
12.900 tot 15.904 procedures, wat een verhoging is van 23,3%.

Een toename van het aantal aanvaarde procedures gedurende een jaar verklaart 
de toename in het aantal collectieve bemiddelingsaanvragen. Omgekeerd, kan een 
toename van het aantal collectieve bemiddelingsprocedures een teken zijn van 
meer huishoudens met fi nanciële moeilijkheden.

Net zoals bij de vorige indicatoren toont deze evolutie een toename van het 
algemene risico op overmatige schuldenlast. Verder in dit hoofdstuk zullen we in-
gaan op de oorzaken van overmatige schuldenlast en de oorzaken van de toename 
van het algemeen risico voor overmatige schuldenlast in 2009. Het is eveneens 
ons doel om een verband te leggen tussen het fenomeen van overmatige schulden-
last en dat van armoede. We zullen dit verband op twee manieren bestuderen. In 
sectie 3, trachten we aan te tonen dat bepaalde factoren die een overmatige schul-
denlast veroorzaken ook een vorm van armoede kunnen zijn. In deel 4, vragen we 
ons, aan de hand van de belangrijkste benaderingen van armoede, af of mensen 
met een overmatige schuldenlast als arm kunnen worden beschouwd.

3. De oorzaken van overmatige schuldenlast

Wanneer we de verklarende factoren van overmatige schuldenlast onderzoeken, 
moeten we rekening houden met twee niveaus van analyse. Aan de ene kant ver-
klaren tijdelijke factoren op het macro-economisch niveau, waarom overmatige 
schuldenlast gedurende bepaalde periodes en/of in bepaalde regio’s groter is. 
Deze macro-economische factoren verklaren echter niet alle gevallen van overma-
tige schuldenlast. Mensen met een vergelijkbare socio-economische achtergrond 
komen immers niet allemaal in dezelfde toestand terecht, in termen van ernstige 
schulden en overmatige schuldenlast. Aan de andere kant helpen verschillende 
huishoudelijke kenmerken, op micro-economisch niveau, het begin van een si-
tuatie van overmatige schuldenlast verklaren. Om de analyse van de oorzaken 
van overmatige schuldenlast te vervolledigen, zullen we ook nagaan of het bui-
tensporig gebruik van kredieten een reële verklarende factor is voor overmatige 
schuldenlast.

3.1 Macro-economische verklarende factoren van overmatige 
schuldenlast

De eerder beschreven ontwikkelingen in de indicatoren van overmatige schulden-
last doen vermoeden dat onze economie, tussen 2008 en 2009, een lichte stijging 
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kende van het algemene risico van huishoudens op een overmatige schuldenlast. 
Maar wat gebeurde er nu werkelijk tussen 2008 en 2009?

Grafi ek 3 – Evolutie van het aantal nieuwe procedures van collectieve schuldbemiddeling 
(België, 2006 – 2009).
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Bron: OCE grafi ek voor CPP (BNB) gegevens.

Uiteraard kunnen we deze vermeende stijging van de overmatige schuldenlast 
plaatsen binnen de achtergrond van de crisis. Vanaf 2008 werd de wereldeco-
nomie geconfronteerd met een ‘subprime crisis’ die spoedig uitgroeide tot een 
bancaire en fi nanciële crisis. In september 2008 bevestigde het faillissement van 
Lehman Brothers de diepte van de crisis. Bovendien zette dit faillissement aan 
tot nog meer paniek binnen de wereld van de fi nanciële markten. De crisis, die 
aanvankelijk enkel invloed had op de fi nanciële sferen van de economie, breidde 
zich uit tot het gehele economische systeem en beïnvloedde op deze manier ook 
de werkgelegenheid en de koopkracht van huishoudens.

Grafi ek 4 toont ons de verandering in het besteedbaar inkomen per capita voor 
huishoudens, tussen 2003 en 2008, samen met de mate van de groei van het BBP 
en de infl atie tussen 2003 en 2009. In de loop van 2008 merken we een bijzon-
der sterke infl atie op. Bovendien steeg het BBP slechts matig. In deze context 
daalde het reëel besteedbaar inkomen per capita (dat een goede meting is van de 
koopkracht) tussen 2008 en 2009 (met 0,18%). Op het moment dat dit hoofdstuk 
wordt geschreven, beschikken we nog niet over de gegevens om de koopkracht 
in 2009 te analyseren. De sterke negatieve groei van het BBP in combinatie met 
een infl atie (van ongeveer 0%) zouden echter moeten leiden tot een signifi cante 
vermindering van de koopkracht. Dit zou op zijn beurt leiden tot een toename van 
de fi nanciële moeilijkheden voor de meest kwetsbare huishoudens.

De economische ontwikkelingen van 2009 kunnen de groei van het percentage 
van kredietnemers in gebreke verklaren, evenals de stijging van het aantal opge-
starte procedures van collectieve schuldenregeling en de stijging van het gemid-



136  ⏐  Overmatige schuldenlast: de maatregelen, oorzaken en linken met armoede 

deld aantal achterstallige betalingen van kredietnemers in gebreke. De verande-
ringen in het algemene risico op overmatige schuldenlast blijken dus verbonden 
met de cyclische schommelingen van de economie.

Grafi ek 4 – Evolutie van de belangrijkste macro-economische indicatoren (2004 – 2009).
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Bron: OCE grafi ek op ICN gegevens verzameld door Belgostat (BBP en infl atiegraad) en OCE 
berekeningen op ICN gegevens (actueel besteedbaar inkomen per inwoner).

De analyse van tabel 1 geeft aan dat het algemene risico op overmatige schulden-
last aanzienlijk verschilt van regio tot regio. Hierdoor, kunnen we aannemen dat 
het risico op overmatige schuldenlast, op zijn minst ten dele afhangt van de socio-
economische eigenschappen van de inwoners van die regio. Wordt deze hypo-
thetische link tussen overmatige schuldenlast en onzekerheid echter ondersteund 
door de beschikbare statistieken?

Grafi ek 5 toont dat we, op het niveau van de Belgische provincies, de hypo-
these van het verband tussen het werkloosheidspercentage (hier beschouwd als 
een indicatie van de levensomstandigheden van elke regio) en het percentage van 
de kredietnemers in gebreke (dat wordt gebruikt om het algemene risico op over-
matige schuldenlast weer te geven), niet kunnen ontkennen. Met een correlatieco-
effi ciënt4 van 0,94, lijken deze twee variabelen statistisch sterk met elkaar te zijn 
verbonden.

Hoewel meer diepgaand onderzoek aangewezen lijkt, is het duidelijk dat de 
regio’s die het meest gevoelig zijn voor het risico op werkloosheid ook het meest 
gevoelig zijn voor overmatige schuldenlast. De socio-economische kenmerken 
van een regio lijken hierdoor het algemene risico op overmatige schuldenlast te 
verklaren.

We hebben zojuist aangetoond dat overmatige schuldenlast wordt verklaard 
door macro-economische factoren. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de gevaren 
verbonden met de economische conjunctuur ook het algemene risico op overma-
tige schuldenlast beïnvloeden. Bovendien blijkt er meer overmatige schuldenlast 
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aanwezig te zijn in economisch minder succesvolle Belgische provincies. Deze 
macro-economische verklaringen lijken vanzelfsprekend. Toch zijn ze onvoldoen-
de om het fenomeen van overmatige schuldenlast volledig te verklaren. Ook de 
micro-economische dimensie moet worden bestudeerd. Welke factoren kunnen 
verklaren waarom bepaalde huishoudens een overmatige schuldenlast kennen, 
terwijl andere huishoudens in vaak relatief vergelijkbare socio-economische om-
standigheden, geen fi nanciële moeilijkheden ondervinden? In de volgende para-
graaf zullen we onderzoeken welke factoren het individuele risico op overmatige 
schuldenlast beïnvloeden. We behandelen ook de vraag of er een verband bestaat 
tussen iemands overmatige schuldenlast en zijn kredietgebruik. We maken hierbij 
voornamelijk gebruik van de publicaties van het OCE en, meer in het bijzonder, 
van enquêtegegevens die het Observatorium verzamelde bij de Waalse diensten 
voor schuldbemiddeling (verder SMD).5

Grafi ek 5 – Relatie tussen het werkloosheidspercentage en het percentage kredietnemers in 
gebreke.
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3.2 Micro-economische factoren van overmatige schuldenlast

Wanneer we vanuit de socio-economische realiteit van de huishoudenbevraging 
de oorzaken van overmatige schuldenlast proberen te verklaren, dan merken we 
snel dat het profi el dat hieruit voortkomt veel gelijkenissen vertoont met dat van 
mensen in armoede (Cherenti, 2010).

Volgens de al eerder vermelde OCE-gegevens, bedroeg het gemiddeld huis-
houdeninkomen (gemeten door het SMD) amper €1,361.97 in 2008. Zoals we in 
paragraaf 4 zullen bespreken, heeft een aanzienlijk deel van deze huishoudens een 
inkomen dat onder de armoedegrens ligt. Het is dan ook interessant om het gemid-
deld inkomen van de huishoudens die het SMD raadpleegden, te vergelijken met 
de gemiddelde uitgaven van Belgische huishoudens. Het CRIOC (Onderzoeks- en 
Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties) creëerde een index op basis 
van een ‘gezinskorf’, die ons informatie verstrekt over de wekelijkse huishou-
denuitgaven voor de consumptie van (zowel publieke als private) goederen en 
diensten. In december 2008 spendeerde families €570.56. Dit is €2,282.24 per 
maand.6 Als we dit cijfer vergelijken met het gemiddeld huishoudinkomen geme-
ten door het SMD, kunnen we concluderen dat mensen met een zware schulden-
last een lagere gemiddelde levensstandaard hebben. Dit wordt bevestigd door het 
eerder vermelde feit dat socio-economisch minder welvarende regio’s meer kre-
dietwanbetalingen registreren. Lage inkomens en individuele risico’s op schulden 
lijken hierdoor sterk verbonden.

Voor elke geanalyseerde schuldbemiddelingszaak, ondervroeg het OCE de 
schuldbemiddelaar die zich bezig hield met de zaak, naar de factor waarvan hij 
vermoedt dat deze de overmatige schuldenlast van het huishouden kan verklaren. 
Gebaseerd op deze gegevens, ontwikkelden we een typologie over huishoudens 
met een overmatige schuldenlast, gecategoriseerd volgens de oorzaken die hun in-
dividuele overmatige schuldenlast lijken te verklaren. Zo kon het OCE vier types 
van oorzaken onderscheiden, die volgens de bemiddelaars het meest kenmerkend 
waren.

In 2008 gaven de bemiddelaars voor 34,7% van de onderzochte gevallen aan 
dat een ‘structureel onvermogen’ van het huishouden de belangrijkste verklarende 
factor was voor overmatige schuldenlast. Door een te laag inkomen om aan de 
basisbehoeften te voldoen, hebben deze huishoudens onvoldoende geld voor hun 
uitgaven. In 2007 werd slechts in 30% van alle gevallen dit structureel onvermo-
gen vermeld. De uitbreiding van het aantal situaties van structureel onvermogen, 
geeft een verarming van de huishoudens aan, die de eerder vermelde stijging van 
het aantal situaties van overmatige schuldenlast kan verklaren. Bovendien is het 
interessant om op te merken dat in de provincie Henegouwen 38,8% van de on-
derzochte gevallen structureel onvermogen aangaven. Nochtans wordt deze pro-
vincie zeker niet het ergst getroffen door ernstige schulden of overmatige schul-
denlast (zie tabel 1). Ter vergelijking, in de provincie Waals Brabant werd deze 
reden in 29,1% van de gevallen vermeld en in de provincie Luxemburg slechts 
20,6%.
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De drie andere oorzaken van overmatige schuldenlast die de bemiddelaars 
aangeven zijn ‘onvoorziene gebeurtenissen’, ‘levensstijl’ en ‘moeilijkheden met 
budgetbeheer’. Onvoorziene gebeurtenissen (zoals ziekte, het verliezen van werk, 
het overlijden van een familielid, scheiding) is de tweede belangrijkste oorzaak 
van overmatige schuldenlast die door de bemiddelaars wordt aangehaald. In 2008 
werd deze reden in 26,5% van de gevallen vermeld. Levensstijl (buitensporige uit-
gaven, kredietmisbruik, etc.) is de voorlaatste vermelde factor en werd in slechts 
15,5% van de (door het SMD) onderzochte gevallen vermeld. In 14,36% van de 
onderzochte gevallen, bleken moeilijkheden met budgetbeheer de precaire fi nan-
ciële situatie van de huishoudens te verklaren.

In de meerderheid van de onderzochte gevallen was de combinatie van meer-
dere van deze factoren verantwoordelijk voor de situatie van iemands overmatige 
schuldenlast. We vroegen ook aan de bemiddelaars wat zij de meest doorslagge-
vende oorzaak vonden in dit geval. Het lijkt vanzelfsprekend dat moeilijkheden 
met budgetbeheer een groter risico op overmatige schuldenlast inhielden, zeker 
wanneer ze gepaard gaan met bijvoorbeeld een laag inkomen of een niet aange-
paste levensstijl. Bovendien heeft elk van deze factoren een andere impact in ter-
men van overmatige schuldenlast, naargelang het huishouden een huis bezit, een 
bepaalde graad van onderwijs heeft, hulp krijgt van mensen in hun omgeving in 
het geval van onvoorziene omstandigheden. De kwetsbaarheid voor een overma-
tige schuldenlast hangt van zoveel factoren af dat het onmogelijk is deze te vatten 
in één lijst.

3.3 Kunnen we een verband leggen tussen kredietgebruik en 
overmatige schuldenlast?

Veel mensen denken, soms te snel, dat overmatige schuldenlast en kredietschuld 
onafscheidelijke fenomenen zijn. Maar wat betekent dit precies? Uit een analyse 
van de gegevens van het CCP blijkt dat het moeilijk is om een verband te leg-
gen tussen overmatige schuldenlast en kredietgebruik. Grafi ek 6 vergelijkt het 
deel van de bevolking dat minstens één vorm van krediet heeft (rechteras) met 
de ontwikkeling van de problematiek van ernstige schulden (met behulp van het 
percentage van achterstallige leningnemers op de linkeras). In de bevraagde pe-
riode merken we een toename in het gebruik (of de toegang) tot de kredietmarkt, 
tesamen met een vermindering van ernstige schuldsituaties. Tussen 2003 en 2009 
steeg het percentage van Belgen met minstens één vorm van krediet van 51,8% tot 
57,8%. Over dezelfde periode verminderde het percentage van ontleners met een 
schuld van 8,3% tot 7,2%.

Uiteraard hebben de trends uit de bovenstaande grafi ek betrekking op de gehe-
le Belgische bevolking. Welk verband kan er worden gelegd tussen kredietgebruik 
en overmatige schuldenlast, als we enkel kijken naar de gezinnen die zich daad-
werkelijk in een situatie van overmatige schuldenlast bevinden? De statistieken 
over de collectieve schuldenregeling geven hier voor een deel een antwoord op. 
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In 2009 was bijna een derde van de mensen in een collectieve schuldenprocedure 
niet opgenomen in het negatieve luik van de CCP. Datzelfde jaar hadden 20% van 
de mensen met een collectieve schuldregeling geen lopend krediet geregistreerd 
in het register. De gegevens van het OCE en het SMD bevestigen dit. Een groeiend 
aantal personen dat deze eerder vermelde diensten raadpleegt, ervaren fi nanciële 
moeilijkheden terwijl ze geen kredietschuld hebben. In 2001 waren 18,8% van 
alle mensen die de Waalse diensten raadpleegden, mensen met een overmatige 
schuldenlast zonder kredietschuld. In 2008 bereikte dit percentage al 33,6%. De 
schuld van deze mensen bestaat voornamelijk uit schulden aan de overheid (per-
soonlijke inkomstenbelasting en diverse andere belastingen), huurachterstand en 
niet betaalde energie en/of gezondheidsfacturen. Opnieuw verklaren de lage in-
komens van deze mensen hun toestand van overmatige schuldenlast. Deze huis-
houdens bevinden zich in een situatie van overmatige schuldenlast omwille van 
hun onvermogen om de kosten en diensten voor een menswaardig leven te kunnen 
betalen. Bovendien veronderstellen we dat een aantal van deze huishoudens met 
een overmatige schuldenlast hun toevlucht zoekt in schuldbemiddeling, om zo in 
staat te zijn om zo de basisgoederen en diensten te kunnen betalen, die nodig zijn 
om een menswaardig leven te kunnen leiden.

Grafi ek 6 – Vergelijkende evolutie van het gebruik van kredieten en overmatige schuldenlast 
(België, 2003 – 2009).

8,5%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

60%

55%

50%

8,0%

7,5%

7,0%

Aandeel van ontleners met overmatige schuldenlast (linkeras)

Aandeel van de volwassen bevolking met lopende leningen (rechteras)

Bron: OCE grafi eken en berekeningen op CPP (BNB) data.

Hoewel overmatige schuldenlast kan opduiken door een gebrek aan krediet, be-
staan 60,1% van de door het SMD onderzochte gevallen, uit gemengde schulden 
(kredietschulden en niet-krediet schulden). Is in deze gevallen de omvang van de 
aan krediet gerelateerde schuld de oorzaak van de precaire fi nanciële situatie van 
deze huishoudens?

In 2008 bedroeg het mediaan schuldkrediet €5.200. De mediaan van het consu-
mentenkrediet steeg tot €4.697, terwijl de mediaan voor het hypothecaire schuld-
krediet (slechts in 7,5% van de door het SMD behandelde zaken aanwezig) steeg 
tot €37.800. Indien we een oordeel willen vellen over het belang van deze schuld, 
dan moeten we deze cijfers kunnen vergelijken met de gemiddelde schuld van 
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Belgische huishoudens. In 2008 bedroeg het gemiddelde uitstaande consumen-
tenkrediet €4.280 per huishouden, terwijl de gemiddelde uitstaande hypothecaire 
leningen €33.310 bedroegen (volgens de berekeningen van het OCE gebaseerd op 
BNB gegevens).

De mediaan hypothecaire schuld van huishoudens ligt dus hoger dan het Bel-
gische gemiddelde. Nochtans zijn mensen met een lopende hypothecaire lening 
waarschijnlijk oververtegenwoordigd in de categorie van mensen die door het 
SMD werd opgevolgd. In 2008 waren 74.27% van de personen met overmatige 
schuldenlast tussen de 25 en 54 jaar oud, ook al bevindt slechts 52.88% van de 
Waalse populatie zich tussen de 25 en 54 jaar. Gezien de leeftijdscategorie van 
deze mensen (die meer kans hebben om een hypothecaire lening aan te gaan) 
oververtegenwoordigd zijn in de populatie van mensen met een overmatige schul-
denlast, is het normaal dat deze populatie relatief meer hypothecaire schulden 
heeft.

Zoals blijkt uit bovenstaande cijfers, hebben de huishoudens die opgevolgd 
werden door het SMD, niet meer consumentenkredietschulden dan de rest van de 
Belgische populatie. Indien dit type van krediet toch vergezeld zou zijn door meer 
wanbetalingen van de huishoudens opgevolgd door het SMD, dan is dit enkel om-
dat deze huishoudens over sommige eigenschappen beschikken die hen fi nancieel 
kwetsbaarder maken. Onvoldoende inkomen is een factor om de min of meer 
problematische aard van de schulden te verklaren. Bovendien mogen we niet over 
het hoofd zien dat in een kwart van de behandelde gevallen, ‘onvoorziene omstan-
digheden’ de oorzaak waren van overmatige schuldenlast. Het is zelfs logisch om 
te veronderstellen dat voor een bepaald deel van de door het SMD opgevolgde 
huishoudens, schulden geen probleem vormden tot onvoorziene omstandigheden 
het oorspronkelijke fi nanciële evenwicht verstoorden.

3.4 Armoede als een verklarende factor van overmatige schuldenlast?

Na het lezen van het bovenstaande stuk, wordt duidelijk dat de factoren die er 
toe leiden dat iemand als arm wordt beschouwd, dezelfde zijn als de factoren 
die overmatige schuldenlast verklaren. Een verhoging van het risico op een over-
matige schuldenlast wordt veelal verklaard door een barre economische situatie, 
die doorgaans gepaard gaat met een verslechtering van de levensomstandigheden 
van huishoudens. Om de overmatige schuldenlast van huishoudens te verklaren, 
moet er bovendien op het microniveau rekening worden gehouden met zowel een 
laag inkomen als met andere variabelen waaruit onzekere levensomstandigheden 
voortvloeien. Ten slotte is het veel te simplistisch om de analyse van de oorzaken 
van overmatige schuldenlast te beperken tot de vraag of kredietschulden al dan 
niet aanwezig zijn in de onderzochte gevallen. De oorzaken van overmatig schuld-
gebruik dienen globaal te worden bekeken.

Een individu wordt pas overvallen door schulden na een complex proces van 
meerdere valkuilen en ongevallen. Wanneer onvoorziene gebeurtenissen zich bij 
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een huishouden voordoen, zal de capaciteit van het huishouden om met deze ge-
beurtenissen om te gaan en geen overmatige schuldenlast te krijgen, afhangen 
van de ernst van het probleem, de leeftijd waarop de gebeurtenis zich voordoet, 
de oorspronkelijke grootte van de schuld maar tevens ook van het vermogen van 
het huishouden om daadkrachtige strategieën te ontwikkelen om deze spiraal van 
overmatige schuldenlast te voorkomen. Dat twee huishoudens na een bepaalde 
onvoorziene gebeurtenis niet hetzelfde risico lopen op een overmatige schulden-
last, valt te verklaren door een groot aantal variabelen zoals de grootte van het 
inkomen, beheervaardigheden, relationeel kapitaal, de socio-professionele status. 
Armoede, in de brede zin van het woord, vormt een factor die het risico doet 
toenemen dat een huishouden een overmatige schuld ervaart omwille van een 
onvoorziene gebeurtenis.

We moeten echter ook aandacht hebben voor de beperktheid van dit soort 
types van analyse. Hoewel het verleidelijk is om de numerieke benadering te 
hanteren die de sociaal-economische factoren benadrukt, kan dit leiden tot mis-
interpretaties. Volgens Duhaime (2004) vormt het identifi ceren van de ‘typische 
economische trajecten’ slechts de helft van het analysewerk om het fenomeen 
van overmatige schuldenlast meer diepgaand te begrijpen. In sommige gevallen 
is overmatige schuldenlast gerelateerd aan inkomensarmoede. In andere gevallen 
worden onvoorziene omstandigheden benadrukt. Het zou echter te gemakkelijk 
zijn om iedereen met overmatige schuldenlast te beschouwen als een slachtof-
fer van hun situatie. Lang niet alle situaties van overmatige schuldenlast komen 
voort uit exogene gebeurtenissen waarvoor individuen geen enkele verantwoor-
delijkheid dragen. We moeten in bepaalde mate erkennen dat individuen actor 
zijn in het opbouwen van hun overmatige schuldenlast. In alle gevallen hebben 
de individuen keuzes moeten maken waarvan sommige leidden tot het pad van 
overmatige schuldenlast. Deze keuzes kunnen verbonden zijn met veel te hoge 
uitgaven en ondoordachte kredieten. We kunnen ook veronderstellen dat een in-
dividu zelf ‘keuzes’ maakt in het omgaan met onvoorziene gebeurtenissen in zijn 
leven.

Duhaime (2004) beweert tevens dat elk individu zijn eigen voorstelling heeft 
van de werkelijkheid waarmee zijn relaties met anderen, met werk, consumptie, 
etc. worden bepaald. Deze voorstellingen van de werkelijkheid worden mee be-
paald door zowel de sociale en culturele omgeving, als door de waarden uit de 
omgeving waarin een individu leeft. De manier waarop we de wereld waarnemen 
en de plaats die we daarin willen innemen, stuurt onze individuele acties. Hoewel 
ieder individu over een zekere vrije wil beschikt, zijn een behoorlijk aantal van 
zijn keuzes bepaald door externe invloeden. Wanneer we overmatige schuldenlast 
willen verklaren, moeten we dus ook rekening houden met culturele en sociolo-
gische variabelen.

Vranken (in Vranken et al., 2009) hanteert een vergelijkbaar standpunt. Deze 
auteur wijst erop dat de verschillende keuzes tot schulden en consumptie direct 
verbonden zijn met de plaats die consumptie inneemt in deze moderne samen-
leving. Deze auteur beweert bovendien, dat de keuzes die mensen in armoede 
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maken deels beïnvloed zijn door consumentenoverwegingen. Keuzes die op het 
eerste zich irrationeel lijken, zijn bedoeld om zich zo te beschermen tegen sociale 
uitsluiting en ervoor te zorgen dat ze zich meer verbonden voelen met de samenle-
ving. Het is interessant om op te merken, dat bepaalde keuzes die gemaakt worden 
om sociaal geïntegreerd te geraken, juist leiden tot een overmatige schuldenlast.

4. Zijn mensen met een overmatige schuldenlast arm?

We hebben reeds gewezen op de verzameling van statistieken die ons in staat stel-
len om het verloop van het algemene risico op overmatige schuldenlast te analy-
seren. De vaak precaire levensomstandigheden van deze huishoudens vormen de 
hoofdoorzaak voor het fenomeen van overmatige schuldenlast. We willen het ver-
band onderzoeken tussen overmatige schuldenlast en armoede. Daarom, gaan we 
na of mensen met een overmatige schuld volgens de verschillende, huidige defi ni-
ties van het concept armoede, als arm kunnen worden beschouwd. We zullen kort 
de verschillende classifi catiecriteria van mensen in armoede opsommen. Daarna, 
zullen we deze criteria toepassen op de populatie van huishoudens die begeleid 
worden door de schuldbemiddelingsdienst. Verder zullen we, aan de hand van de 
resultaten uit de EU-SILC-enquête, het verband tussen overmatige schuldenlast 
en armoede bespreken.

Economen zijn van mening dat “een individu arm is wanneer zijn niveau van 
welzijn zich onder een bepaalde grens bevindt” (Sirven, 2000). Deze defi nitie 
van armoede blijft echter nog steeds algemeen. Het concept armoede bestaat 
net als het concept welzijn, uit meerdere verschillende aspecten van het men-
selijk leven. In de volgende delen zullen we het concept van inkomensarmoede 
onderzoeken. Daarna onderzoeken we het verband tussen armoede en overma-
tige schuldenlast door het concept van armoede breder te defi niëren. We zullen 
tevens de subjectieve armoede en de levensomstandigheden in armoede bestu-
deren.

4.1 Inkomensarmoede en het verband met overmatige schuldenlast

4.1.1 Hoe wordt inkomensarmoede gedefi nieerd?

De meest dominante benadering om armoede te bestuderen, focust op consumptie 
en inkomen. Op deze manier wordt dan ook ‘inkomensarmoede’ gedefi nieerd. 
Met dit in het achterhoofd, is het voornamelijk zaak om een ‘armoedegrens’ te 
defi niëren aan de hand van criteria zoals inkomen, om zo de grens vast te leg-
gen tussen ‘arm’ en ‘niet-arm’. Eens dat deze grens is vastgesteld, moeten we 
berekenen in welke mate de populatie die we onderzoeken getroffen wordt door 
armoede, met andere woorden, het percentage van de populatie van huishoudens 
die onder de armoedegrens leven (Sirven, 2000).7
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4.1.2 Kunnen de door het SMD opgevolgde huishoudens als arm worden 
beschouwd?

In tabel 2 zijn de armoedegrenzen voor de verschillende types van huishoudens 
weergegeven (tweede kolom). Deze cijfers komen voort uit de studies van het OCE 
die aantonen dat het mediaaninkomen voor huishoudens in 2008 (opgevolgd door 
de schuldbemiddelingsdiensten) slechts €1.205 bedroeg (het gemiddelde algemene 
inkomen bedroeg €1.361). Uiteraard varieert het mediaan inkomen afhankelijk van 
het type en de grootte van het huishouden. Aan de hand van kolom 2 en 3 in tabel 2 
kunnen we een vergelijking maken tussen het mediaan inkomen per type van huis-
houden en de armoedegrens. Hierdoor merken we meteen op dat de verschillende 
categorieën van de door de Waalse bemiddelingsdiensten opgevolgde huishoudens 
mediaan inkomens hebben die vaak onder de armoedegrens liggen.

Het mediaan inkomen voor huishoudens van alleenstaanden bedraagt €1000, 
terwijl de armoedegrens voor dit type van huishouden op €899 ligt. Deze kloof 
lijkt signifi cant, maar we moeten er rekening mee houden dat de mediaan niet 
meer dan een centrale tendens meet die niet verkeerd mag worden geïnterpre-
teerd, anders gaat deze meting voorbij aan de grote diversiteit van individuele 
situaties. Het bedrag dat we met de mediaan uitkwamen, betekent dat elke maand 
50% van de huishoudens van alleenstaanden opgevolgd door het SMD moet rond-
komen van een inkomen dat lager ligt dan €1000. Het OCE berekende dat in 2008, 
36% van alle huishoudens van alleenstaanden (opgevolgd door het SMD) onder 
de armoedegrens leefden (zie de eerste kolom van de tabel). Dit cijfer kunnen we 
vergelijken met het Waalse armoedecijfer dat 19,5% bedroeg. Hoewel natuurlijk 
niet alle ‘huishoudens van alleenstaanden met een overmatige schuldenlast’ onder 
de armoedegrens leven, lopen zij duidelijk meer kans om in armoede te belanden 
dan de gemiddelde Waalse bevolking.

Tabel 2 – Armoedegrens voor verschillende types van huishoudens en situaties voor de door 
het SMD opgevolgde huishoudens.

Type van huishouden Armoede-grens Mediaan inkomen
van de SMD
huishoudens

Percentage van huishoudens 
opgevolgd door het SMD die 
onder de armoedegrens leven 

Huishouden van een alleenstaande  899 Euro 1000 Euro 36.0%

Één volwassene één kind 1,169 Euro 1166 Euro 52.8%

Één volwassene en twee kinderen 1,438 Euro 1398 Euro 58.9%

Twee volwassenen 1,349 Euro 1412 Euro   48%

Twee volwassenen één kind 1,618 Euro 1616 Euro 52.1%

Twee volwassenen en twee
kinderen

1,888 Euro 1819 Euro 56.5%

Bron: OCE berekeningen op gegevens van de FOD Economie (armoedegrenzen in “Direction 
générale statistique et informations économiques – 23 maart 2010 – resultaten van de EU-SILC 
enquette 2008”) en op de onderzoeksdatabank uit de studie van het Observatoire du Crédit et 
de l’Endettement getiteld “Prévention et traitement du surendettement en Région wallonne: 
rapport d’évaluation 2008”.
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Dit resultaat voor de huishoudens van alleenstaanden kan algemeen toegepast 
worden op alle types van huishoudens uit tabel 2. Mensen met een overmatige 
schuldenlast die worden opgevolgd door het SMD blijken, los van de grootte van 
het huishouden, duidelijk meer aangetast te zijn door armoede dan de gemiddelde 
Waalse populatie. Bovendien blijkt het risico op armoede ook nog eens signifi cant 
te stijgen met de grootte van het huishouden. Families met twee kinderen lopen 
bijna 60% risico op armoede.

4.1.3 Valt de evolutie in armoede samen met het risico op overmatige 
schuldenlast?

We konden reeds concluderen dat huishoudens die worden opgevolgd door de 
schuldbemiddelingsdiensten een groter risico lopen op inkomensarmoede dan de 
rest van de Belgische populatie. Is dit verband tussen het toegenomen risico op 
armoede en overmatige schuldenlast nog steeds relevant als we de historische 
evolutie van de indicatoren van deze twee fenomenen vergelijken? In grafi ek 7 be-
studeren we de gezamenlijke ontwikkeling van het percentage van kredietnemers 
in gebreke met de armoedecijfers.

Grafi ek 7 – Evolutie van percentage kredietnemers in gebreke en armoedecijfers (2004 – 
2008).
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Bron: OCE grafi ek op BNB en FPS Economie gegevens.

In tegenstelling tot wat we verwachten en met uitzondering van de periode 2007-
2008, merken we dat de twee curven evolueren in tegenovergestelde richting. Dit 
is echter een korte trend. Bovendien houdt de evolutie van het armoedecijfer voor-
namelijk rekening met het laagste inkomen, terwijl het cijfer van de kredietnemers 
in gebreke alle kredietnemers betreft los van het inkomen.
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4.2 Andere armoedebenaderingen

Ondanks het feit dat het armoederisicocijfer vaak wordt gebruikt, draagt het toch 
een stuk willekeur in zich. Aan de ene kant bepaalt de keuze van de grens de 
omvang van het fenomeen armoede. Maar leven alle mensen die zich onder de 
armoedegrens bevinden, ook effectief in onacceptabele socio-economische situ-
aties? Bovendien zal een individu als arm worden gedefi nieerd door zijn inko-
men te vergelijken met dat van anderen. Het cijfer houdt geen rekening met de 
beoordeling van de eigen situatie. Deze tekortkomingen kunnen leiden tot een 
onderschatting van het verband tussen overmatige schuldenlast en armoede. Ter-
wijl we de SILC-gegevens blijven gebruiken, stellen we ook twee alternatieve 
benaderingen voor om het verband tussen armoede en overmatige schuldenlast te 
bestuderen.

4.2.1 Subjectieve armoede

Een eerste alternatieve benadering focust op de percepties die individuen heb-
ben van hun persoonlijke situatie en in welke mate ze rondkomen met hun in-
komen. Dit noemen we subjectieve armoede. De EU-SILC enquête trachtte dit 
aspect van armoede te benaderen door elk huishouden te vragen hoe ze ‘de 
eindjes aan elkaar knopen’. Deze vraag werd anders verwoord als: “Rekening 
houdend met uw huishoudinkomen, vindt u het ‘heel gemakkelijk’, ‘gemakke-
lijk’, ‘vrij moeilijk’, ‘moeilijk’ of ‘heel moeilijk’ om uw budget in evenwicht 
te houden?” In 2008 (rekening houdend met het feit dat de antwoorden gingen 
van ‘vrij moeilijk’ tot ‘heel moeilijk’) gaven 44% van de huishoudens aan dat 
ze ‘moeilijkheden hadden om de eindjes aan elkaar te knopen’ (zie grafi ek 8, 
linker as). In 2007 bedroeg dit percentage slechts 34%. Op dit moment, zijn 
er geen gegevens over subjectieve armoede voor huishoudens met overmatige 
schulden beschikbaar. Het wordt echter aanbevolen om meer diepgaand te on-
derzoeken wat een persoon in overmatige schuldenlast voelt met betrekking tot 
armoede.

Door het armoedepercentage in grafi ek 7 te vergelijken met de meting van 
subjectieve armoede in grafi ek 8, zien we dat deze twee indicatoren van armoede 
in de tegengestelde richting evolueren. De evolutie in inkomensarmoede komt dus 
niet overeen met de armoede die huishoudens zelf ervaren. Grafi ek 8 geeft ook de 
mogelijkheid om subjectieve armoede te vergelijken met het percentage krediet-
nemers in gebreke. Beide curven ontwikkelen zich in dezelfde richting. Tussen 
2004 en 2007 merken we een vermindering van zowel de subjectieve armoede als 
het percentage van kredietnemers in gebreke.

Aan het einde van deze periode, daalt het percentage van de kredietnemers in 
gebreke echter zachtjes terwijl het de perceptie die de huishoudens hebben van ar-
moede sterk stijgt. Deze verhoging van de subjectieve armoede in 2008, voorspelt 
de stijging van het algemene risico op een overmatige schuldenlast (in grafi eken 
1 tot 3) die plaatsvond in 2009.
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Grafi ek 8 – Evolutie in percentage subjectieve armoede en percentage kredietnemers in ge-
breke (2004 – 2008).
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Bron: OCE grafi ek gebaseerd op gegevens van de BNB en FOD Economie.

Deze evoluties staan ons echter niet toe om een verband te leggen tussen het risico 
op overmatige schuldenlast en armoede. Toch valt dit verband op wanneer we 
armoede als een subjectief gegeven benaderen. We moeten echter beseffen dat de 
huidige gegevens ons niet in staat stellen om op lange termijn te redeneren. De 
gegevens van de EU-SILC 2009 zullen ons toelaten om na te gaan of de toename 
van het algemene risico op overmatige schuldenlast in 2009 een impact had op 
armoede-indicatoren.

4.2.2 Armoede gericht op de levensomstandigheden

Andere auteurs wilden dan weer het onderzoeksveld van armoede verbreden door 
te stellen dat inkomen niet het enige aspect is waarmee rekening moet worden ge-
houden. Zij bestuderen armoede door te focussen op de ‘levensomstandigheden’ 
en door de armoede-indicatoren te gebruiken met betrekking op variabelen zoals 
gezondheid, huisvestingskwaliteit, voeding, alfabetisering, veiligheid. Sommige 
auteurs trachten ook variabelen met betrekking tot de kwaliteit van sociale relaties 
en een gevoel van eigenwaarde te betrekken in de armoede-analyse (zie als voor-
beeld, Fall and Verger, 2005).

De huidige gegevens laten niet toe om de invloed van armoede volgens deze 
defi nitie op huishoudens met een overmatige schuldenlast te onderzoeken. We 
kunnen echter verwijzen naar het type van huisvesting van huishoudens met een 
overmatige schuldenlast en deze vergelijken met de gegevens van het type van 
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huisvesting van de gehele Belgische populatie. De beschikbare gegevens laten 
echter geen directe analyse van de kwaliteit van huisvesting van huishoudens met 
een overmatige schuldenlast toe. De EU-SILC enquête toont dat 73,2% van de 
Belgische huishoudens de woning waarin ze leven zelf bezit. Als we de mensen 
die opgevolgd worden door het Waalse SMD bestuderen, dan is slechts 18% van 
de huishoudens eigenaar. 53,9% van de huishoudens die door het SMD worden 
opgevolgd, huren privaat en 21,6% huren een sociale huisvesting. Dit onderscheid 
in de status van de bewoners lijkt op het eerste zicht niet relevant voor een arti-
kel dat focust op armoede. Maar een onderzoek naar de kwaliteit van huisves-
ting in Wallonië (recent gepubliceerd door het DGATLP8 – Direction générale de 
l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine) toont onder andere 
een verband tussen de kwaliteit van huisvesting en de status van de eigenaars van 
een woning (eigenaar of huurder). Over het algemeen leven huurders in een lagere 
kwaliteit van huisvesting dan mensen die een eigen huisvesting bezitten. Ook 
blijkt dat gebouwen die in verschillende woningen zijn onderverdeeld problemen 
kennen zoals geluidsoverlast, gevaarlijke elektrische installaties. Deze vorm van 
gescheiden woningen binnen één gebouw zijn vaak bedoeld om te verhuren. Om-
dat huishoudens die worden opgevolgd door het SMD lage inkomens hebben, 
zullen ze, in vergelijking met woningeigenaars, minder garanties hebben en is het 
onwaarschijnlijk dat zij de kwalitatief beste woningen huren.

De ‘armoede volgens levensomstandigheden’ van huishoudens met een over-
matige schuldenlast opgevolgd door schuldbemiddelingsdiensten, kan ook bestu-
deerd worden via de socio-professionele situatie. Slechts 12% van de door het 
SMD opgevolgde huishoudens bestaat uit twee werkende mensen. In 29,2% van 
de gevallen, werkt één van de echtgenoten niet en in 58,8% van de gevallen heb-
ben beide echtgenoten geen werk. Werkloosheid wordt dan ook vaak gezien als 
één van de oorzaken van sociale uitsluiting. Omgekeerd, vormt werk een belang-
rijke bron van persoonlijke ontplooiing en sociale netwerken.

Sommige van de eigenschappen van de huishoudens die worden opgevolgd 
door het Waalse SMD lijken op bepaalde vormen van armoede, in de bredere zin 
dan het strikt monetaire. Deze gegevens maken het mogelijk om de levensomstan-
digheden van mensen in armoede te onderzoeken die aangeven dat huishoudens 
met een overmatige schuldenlast een verhoogd risico kennen op sociale uitslui-
ting.

4.3 Bestaat er een verband tussen armoede en zware schulden?

In haar poging om het concept armoede te verbreden door de levensomstandighe-
den van armoede op te nemen, bevroeg de EU-SILC-enquête huishoudens over hun 
schuldenstand en hun ervaring met fi nanciële moeilijkheden. De resultaten van dit 
deel van het onderzoek, zorgen ervoor dat we ons analytisch kader kunnen uitbrei-
den. In het volgende deel, bestuderen we niet langer de overmatige schuldenlast 
zelf, maar haar banden met armoede, zowel op monetair als subjectief vlak.
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Tabel 3 – Indicatoren voor schulden en zware schulden uit de EU-SILC enquête.

Indicatoren: Percentage 
van huishoudens 
getroffen door:

Totale 
populatie

Onder de 
armoede-

grens

Boven de armoedegrens 
maar met moeilijkhe-
den om de eindjes aan 

elkaar te knopen

Boven de
armoedegrens en 

zonder problemen om 
rond te komen

de afbetaling van lenin- –
gen, met uitzondering 
van hypotheken voor de 
hoofdwoning

23.6% 17.2% 32.1% 20.1%

de betaling van schulden  –
en andere leningen, met 
uitzondering van zware 
hypotheken

33.5% 62.5% 50.8% 8.7%

de voorschotten van één  –
of meerdere deposito-
rekeningen

10.6% 15.3% 20.4% 3.1%

zorgen verbonden met  –
de verslechtering van de 
fi nanciële situatie

19.2% 24.9% 25.2% 13.6%

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie– persvoorstelling van 23 maart 
2010 met betrekking tot de resultaten van de EU-SILC enquête uit 2008.

We zien dat gezinnen onder de armoedegrens minder consumentenkrediet gebrui-
ken dan de totale Belgische bevolking. Slechts 17,2% van de huishoudens onder 
de armoedegrens moeten hypotheken afbetalen, tegenover 23,6% van de Belgi-
sche populatie. Deze huishoudens in armoede erkennen ook de moeilijkheden 
in verband met hun schuld. In 62,5% van de gevallen beschouwt de bevraagde 
persoon de terugbetaling van leningen als een zware last. Voor de gehele Bel-
gische bevolking bedraagt dit percentage slechts 33,5%. Bovendien komt angst 
voor een verslechterende fi nanciële situatie vaker voor bij huishoudens onder de 
armoedegrens. Hierdoor kunnen we concluderen dat ‘armen’ (in vergelijking met 
de gehele Belgische bevolking) meer moeilijkheden ondervinden in verband met 
hun schulden. Ze gebruiken ook minder kredieten. Tabel 3 toont dat courante re-
keningkredieten op één of meerdere rekeningen vaker voorkomen bij huishoudens 
onder de armoedegrens dan bij de totale Belgische bevolking. We vragen onszelf 
dan ook af, of sommige gezinnen onder de armoedegrens noodzakelijk dit soort 
type van kredieten aangaan om op deze manier essentiële goederen te kunnen 
kopen.

We dienen ook rekening te houden met de situatie van mensen die boven de 
armoedegrens leven maar toch moeilijkheden hebben om de eindjes aan elkaar 
te knopen. In 2007 ging dit om 27% van de Belgische huishoudens. In 2008 on-
dervonden 40% van de huishoudens moeilijkheden ondanks het feit dat ze strikt 
gesproken niet als ‘arm’ konden worden beschouwd. Voor mensen die boven de 
armoedegrens leven, merken we dus een toename in de subjectieve armoede. Ver-
geleken met het Belgische gemiddelde, gebruiken deze huishoudens meer consu-
mentenkrediet. Meer dan 50% van de huishoudens beschouwt de terugbetaling 
van schulden en andere leningen (buiten hypotheken) als een zware uitgave. Ver-
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der heeft 20,4% van hen depositorekeningen. Dit is tweemaal zoveel als de rest 
van de Belgische bevolking.

Deze feiten bevestigen de analyse van Vranken (in Vranken et al., 2009), die 
aangeeft dat door de huidige economische crisis mensen uit de middenklasse in 
een spiraal van ernstige schulden terecht komen, ook al was deze schuld door de 
meerderheid van deze mensen weloverwogen aangegaan. Zoals we reeds aan-
toonden, gebruiken deze huishoudens relatief meer consumentenkrediet. Wanneer 
ze dan geconfronteerd worden met een inkomensverlies, ondervinden ze moei-
lijkheden met de naleving van vervaldata. De crisis zorgt ervoor dat er nieuwe 
vormen van armoede ontstaan die, zoals we hebben getoond in de evolutie van 
subjectieve armoede, meer mensen raakt dan enkel de mensen in armoede in de 
enge zin van het woord.

In het licht van deze statistieken, lijkt het dus onmogelijk om de hypothese dat 
er een verband is tussen armoede en ernstige schulden te verwerpen. Huishoudens 
die als arm worden beschouwd, ervaren fi nanciële moeilijkheden ondanks dat ze 
niet meer kredieten gebruiken dan de gemiddelde Belgische bevolking. Toch zijn 
situaties van zware schuld niet uitsluitend weggelegd voor mensen onder de ar-
moedegrens. De volgende statistieken tonen aan dat mensen die boven de armoe-
degrens leven ook moeilijkheden ervaren met serieuze schulden. Verder noteren 
we dat deze mensen fi nanciële moeilijkheden kennen terwijl ze, in tegenstelling 
tot mensen die onder de armoedegrens leven, veel meer gebruik maken van kre-
dieten.

4.4 Kunnen juridische waarborgen mensen met een overmatige 
schuldenlast beschermen tegen armoede?

Los van de stappen die hij onderneemt om zijn schulden aan te zuiveren, kan het 
inkomen van een persoon met overmatige schuldenlast slechts tot een bepaald be-
drag door zijn schuldeisers in beslag worden genomen. Sinds 1 januari 2010 mag 
het inkomen waarop geen beslag mag worden gelegd niet minder dan €978 per 
maand bedragen, vermeerderd met €61 per kind ten laste. Dit bedrag geldt voor 
de inkomsten van alle leden van een huishouden met overmatige schuldenlast. 
Bovendien stijgt het bedrag van het niet-aanslagbare inkomen met de grootte van 
het inkomen. Zo kan bijvoorbeeld van de schaal tussen €978 en €1050 maximum 
20% in beslag worden genomen.

In principe behoudt een persoon met overmatige schuldenlast deze bescher-
ming terwijl hij zijn problemen tracht op te lossen. Bovendien mag, in het kader 
van de procedure van collectieve schuldbemiddeling, het bedrag dat beschikbaar 
is voor de persoon met een overmatige schuldenlast niet kleiner zijn dan het met 
zijn huishoudsituatie overeenstemmende leefl oon en, behalve gerechtvaardigde 
uitzonderingen, dan het vrijgestelde inkomen. Vanaf 1 juni 2009 bedraagt het 
leefl oon maandelijks €725.79 voor alleenstaanden, €483.86 voor samenwonen-
den en €967.72 voor een persoon met een gezin ten laste. Wanneer er, los van de 
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procedure voor collectieve schuldbemiddeling, op het verzoek van een persoon 
met overmatige schuldenlast een bemiddelaar een bemiddelingsplan opstelt met 
de schuldeisers, dan is er geen minimale drempel, buiten de voorwaarde dat deze 
persoon en zijn familie nog steeds een menswaardig leven moeten kunnen lei-
den.

Volgens de geest van de wet, kan een persoon met overmatige schuldenlast in 
theorie dus nooit arm zijn. Wat betekent dit dan juist? We moeten in dit verband 
opmerken dat de sociale bedragen die gehanteerd worden in België over het alge-
meen niet hoog genoeg liggen om te voorkomen dat mensen in armoede belanden. 
Als we naar inkomensarmoede kijken in tabel 2, dan merken we dat zowel voor 
een alleenstaande als voor een persoon met een gezin ten laste, het leefl oon onder 
de armoedegrens ligt. De ‘Fédération des centres publics d’action sociale wal-
lons’ schrijft hierover het volgende: “Het is onmogelijk om een waardig leven 
te leiden met het integratie-inkomen als enige inkomen”.9 Bovendien liggen de 
vrijgestelde bedragen voor de lage inkomens huishoudens ook zeer dicht bij de 
armoedegrenzen uit tabel 2.

Uit een studie van het Centrum voor Sociaal beleid Herman Deleeck van de 
Universiteit Antwerpen, blijkt dat de integratie-inkomens onvoldoende zijn om 
een menswaardig leven te leiden.10 Een alleenstaande vrouw zou €976 per maand 
nodig hebben, terwijl het integratie inkomen slechts €725 bedraagt. De kloof is 
zelfs nog groter wanneer deze vrouw kinderen ten laste heeft en nog meer wan-
neer deze kinderen ouder zijn. Hieruit blijkt dat de kosten om kinderen op te 
voeden aanzienlijk onderschat zijn. Wanneer er echter andere vormen van sociale 
bijstand aanwezig zijn, dan kunnen de bovengemelde minimum bedragen wel 
volstaan om een menswaardig leven te leiden. Mensen met een sociaal minimum 
die recht hebben op sociale huisvesting zijn bijvoorbeeld beter beschermd tegen 
armoede.

De berekeningsmethoden voor deze minima verklaren het verschil tussen deze 
minima en het nodige minimum voor een menswaardig leven. De wettelijke mi-
nima verwijzen naar de kosten van een beperkt aantal basisgoederen, terwijl de 
noden om een menswaardig leven te kunnen leiden vaak veel groter zijn. Deze 
minima kunnen mee helpen om armoede te bestrijden, indien ze rekening houden 
met een breder scala aan behoeften zoals onder andere mobiliteit en toegang tot 
kwalitatief onderwijs.

5. Conclusie

Na het defi niëren van overmatige schuldenlast en het bespreken van de moeilijk-
heid om dit fenomeen te meten, hebben we verschillende manieren en indicatoren 
besproken die toelaten om het belang ervan in te schatten. Alle statistieken wijzen 
op een toename voor 2009 van het aantal situaties met een overmatige schulden-
last en hoge schulden. Gezien de economische context, hoeft deze ontwikkeling 
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niet te verbazen. Alle minder welvarende Belgische provincies ervaren een toe-
name van het aantal situaties van zware schulden. Er bestaat dan ook een link 
tussen overmatige schuldenlast en de economische omstandigheden.

Het is niet nuttig om de statistieken van een verontrustend fenomeen zoals 
overmatige schuldenlast te bestuderen als deze analyse niet wordt gevolgd door 
een poging om de oorzaken van dit fenomeen te begrijpen. Ondanks dat elke 
situatie van overmatige schuldenlast unieke kenmerken heeft, ontdekten we via 
de verzamelde gegevens van het Waalse SMD bepaalde trends. Wanneer we de 
situatie van huishoudens met een overmatige schuldenlast vergelijken met andere 
huishoudens, dan merken we een aantal verschillen. Lagere inkomens en onvoor-
ziene gebeurtenissen blijken belangrijke factoren om de status van het overma-
tig schuldgebruik van huishoudens te verklaren. Uiteraard gaat er aan deze situ-
atie van overmatige schuldenlast, een complex proces van verschillende factoren 
vooraf. We merken ook op dat de meerderheid van de verklarende factoren voor 
overmatig schuldgebruik kunnen worden beschouwd als uitingen van armoede.

We onderzochten aan de hand van de verschillende facetten van het begrip 
armoede, of mensen met een overmatige schuldenlast als ‘arm’ kunnen worden 
beschouwd. Aangezien het risico op armoede hoger is voor mensen met een over-
matige schuldenlast dan voor de rest van de bevolking, is het zeker dat overma-
tige schuldenlast het risico op inkomensarmoede doet toenemen. Armoede bestaat 
natuurlijk uit verschillende dimensies en mag dus niet als een louter monetaire 
dimensie worden bestudeerd. Aan de andere kant, tonen ook de indicatoren die 
de levensomstandigheden in armoede en de subjectieve armoede meten, meer ar-
moede onder de populatie met een overmatige schuldenlast. We hebben ook aan-
getoond dat ernstige schulden zich niet uitsluitend beperken tot mensen die onder 
de armoedegrens leven. Een aanzienlijk deel van huishoudens boven de armoe-
degrens heeft toch moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Bovendien lijken 
deze huishoudens relatief meer schulden te hebben dan het Belgisch gemiddelde 
en ervaren ze meer moeilijkheden gelinkt aan deze schuld.

Het verband tussen overmatige schuldenlast en armoede valt onmogelijk te be-
twisten. Het lijkt echter moeilijk om te bepalen welke factor het meest dominant 
is. De vraag of overmatige schuldenlast of armoede verantwoordelijk is voor de 
kettingreactie, toont veel gelijkenis met de ‘kip en het ei’-paradox. Aan de hand 
van de gegevens die we in dit artikel konden analyseren, zijn we niet in staat een 
causaal verband aan te tonen tussen overmatige schuldenlast en armoede. Toch 
lijkt het ons zinvol om te veronderstellen dat beide fenomenen zichzelf in stand 
houden. Eens het mechanisme geactiveerd is, groeit zowel de overmatige schul-
denlast als de armoede en lopen de individuen meer risico op sociale uitsluiting.

De door het SMD georganiseerde, procedure van collectieve schuldregeling en 
schuldbemiddeling zijn middelen om mensen met een zware schuldenlast te hel-
pen met hun moeilijke fi nanciële situatie. Nochtans blijken de sociale minima uit 
deze procedures niet te volstaan om een menswaardig leven te kunnen leiden. Zijn 
deze middelen tegen overmatige schuldenlast en armoede dus wel de goede ma-
nier om armoede in te dijken? Dit is niet zo vanzelfsprekend. Naar onze mening 
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moeten, om dat doel te bereiken, zowel de ingezette middelen als de oorzaken 
van beide verbonden maar toch onderscheiden fenomenen terug in vraag worden 
gesteld.

NOTEN

 1. Artikel 1675/2 van het gerechtelijk wetboek; “Towards a common operational European 
defi nition of over-indebtedness”, European Savings Institute (OEE), Universiteit van 
Bristol – Personal Finance Research Centre, Centre for European Policy Studies, februari 
2008, http://www.oee.fr.

 2. Voor meer informatie over technieken om kredieten te scoren, verwijzen we verder naar 
de volgende analyse: “Krediet scoren”, Observatoire du Crédit et de l’Endettement, serie 
n. 48, Charleroi, 2007.

 3. Voor een verdere bespreking van de indicatoren van serieuze schulden en overmatige 
schuldenlast, verwijzen we naar het “Rapport général sur la consommation et le crédit aux 
particuliers” for 2008 and 2009.

 4. Ter herinnering, de correlatiecoëffi ciënt is een statische meting die vaak wordt gebruikt 
om de mate van lineaire afhankelijkheid tussen twee variabelen te meten. De waarden van 
deze coëffi ciënt bevinden zich tussen -1 en +1, afhankelijk of de vraag van de twee varia-
belen dan wel positief of negatief is gecorreleerd. Hoe dichter de coëffi ciënt ligt bij de 1, 
des te meer statistisch verband is er tussen de twee variabelen. Een correlatie coëffi ciënt 
van 0, betekent dat de variabelen relatief onafhankelijk zijn.

 5. Zie de studie door het ‘Observatoire du Crédit et de l’Endettement’ getiteld “Prévention et 
traitement du surendettement en Région wallonne: rapport d’évaluation 2008”.

 6. Zie de website http://www.crioc.be voor aanvullende vragen over de samenstelling van 
gezinsuitgaven en de bijhorende methodologie van het CRIOC.

 7. De EU-SILC-enquête maakt het mogelijk om een fenomeen zoals inkomensarmoede te 
bestuderen. Op Europees niveau is de armoedegrens ingesteld op 60% van het mediaan 
besteedbaar inkomen van een land. Met een mediaan van 17.980 Euro in 2008, kan elke 
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Sociale verschillen in gezondheid
Een stand van zaken van het probleem en het beleid in België

Sara Willems & Veerle Vyncke

1. Inleiding

Een Belgische man die in 1843 werd geboren had een gemiddelde levensverwach-
ting van 39,06 jaar; die van een vrouw lag met 39.59 jaar nauwelijks hoger (De 
Vos, 2006). Sindsdien is niet alleen de levensverwachting spectaculair opgelopen; 
dat geldt ook voor de kloof tussen mannen en vrouwen. De levensverwachting 
bij geboorte bedroeg in 2006 77.01 jaar voor mannen en 82,65 jaar voor vrouwen 
(NIS, 2008: 13), wat een toename van 37,95 jaar bij mannen en van 43,06 jaar bij 
vrouwen betekent. Hiervoor kunnen een aantal mogelijke oorzaken worden aan-
gehaald. Zo raakten vanaf het midden van de 19de eeuw belangrijke infectieziek-
ten, die voorheen leidden tot massale sterfte (bv. TBC), onder controle, namen 
moeder- en kindersterfte in belangrijke mate af en verdwenen ziekte en sterfte 
door ondervoeding en longontsteking uit beeld door verbeterde leefomstandighe-
den (Willems, 2005: 7; WHO Europe, 2002; Mackenbach, 2006).

Toch moet dit rooskleurig beeld worden genuanceerd. Het is wel zo dat alle 
burgers genieten van de vooruitgang in de volksgezondheid, maar de voordelen 
zijn ongelijk verdeeld. Wie zich op de bovenste sporten van de sociale ladder 
bevindt, profi teert meer van deze vooruitgang dan wie op lagere sporten staat. 
Mensen onderaan de sociale lader zijn meer ziek, hebben lagere overlevingskan-
sen bij ernstige aandoeningen, leven langer met ernstige beperkingen en sterven 
jonger. Deze “sociale ongelijkheid in gezondheid” gaat overigens niet enkel over 
verschillen tussen de hoogste en laagste sociale klasse; het betreft een ‘sociale 
gradiënt’: een betere gezondheid neemt gradueel toe met het stijgen op de sociale 
ladder (Willems, 2005: 7; Whitehead, Dahlgren, 2006: 2-6; Marmot, 2010).

Niet alle variaties in gezondheid binnen een populatie zijn sociale ongelijk-
heden. Deze verschillen kunnen ook het gevolg zijn van natuurlijke, biologi-
sche processen. Dat zwarte mensen meer vatbaar zijn voor sikkelcel anemie, een 
bloedziekte, is een puur biologisch verschijnsel dat verklaard wordt door gene-
tische verschillen tussen zwart en blank. Sociale ongelijkheden in gezondheid 
onderscheiden zich van biologische en natuurlijke gezondheidsvariaties doordat 
ze veroorzaakt en in stand gehouden worden door sociale processen zoals sociale 
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uitsluiting of armoede. Zo wijzen de lagere overlevingskansen van zwarte mensen 
na gediagnosticeerd te zijn met kanker, wel op een sociaal verschil omdat dit on-
der meer wordt veroorzaakt door ongelijke toegang tot de gezondheidszorg. Soci-
ale ongelijkheden in gezondheid worden dan ook beschouwd als onrechtvaardig 
en onaanvaardbaar1 (Whitehead, Dahlgren, 2006: 3).

2. Sociale ongelijkheid in gezondheid in België

Tegenwoordig worden in België sociale verschillen in gezondheid systematisch in 
kaart gebracht. Een belangrijke bron van informatie hiervoor is de gezondheidsen-
quête: in navolging van de meeste Europese landen organiseert België om de vier 
jaar een bevraging naar de gezondheid van de Belgen, hun gezondheidsgerelateer-
de gedrag en de omgevingsfactoren die een invloed kunnen hebben op gezondheid. 
Daarnaast zijn ook de databanken van de volkstellingen, de Nationale mortaliteits-
gegevensbank en de Panelstudie van huishoudens belangrijke informatiebronnen.

In de volgende paragrafen schetsen we een beeld van de sociale verschillen 
in gezondheid in België. We bespreken daarbij achtereenvolgens verschillen in 
(gezonde) levensverwachting, chronische aandoeningen, subjectieve gezondheid, 
beperkingen, lichamelijke pijn, mentale gezondheid en mondgezondheid.

2.1 Levensverwachting en gezonde levensverwachting

De levensverwachting in België kent een duidelijke sociale gradiënt: hoe hoger 
iemand zich bevindt op de sociale ladder, hoe hoger zijn/haar levensverwachting. 
Een man van 25 jaar met een diploma hoger onderwijs zal gemiddeld het langste 
leven: nog 55,03 jaar. Voor een man met een diploma hoger middelbaar onderwijs 
is dat 2,51 jaar minder, voor een man met een diploma lager middelbaar 3,7 jaar 
minder, voor een man met een diploma lager onderwijs 5,74 jaar en voor een man 
zonder diploma 7,47 jaar minder (zie grafi ek 1) (Van Oyen, Deboosere, Lorant 
e.a., 2010: 4-6; Federaal Wetenschapsbeleid, 2010: 2-4).

Het aantal jaren waarin men mag verwachten om in goede gezondheid te le-
ven in België kent een gelijkaardige sociale gradiënt. Grafi ek 2 geeft aan dat een 
vrouw van 25 jaar zonder opleiding 18 jaar minder lang gezond zal leven dan haar 
hooggeschoolde leeftijdsgenote. Per trap die ze stijgt op de sociale ladder, neemt 
dat verschil met de hoogst opgeleide vrouwen af (Van Oyen, Deboosere, Lorant 
e.a., 2010: 4-6; Federaal Wetenschapsbeleid, 2010: 4-6).

2.2 Subjectieve gezondheid

Algemeen worden aangenomen dat de subjectieve beoordeling van de gezondheid 
een van de beste indicatoren voor gezondheid is. Ze refl ecteert zeer goed de impact 



Sociale verschillen in gezondheid  ⏐  157

van klachten en ziektes waaraan de ondervraagde persoon lijdt. Ze is ook zeer sterk 
verbonden met sterfte, functionele capaciteit en het gebruik van gezondheidszorg. 
Drieëntwintig procent van de respondenten in de gezondheidsenquête ervaart zijn/
haar gezondheid als minder goed (dat is, redelijk, slecht of zeer slecht). Opvallend 
daarbij is dat de lager opgeleiden hun gezondheid bijna drie keer meer als minder 
goed ervaren dan de hoger opgeleiden (30,1% versus 13,8%), zelfs wanneer rekening 
gehouden wordt met verschillen in leeftijds- en geslachtsstructuur tussen de verschil-
lende opleidingsniveaus (Van der Heyden, Gisle, Demarest, e.a, 2010: 45-68).

Grafi ek 1 – Levensverwachting op 25 jaar bij mannen volgens opleidingsniveau, 2001 (Fede-
raal Wetenschapsbeleid, 2010: 2-4).
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2.3 Chronische aandoeningen

Zevenentwintig procent van de bevolking geeft aan een of meerdere langdurige 
ziekte(n), aandoening(en) of handicap(s) te hebben. Naast leeftijd en geslacht is 
het opleidingsniveau daarbij een van de belangrijkste determinanten. Ongeveer 
één op drie laag opgeleiden in de gezondheidsenquête rapporteren dat ze lijden 
aan een chronische aandoening; bij de hoogst opgeleiden is dat ongeveer één op 
vijf (Van der Heyden, Gisle, Demarest, e.a, 2010: 80-342).

In de gezondheidsenquête krijgen de respondenten ook een lijst van 35 aan-
doeningen voorgelegd met de vraag of men hieraan lijdt. Voor de helft van de 
bevraagde aandoeningen (17/35) blijkt het risico op ziekte hoger te zijn naarmate 
het opleidingsniveau daalt. Dit geldt onder meer voor diabetes, hoge bloeddruk, 
langdurige vermoeidheid, lage rugproblemen en chronisch longlijden. Slechts 
voor één aandoening, namelijk allergie, is het risico hoger bij de hoger opgeleiden 
(zie tabel 1) (Van der Heyden, Gisle, Demarest, e.a, 2010: 80-342).



158  ⏐  Sociale verschillen in gezondheid 

Grafi ek 2 – Gezonde levensverwachting op 25 jaar bij vrouwen volgens opleidingsniveau, 
2004 (Federaal Wetenschapsbeleid, 2010: 4-6).
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Tabel 1 – Aandoeningen waarvoor in de gezondheidsenquête een sociale gradiënt werd vast-
gesteld (Van der Heyden, Gisle, Demarest, e.a, 2010: 80-342).

Chronisch longlijden
Hartinfarct
Hoge bloeddruk
Reumatoïde artritis
Artrose
Lage rugprobleem
Nekprobleem
Diabetes
Maagzweer
Leverlijden
Urinaire incontinentie
Chronische angst
Depressie
Permanent letsel of defect owv een ongeval
Glaucoom
Chronische vermoeidheid
Chronische blaasontsteking

In tabel 2 wordt de sociale gradiënt voor een aantal veel voorkomende chronische 
aandoeningen of langdurige beperkingen geïllustreerd.2

2.4 Beperkingen

Ongeveer 37% van de Belgen van 15 jaar of ouder geeft aan dat zij matig of ern-
stig beperkt zijn in het uitvoeren van basisactiviteiten, zoals zonder hulp stappen, 
trappen op- en afgaan, als gevolg van langdurige aandoeningen en/of beperkt zijn 
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in het zicht of het gehoor. Opvallend daarbij is dat lager opgeleide mensen veel va-
ker geconfronteerd worden met beperkingen dan hoger opgeleiden (64,3% versus 
25%). Deze ongelijkheid wordt ten dele verklaard door verschillen in leeftijds- en 
geslachtsverdeling tussen de verschillende sociale klassen maar zelfs na controle 
hiervoor, blijven belangrijke ongelijkheden tussen laag en hoog opgeleiden be-
staan en dit voor alle aspecten van beperkingen (beperkingen in basisactiviteiten, 
beperkingen in dagelijkse activiteiten, beperkingen in huishoudelijke activiteiten) 
(Van der Heyden, Gisle, Demarest, e.a, 2010: 345-434).

Tabel 2 – Gerapporteerd voorkomen chronische aandoeningen naar opleidingsniveau (Van der 
Heyden, Gisle, Demarest, e.a, 2010: 80-342).

Chronisch
longlijden

Lage
rugprobleem

Hoge
bloeddruk

Diabetes Letsel door 
ongeval

Lager/geen diploma 6.2% 14.4% 3.8%  3% 4.4%

Lager secundair 4.6% 12.4% 3.9%  2% 6.0%

Hoger secundair 3.6%  9.8% 3.7% 1.6% 4.2%

Hoger onderwijs 1.7%  8.3% 2.6% 1.1% 2.6%

Grafi ek 3 – Verdeling (%) van de Belgische bevolking (van 15 jaar en ouder) met hevige tot 
heel hevige pijn in de afgelopen 4 weken (Van der Heyden, Gisle, Demarest, e.a, 2010: 437-
477).
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2.5 Lichamelijke pijn

Lichamelijke pijn wordt beschouwd als een belangrijke parameter van (on)welbe-
vinden. Chronische pijn heeft namelijk een grote impact op de kwaliteit van het 
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leven, zowel op persoonlijk als op sociaal gebied. Ook voor lichamelijke pijn be-
staat een belangrijke sociale gradiënt: laag opgeleiden kampen tot drie maal meer 
met hevige tot zeer hevige pijn dan hoog opgeleiden (21% versus 8%) (zie grafi ek 
3) en ondervinden drie keer meer veel of zeer veel hinder van lichamelijke pijn 
(30% versus 10% van de mensen met pijn) (Van der Heyden, Gisle, Demarest, e.a, 
2010: 437-477).

2.6 Geestelijke gezondheid

Lager opgeleide Belgen voelen zich minder vitaal en minder goed in hun vel dan 
hoger opgeleiden. Ze hebben vaker te kampen met somatische problemen, angst- 
en slaapproblemen en depressies dan hoger opgeleiden. De gevolgen hiervan zijn 
duidelijk merkbaar in het gebruik van psychotrope geneesmiddelen en het onder-
nemen van suïcidepogingen (zie tabel 3) (Van der Heyden, Gisle, Demarest, e.a, 
2010: 481-653).

Tabel 3 – Sociale verschillen in diverse aspecten van mentale gezondheid, na controle voor 
leeftijd en geslacht, 2008 (Van der Heyden, Gisle, Demarest, e.a, 2010: 481-653).

Hoger
opgeleiden (HO)

Lager
opgeleiden (LO)

Verhouding
LO/HO (%)

Gevoelens van onwelbevinden 25% 29% 116

Somatische problemen 4% 14% 350

Angstproblemen 5% 10% 200

Slaapproblemen 16% 31% 193

Depressieve problemen 6% 14% 233

Gebruik psychotrope geneesmiddelen 10% 28% 280

Suïcidepoging 4% 6% 150

2.7 Mondgezondheid

Men zegt wel eens dat sociale klasse af te lezen is van het gebit. Deze uitdruk-
king wordt alvast door de gezondheidsenquête bevestigd: mensen met een lager 
opleidingsniveau hebben vaker geen tanden meer (54,9% van de 65-plussers zon-
der diploma versus 25,0% van de 65-plussers met een diploma hoger onderwijs). 
De gevolgen daarvan blijven niet uit: voor Belgen ouder dan 15 geldt hoe lager 
opgeleid men is, hoe meer problemen met kauwen men ondervindt (2,9% versus 
9,4%) (Van der Heyden, Gisle, Demarest, e.a, 2010: 657-707).

Deze sociale gradiënt in mondgezondheid is al terug te vinden bij heel jonge 
kinderen. In een Gentse studie bij 384 kinderen tussen 24 en 35 maanden oud, stel-
den de onderzoekers zuigfl escariës vast bij 18,5% van de kinderen. Bij de kinde-
ren uit de laagste sociale klassen liep dit op tot meer dan 1 op 3 (36,7%), terwijl in 
de hoogste sociale klassen bij minder dan 1 op 10 kinderen (7,8%) zuigfl escariës 
kon worden vastgesteld (Willems, Vanobbergen, Martens, e.a., 2005: 168-175).
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3. De kloof tussen sociale groepen

Recent onderzoek van het Federaal Wetenschapsbeleid toont aan dat zowel de 
levensverwachting als de gezonde levensverwachting in België toeneemt. Even-
wel profi teren de hoogste sociale groepen, die al een ruime voorsprong hadden 
op de andere, meer van deze vooruitgang. De middelste groepen gaan er ook op 
vooruit maar in mindere mate en voor de laagste sociale groepen stagneert de 
(gezonde) levensverwachting of gaat deze zelfs achteruit. Tabel 4 geeft aan dat de 
levensverwachting voor hoogopgeleide 25-jarige mannen er over een tijdspanne 
van 10 jaar met 2,35 jaar op vooruit gaat. Voor laagopgeleide 25-jarige mannen is 
die vooruitgang verwaarloosbaar, namelijk 0,11 jaar. Hierdoor vergroot de kloof 
in levensverwachting tussen 25-jarige mannen met een diploma hoger onderwijs 
en 25-jarige mannen zonder diploma van 5,23 jaar in 1991 tot 7,47 jaar in 2001 
(Van Oyen, Deboosere, Lorant e.a., 2010: 4-6; Federaal Wetenschapsbeleid, 2010: 
2-4).

Tabel 4 – Levensverwachting op 25 jaar bij mannen volgens opleidingsniveau, 1991 en 2001 
(Federaal Wetenschapsbeleid, 2010: 2-4).

1991 2001 Winst in levens-
verwachting in de 
periode 1991-2001

Verschil t.o.v. de 
hoogst opgeleiden 

in 1991

Verschil t.o.v. de 
hoogst opgeleiden 

in 2001

Geen diploma 47,45 47,56 0,11 5,23 7,47

Lager 47,84 49,29 1,45 4,84 5,74

Lager middelbaar 49,66 51,33 1,67 3,02  3,7

Hoger middelbaar 50,59 52,52 1,93 2,09 2,51

Hoger onderwijs 52,68 55,03 2,35

Tabel 5 – Gezonde levensverwachting op 25 jaar bij vrouwen volgens opleidingsniveau, 1997 
en 2004 (Federaal Wetenschapsbeleid, 2010: 4-6).

1997 2004 Winst in gezonde 
levensverwachting 

in de periode
1997-2004

Verschil t.o.v. de 
hoogst opgeleiden 

in 1997

Verschil t.o.v. de 
hoogst opgeleiden 

in 2004

Geen diploma 33,31 28,92 -4,39 11,42 18,18

Lager 34,7 36,27 1,57 10,03 10,83

Lager middelbaar 40,88 42,01 1,13 3,85 5,09

Hoger middelbaar 43,41 41,27 -2,14 1,32 5,83

Hoger onderwijs 44,73 47,10 2,37

De kloof in gezonde levensverwachting is nog groter dan de kloof in levensver-
wachting: lager opgeleiden leven niet alleen minder lang dan hoger opgeleiden, 
ze leven ook veel minder lang in goede gezondheid. Daarenboven neemt deze 
kloof in gezonde levensverwachting ook heel sterk toe (tabel 5): zo steeg voor 
25-jarige vrouwen de kloof tussen de vrouwen zonder diploma en de vrouwen met 
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een diploma hoger onderwijs van 11,42 jaar in 1997 tot 18,18 jaar in 2004, een 
verwijding van de kloof met 6,76 jaar (Van Oyen, Deboosere, Lorant e.a., 2010: 
4-6; Federaal Wetenschapsbeleid, 2010: 2-4).

De gezondheidsenquête toont aan dat de gezondheidskloof tussen lager en 
hoger opgeleiden zich ook voor specifi eke aspecten van gezondheid zoals chro-
nische aandoeningen, beperkingen en mondgezondheid onverminderd handhaaft. 
Voor een aantal aspecten van gezondheid (waaronder lichamelijke pijn en geeste-
lijke gezondheid) diept ze zich zelfs verder uit (Van der Heyden, Gisle, Demarest, 
e.a, 2010: 1-769; Nuyens, 2010).

4. Sociale ongelijkheid in gezondheid verklaard

Om sociale ongelijkheid in gezondheid aan te pakken via beleid en andersoortige 
interventies, is het belangrijk om een duidelijk zicht te hebben op de factoren die 
sociale ongelijkheid in gezondheid verklaren. We maken daarbij een onderscheid 
tussen factoren die gezondheid bepalen en factoren die sociale ongelijkheid in 
gezondheid bepalen. Beleid dat enkel gericht is op het aanpakken van de determi-
nanten van gezondheid, dreigt erg algemeen te blijven en zal daardoor misschien 
wel de gemiddelde gezondheidstoestand van de bevolking doen toenemen maar 
weinig effi ciënt zijn in de aanpak van de sociale gezondheidskloof (Dahlgren, 
Whitehead, 2006: 19-23).

In de volgende paragrafen willen we dit onderscheid verduidelijken. We starten 
met een overzicht van de factoren die gezondheid bepalen. Vervolgens gaan we in 
op de vijf belangrijkste mechanismen die ervoor zorgen dat deze determinanten 
van gezondheid soms aanleiding geven tot sociale ongelijkheid in gezondheid.

4.1 Determinanten van gezondheid

De determinanten van gezondheid (“causes of the causes of health inequity”) zijn de 
leefomstandigheden waarin mensen wonen en werken en de sociale structuren die 
aan de basis hiervan liggen. De determinanten in gezondheid bepalen de mate waar-
in individuen beschikken over de fysieke, sociale en persoonlijke mogelijkheden om 
hun doelen te bereiken, hun noden beantwoord te zien en om te gaan met veranderin-
gen in hun omgeving (Dahlgren, Whitehead, 2006: 19-23; I&DeA, 2010). Dahlgren 
and Whitehead ontwikkelden een inmiddels wijdverspreid model dat een overzicht 
geeft van de vele factoren die een invloed hebben op gezondheid (zie fi guur 1).

In het hart van het model staan de factoren die relatief onveranderbaar zijn: 
leeftijd, geslacht, genetische en erfelijke factoren. In de omliggende schillen vin-
den we de determinanten die theoretisch wel veranderbaar zijn door beleid. Een 
eerste schil wordt gevormd door de persoonlijke gedrags- en leefstijlfactoren: 
rookgedrag, beweging, voedingspatroon, etc. De gezondheid van een individu 



Sociale verschillen in gezondheid  ⏐  163

wordt ook beïnvloed door factoren die te maken hebben met de nabije omgeving 
(familie, vrienden, collega’s, buurt); het gaat om zaken als de heersende gezond-
heidsnormen in de peergroup, gezondheidsgerelateerde familietradities en ont-
vangen sociale steun. Deze factoren vormen de tweede laag van het model. De 
derde laag omvat de factoren uit de leef- en werkomgeving die de gezondheid 
beïnvloeden, alsook de toegankelijkheid tot essentiële diensten en voorzieningen 
zoals onderwijs en gezondheidszorg. In de buitenste laag ten slotte, zitten facto-
ren die gelinkt zijn aan de algemene sociale organisatie en de leefomgeving zoals 
gezondheidsgerelateerde maatschappelijke tendensen, de algemene socioecono-
mische toestand en de vervuiling van het leefmilieu (Dahlgren, Whitehead, 1993; 
Dahlgren, Whitehead, 2006: 19-21; I&DeA, 2010).

Figuur 1 – Determinanten van gezondheid (Dahlgren, Whitehead, 1993).
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Binnen elk van deze lagen kunnen zowel positieve gezondheidsfactoren, bescher-
mende factoren als risicofactoren geïdentifi ceerd worden. Positieve gezondheids-
factoren dragen actief bij tot het behouden van de gezondheid zoals economische 
zekerheid, veilige woningen en gevarieerde voeding. Beschermende factoren 
elimineren gezondheidsrisico’s of verhogen de weerstand tegen ziekte zoals im-
munisatie, een bevredigend sociaal netwerk of een gevoel van eigenwaarde. Ri-
sicofactoren ten slotte verhogen de kans op gezondheidsproblemen: vervuiling, 
roken, economische recessie. Het is belangrijk om bij het uitwerken van een ge-
zondheidsbevorderend beleid niet enkel oog te hebben voor het reduceren van 
risicofactoren maar ook voor het stimuleren van de positieve gezondheidsfactoren 
en de beschermende factoren (Dahlgren, Whitehead, 2006: 20-21).
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4.2 Determinanten van sociale ongelijkheid in gezondheid

De determinanten van gezondheid spelen een rol in het tot stand komen van 
sociale ongelijkheid in gezondheid; de vraag is echter hoe dat gebeurt. In het 
algemeen worden vijf mechanismen onderscheiden waarvan wordt aange-
nomen dat ze erg belangrijk zijn in het ontstaan en in stand houden van so-
ciale ongelijkheid in gezondheid (Dahlgren, Whitehead, 2006: 23-31).
In de volgende paragrafen gaan we hier dieper op in.

4.2.1 De plaats op de sociale ladder

Het eerste mechanisme heeft te maken met de vaststelling dat “sociale positie” op 
zich (het loutere feit van hoger of lager te staan op de sociale ladder) een effect heeft 
op gezondheid (Dahlgren, Whitehead, 2006: 23-31; Diderichsen, Evans & White-
head, 2001). Hoe groter de sociale ongelijkheid is in een land (hoe groter het ver-
schil tussen de sociale klassen), hoe sterker dit effect speelt. Een maat om ongelijk-
heid in een land te meten is de inkomensongelijkheid tussen de rijkste en armsten 
(Wilkinson, Pickett, 2009). Er worden verschillende maten gebruikt, waarbij steeds 
een andere verhouding in rekening wordt gebracht (bv. 20/20 ratio: hoogste 20% ten 
opzichte van laagste 20%, 30/30 ratio, etc.). België scoort met een 23ste plaats in een 
lijst van 126 landen relatief goed wat inkomensongelijkheid betreft. Het scoort daar-
mee in elk geval beter dan al zijn buurlanden. Nagenoeg alle Scandinavische landen 
en veel Oost-Europese landen gaan België echter vooraf, met Japan als het meest in-
komensgelijke land ter wereld (data afkomstig van de United Nations Development 
Program, gemeten volgens de 20/20 ratio, Belgische cijfers van het jaar 2000).

Figuur 2 – Welvaartspeil en sociale ongelijkheid in gezondheid (Wilkinson, Pickett, 2009)
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Figuur 2 toont aan dat, eens een land een zeker welvaartspeil heeft bereikt, bijko-
mende economische groei niet leidt tot een betere volksgezondheid. Het verklei-
nen van de inkomensongelijkheid gaat wel hand in hand met meer welzijn en een 
betere volksgezondheid. Hiervan profi teren alle burgers, zij het de lagere sociale 
klassen in meerdere mate, waardoor de kloof in gezondheid langzaam dicht (Wil-
kinson, Pickett, 2009).

Een eerste verklaring voor dit fenomeen ligt in het feit dat groepen die zich 
hoger bevinden op de sociale ladder doorgaans meer macht hebben en meer mo-
gelijkheden om een gezond leven te leiden dan groepen die zich lager op de soci-
ale ladder bevinden. Zo zijn hoger opgeleiden actiever betrokken bij politiek en 
oefenen ze beroepen uit waarmee ze meer impact hebben op hun werk- en leef-
omgeving dan lager opgeleiden (Dahlgren, Whitehead, 2006: 23-31; Wilkinson & 
Marmot, 2003).

Ook heeft de sociale positie een belangrijke psychosociale invloed. Wanneer 
mensen beschouwd worden als waardeloos, gestigmatiseerd worden en zich ver-
nederd of zonder respect behandeld voelen, zal dit een duidelijke impact hebben 
op hun gezondheid (Dahlgren, Whitehead, 2006: 23-31; Wilkinson, 2005).

Ook ondervinden mensen uit lagere sociale klassen meer psychosociale stress 
veroorzaakt door vb. de voordurende angst voor deurwaarders, de stress om rond 
te komen met het beschikbare budget, de eeuwige strijd om te overleven. Dit heeft 
zowel op een directe wijze via biologische processen (het effect van psychosoci-
ale stress op het immuunsysteem en op endocriene processen) als op een indirecte 
wijze via leefstijl en gedrag (vb. het hanteren van een ongezonde levensstijl) een 
mogelijke invloed op gezondheid (Dahlgren, Whitehead, 2006: 23-31; Brunner, 
1997, Mackenbach, 2005).

4.2.2 Hogere blootstelling aan gezondheidsrisico’s

Mensen uit lagere sociale klassen hebben een hoger risico voor zowat alle ma-
teriële, psychosociale en gedragsgerelateerde factoren die gezondheid negatief 
beïnvloeden: ongezonde woningen, gevaarlijk werk, weinig beweging, alcohol-
misbruik, etc. (Dahlgren, Whitehead, 2006: 23-31).

In 2008 publiceerde het Steunpunt Milieu en Gezondheid van de Vlaamse 
overheid een literatuuronderzoek naar sociale ongelijkheid en humane biomo-
nitoring. Dit rapport inventariseert het overweldigend (buitenlandse) bewijs van 
sociale ongelijkheid in de verdeling van omgevingsgerelateerde gezondheidsri-
sico’s: mensen die wonen in achtergestelde buurten, een lager opleidingsniveau 
hebben of van vreemde afkomst zijn, staan meer bloot aan schadelijke lucht-
polluenten zoals koolstofmonoxide, stikstofdioxide, zwaveldioxide en fi jn stof, 
maar ook aan zware metalen en benzeen (Morrens, Keune, Loots, 2008). Een 
van de studies die in dit rapport worden aangehaald stelt ondermeer vast dat 
vervuilende fabrieken in het VK veel frequenter worden ingeplant in de armere 
buurten dan in de rijkere buurten (zie tabel 6) (McLaren, Cottray, Taylor, e.a., 
1999).
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Tabel 6 – Aantal fabrieken in lokale Britse stadswijken, opgedeeld naar armoedegraad,1999 
(McLaren, Cottray, Taylor, e.a., 1999).

Gemiddeld gezinsinkomen
in de buurt (in £)

Proportie van
de buurten 

Aantal vervuilende fabrieken

Minder dan 10,000 Gemeten
distributie

Random
distributie

Afwijking (%)

10-14,999 5.12 104 67.6 +53.9

15-19,999 29.17 558 385.1 +44.9

20-24,999 34.94 461 461.1 -0.0

25-29,999 21.49 168 283.7 -40.8

30-39,999 7.28 24 96.1 -75.0

Meer dan 40,000 1.97 5 26.0 -80.8

Totaal 0.04 0 0.5

7929 buurten 1320 1320

Factoren die een positieve invloed hebben op de gezondheid of beschermend wer-
ken tegen negatieve invloeden, komen dan weer meer voor bij de hogere sociale 
klassen. In tabel 7 illustreren we dit met een aantal Belgische cijfers.

Tabel 7 – Sociale verschillen voor diverse gezondheidsfactoren, na controle voor leeftijd 
en geslacht, 2004, resultaten eigen analyse op de data van de gezondheidsenquête 2004 via 
de Health Interview Survey Interactive Analysis module (Demarest, Drieskens, Gisle, e.a., 
2004).

Voldoende fysieke
activiteit hebben

Voldoende
fruit eten

Min. 2 x/dag
tanden poetsen

Wonen in een woning
waar dagelijks

binnen gerookt wordt

Lager/geen diploma 31.2% 43.4% 35,7% 32.9%

Lager secundair 38.1% 55.1% 42.5% 36.6%

Hoger secundair 45.0% 53.5% 48.2% 37.1%

Hoger onderwijs 48.1% 64.5% 55.9% 23.6%

Sociale ongelijkheid in risicogedrag manifesteert zich al duidelijk bij kinderen en 
jongeren. Zo zien we een duidelijke sociale gradiënt in het rookgedrag bij jonge-
ren in het secundair onderwijs. Een bevraging van de Vereniging voor Alcohol- en 
andere Drugproblemen geeft aan dat leerlingen in het BSO en TSO vaker roken 
dan leerlingen uit het ASO. In het ASO ging het in het schooljaar 2004-2005 om 
5% regelmatige rokers, in het TSO is dit 14,3% en in het BSO 28,4% (De Boyser, 
2007; Kinable 2007; Morrens, Keune, Loots, 2008). De studie Jongeren en Ge-
zondheid toonde aan dat zowel de jongens als de meisjes uit het ASO ook gezon-
der eten (voldoende fruit en groentes, weinig of geen softdrinks) dan leerlingen 
uit de andere richtingen (jongens: 15% ASO, 7% TSO, 8% BSO; meisjes: 55% 
ASO, 31% TSO, 23% BSO) (Maes, Vereecken, 2006).
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4.2.3 Eenzelfde blootstelling aan gezondheidsrisico’s maar verschillende 
gevolgen

Eenzelfde blootstelling aan bepaalde gezondheidsrisico’s kan een verschillende 
impact op gezondheid hebben voor mensen uit verschillende sociale klassen.

Een Zweeds onderzoek uit 1998 toonde aan dat eenzelfde alcoholmisbruik, 
uitgedrukt in eenheden alcohol, bij gebruikers uit de middenklasse minder alco-
holgerelateerde gezondheidsproblemen opleverde dan bij gebruikers uit de lagere 
sociale klasse. Dit kan verklaard worden door het feit dat het drinkpatroon grondig 
verschilde. Ook blijken de gebruikers uit de middenklasse thuis en op het werk 
beter ondersteunende sociale netwerken te hebben (Dahlgren, Whitehead, 2006: 
23-31; Hemmingsson, Lundberg, Diderichsen, e.a., 1998). Ook in België vinden 
we diezelfde patronen in alcoholgebruik terug. In de groep van de laagopgeleiden 
ligt het gemiddeld aantal geconsumeerde eenheden alcohol lager dan bij de groep 
van de hoogopgeleiden (4,4 eenheden/week versus 7,3 eenheden/week). In die 
eerste groep zijn er echter meer problematische drinkers; 7,3% versus 6,5% (Re-
sultaten eigen analyse op de data van de gezondheidsenquête 2004 via de Health 
Interview Survey Interactive Analysis module (Demarest, Drieskens, Gisle, e.a., 
2004).

In 2002 toonden Pope et al. aan dat het mortaliteitsrisico ten gevolge van fi jn 
stof (longaandoeningen en longkanker) stijgt naarmate het opleidingsniveau daalt: 
eenzelfde verhoging van het fi jn stof in de lucht betekent niet eenzelfde stijging in 
morbiditeit voor alle sociale klassen. (Pope, Burnett, Thun, e.a., 2002). Dit wordt 
mogelijk verklaard door het feit dat mensen uit lagere sociale klassen ook vaker ro-
ken, in een vochtige woning wonen en een verminderde weerstand hebben omwille 
van de permanente psychosociale stress. In combinatie met luchtpollutie geeft dit 
een verhoogd risico op longaandoeningen (Morrens, Keune, Loots, 2008).

4.2.4 Levensloopeffecten

Het levensloopperspectief benadrukt het feit dat ziekte of vroegtijdige sterven 
de resultante is van een cumulatief effect van gezondheidsrisico’s waarmee een 
individu werd geconfronteerd in zijn/haar voorbije levensjaren. Hoe meer dat ge-
beurde, hoe groter het later risico op ziekte of vroegtijdige sterfte. Onderzoek 
toont duidelijk aan dat problemen tijdens de kinderjaren bijdragen tot ziekte op 
volwassen leeftijd en dat de materiële levensomstandigheden vroeg in het leven 
zelfs sterkere voorspellers zijn voor gezondheid op volwassen leeftijd dan de soci-
ale positie op volwassen leeftijd (Eriksson, Forsén, Tuomilehto, 1999; Dahlgren, 
Whitehead, 2006: 23-31).

Deze levensloopeffecten kunnen worden doorgegeven van ouders op kinderen 
omdat de sociale status van ouders erg bepalend is voor de sociale omgeving 
waarin de kinderen opgroeien. Zo zien we dat wanneer ouders zich in een moei-
lijke sociaal-economische situatie bevinden, dit een invloed heeft op de school-
loopbaan van de kinderen, hun toekomstig beroep en het daarmee samenhangend 
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salaris. Maar de overdracht naar de volgende generatie kan ook via heel specifi eke 
risicofactoren verlopen.

Test-Aankoop stelde in 1994-1995 bij 22.000 zwangere vrouwen in België een 
onderzoek in naar hun rookgedrag. Niettegenstaande roken gevaarlijk is, bleef 
18% van de ondervraagden roken tijdens hun zwangerschap. Vooral vrouwen van 
het laagste sociaal-economische niveau bleven verder roken, namelijk 35%, te-
genover slechts 7% van de zwangere vrouwen van het hoogste sociaal niveau 
(Vandercammen, Deckmyn, 2010). Kinderen die tijdens de zwangerschap mee-
rookten, hebben vaak een lager geboortegewicht en een hoger risico op chroni-
sche aandoeningen later in het leven (Dahlgren, Whitehead, 2006: 23-31).

4.2.5 Verschillen in de sociale en economische gevolgen van ziekte

Ziek worden kan veel gevolgen hebben; het kan leiden tot een verminderde moge-
lijkheid (of de onmogelijkheid) om te werken en dus een inkomen te verwerven, 
tot sociale isolatie, tot verlies in de kwaliteit van leven en in de mentale weerbaar-
heid (De Boyser, 2007). Daarnaast betekent ziekte vaak ook toegenomen kosten 
voor medische zorg of voor hulp in het huishouden. Daardoor kunnen zieken in 
een neerwaartse spiraal terecht komen die hun gezondheid bijkomend schaadt 
(Dahlgren, Whitehead, 2006: 23-31; Peeters, Willems, 2009). Onderzoek toont 
aan dat mensen uit lagere sociale klassen die ziek worden, hiervan grotere gevol-
gen ondervinden dan mensen uit hogere sociale klassen. Die laatste hebben bij-
voorbeeld meer kans hun job te behouden (Dahlgren, Whitehead, 2006: 23-31).

Toch moet het belang van dit mechanisme gerelativeerd worden. In literatuur 
bestaat namelijk een duidelijke consensus dat de geobserveerde sociale verschil-
len in gezondheid in grotere mate bepaald worden door de voorgaande mecha-
nismen (meer risicofactoren, grotere gevolgen, levensloopeffecten) dan door 
de sociale selectieprocessen waarbij ziekte leidt tot armoede (Goldman, 2001; 
Mackenbach, 2005; Muenning, 2008). De precieze impact van dit mechanisme is 
daarbij sterk variabel naargelang de mate waarin het sociale zekerheidssysteem 
en/of het gezondheidszorgsysteem voorziet in een vangnet voor mensen die ziek 
worden (Dahlgren, Whitehead, 2006: 23-31).

5. Sociale ongelijkheid aanpakken in beleid

5.1 Tien basisprincipes voor een beleid gericht op het reduceren van 
sociale ongelijkheid in gezondheid

De eigenheid van het concept “sociale ongelijkheid in gezondheid” heeft een aan-
tal duidelijke implicaties voor beleid dat deze ongelijkheid wil aanpakken. In hun 
WHO discussiepaper “Leveling up: a discussion paper on concepts and principles 
for tackling social inequities in health” identifi ceren Whitehead en Dahlgren 10 



Sociale verschillen in gezondheid  ⏐  169

basisprincipes voor een beleid dat als doel heeft sociale ongelijkheid in gezond-
heid terug te dringen. In de volgende paragrafen gaan we dieper in op deze tien 
principes (Whitehead, Dahlgren, 2006: 13-21).

Ten eerste moet beleid ernaar streven de kloof tussen de sociale klassen te 
verkleinen door de gezondheidstoestand van de laagste groepen op te tillen naar 
het niveau van de hoogste groepen, niet door dat van de hoogste groepen te ver-
lagen. Dit lijkt op zich een evidente zaak maar het is niet ondenkbaar dat bij 
ondoordachte interventies (zoals een massale inzet op de laagste groepen, waarbij 
hogere groepen niet langer bereikt worden) de gezondheid van hen die initieel 
goed scoorden erop achteruit gaat (Whitehead, Dahlgren, 2006: 14). Een klassiek 
voorbeeld hiervan zijn fi nanciële vangnetten voor mensen met de allerlaagste in-
komens. Zij worden hierdoor weliswaar geholpen, maar mensen met een inkomen 
dat net iets hoger is worden hierdoor de nieuwe risicogroepen: gezondheidszorg 
is ook voor hen vaak een belangrijke kost maar ze kunnen niet genieten van de 
overheidsmaatregelen. In België hield het systeem van de verhoogde tegemoet-
koming voor welgedefi nieerde bevolkingsgroepen een dergelijk potentieel risico 
in. De invoering van de maximumfactuur, met een inkomensafhankelijk, getrapt 
plafond voor eigen bijdragen, is daarop een geschikt antwoord dat het risico op 
het ontstaan van nieuwe kwetsbare groepen minimaliseert.

Vervolgens kunnen verschillende benaderingswijzen gehanteerd worden bij 
het terugdringen van sociale ongelijkheid in gezondheid. Een eerste is het louter 
focussen op een verbetering van de gezondheidstoestand van de laagste groepen. 
Deze benaderingswijze wordt vaak gehanteerd wanneer binnen het beleid de eer-
ste stappen worden gezet om sociale gezondheidsongelijkheid terug te dringen. De 
tweede benadering, die doorgaans in een later stadium wordt toegepast, hanteert 
het ambitieuzere doel om zowel de hogere als de lagere groepen te doen vooruit-
gaan, maar de vooruitgang bij de lagere groepen sneller te doen stijgen dan bij 
de hogere groepen (Whitehead, Dahlgren, 2006: 14-15). Deze benadering wordt 
bijvoorbeeld gehanteerd door Kind & Gezin: hun activiteiten richten zich op alle 
jonge gezinnen, maar via ondermeer de prenatale consultaties en de bijkomende 
zorg voor risicogezinnen worden extra inspanningen gedaan om de gezondheid 
van de pasgeborenen uit kansarme gezinnen een extra duw te geven (Kind & Ge-
zin, 2009). De derde benadering streeft ernaar de sociale gradiënt in gezondheid 
aan te pakken door ook de kloof met de middengroepen te dichten in de plaats van 
enkel die tussen de hoogste en laagste groepen. Belangrijk is dat deze drie ver-
schillende benaderingswijzen om sociale ongelijkheid aan te pakken elk op zich 
waardevol zijn. Meer zelfs, ze zijn interdependent (bouwen op elkaar verder) en 
worden best complementair gebruikt (Whitehead, Dahlgren, 2006: 14-15).

Voorts heeft een goed volksgezondheidsbeleid tot doel om zowel de gezond-
heidstoestand van de bevolking te verbeteren als de sociale ongelijkheid in ge-
zondheid aan te pakken. Het aanpakken van sociale ongelijkheid in gezondheid 
maakt deel uit van een geïntegreerd volksgezondheidsbeleid. Het is niet de be-
doeling dat voor het aanpakken van de ongelijkheid in gezondheid andere volks-
gezondheidsdoelen moeten wijken (Whitehead, Dahlgren, 2006: 16). In België 
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is het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen minimaal 
verankerd binnen het volksgezondheidsbeleid, namelijk in de terugbetaling van 
geneeskundige verstrekkingen. Verder krijgt dit thema voornamelijk aandacht in 
het armoedebeleid (zie ook verder).

Ten vierde moeten acties om sociale ongelijkheid in gezondheid aan te pakken 
in de eerste plaats focussen op de sociale determinanten van die sociale ongelijk-
heid (zie ook boven). Een multifocale aanpak is hierbij essentieel, waarbij niet 
enkel gedragsgerelateerde determinanten worden aangepakt (roken, alcoholmis-
bruik, gezonde voeding) maar ook de omstandigheden waarin mensen wonen en 
werken, de toegankelijkheid van de gezondheidszorg en andere essentiële dien-
sten en voorzieningen en sociale cohesie. Daarbij moet ook worden ingespeeld op 
de specifi eke mechanismen die ervoor zorgen dat determinanten van gezondheid 
determinanten van sociale ongelijkheid in gezondheid worden, zoals machtsver-
deling, sociale verschillen in blootstelling aan en vatbaarheid voor gezondheidsri-
sico’s, sociale verschillen in de economische gevolgen van ziek zijn (Whitehead, 
Dahlgren, 2006: 16). In verschillende Belgische steden (Gent, Brussel, Luik, ...) 
worden projecten opgezet om achtergestelde buurten te herwaarderen. Door het 
inplanten van groen en speelmogelijkheden voor kinderen, het weren van door-
gaand verkeer, ... worden de woonomstandigheden voor de bewoners verbeterd en 
worden mogelijkheden gecreëerd om meer te bewegen.

De sociale kloof in gezondheidszorggebruik in België wordt niet enkel ver-
oorzaakt door fi nanciële drempels in de gezondheidszorg. Ook andere factoren 
spelen daarbij een rol: de complexiteit van de organisatie van de gezondheidszorg, 
de niet-automatische toekenning van sociale voordelen en de daarmee gepaard 
gaande complexe aanvraagprocedures, schaamte om de armoede waarin men leeft 
te tonen, de beperkte kennis van hulpverleners over wat het betekent in armoede 
te leven, de onmogelijkheid zich te laten behandelen omwille van de schrik dat 
de kinderen zullen “geplaatst” worden, ... Een inzicht in de complexiteit van de 
determinanten van sociale ongelijkheid van gezondheid en van de factoren die 
gezondheidszorggebruik bepalen, en een multifocale aanpak om deze factoren 
aan te pakken zijn daarin erg belangrijk.

Ook via de opleiding van toekomstige hulpverleners kan men werken aan de 
aanpak van sociale ongelijkheden in gezondheid. Zo wordt binnen de opleiding 
tot arts aan de Universiteit Gent sinds een aantal jaren bijzondere aandacht be-
steed aan communicatietraining waarbij studenten ondermeer leren communice-
ren met patiënten met een andere sociale of etno-culturele achtergrond dan die 
van de student (Deveugele, Derese, De Maesschalck, 2005). Daarbij aansluitend 
krijgen studenten vanaf hun eerste jaar opleiding zowel theoretische lessen als 
praktijkopdrachten waarbij ze inzicht krijgen in de leefwereld van mensen de het 
moeilijk hebben in de maatschappij.

Ten vijfde is het belangrijk om permanent na te gaan in welke mate het beleid 
vooruitgang boekt. Enkel het meten van de gezondheidstoestand van de laagste 
klasse is hierbij onvoldoende. Ook die van de hoogste klassen en de tussenliggende 
klassen zijn belangrijk, alsook de mate waarin de determinanten van gezondheids-
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ongelijkheid zijn veranderd (Whitehead, Dahlgren, 2006: 17-18). In België zijn 
hierbij de gezondheidsenquêtes van groot belang. In het kader hiervan vermelden 
we ‘Decenniumdoelen 2017’, een samenwerkingsverband van 9 armoedeorgani-
saties en sociale bewegingen waaronder vakbonden, mutualiteiten, Samenlevings-
opbouw Vlaanderen, Minderhedenforum, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, ... 
die de krachten bundelen en samenwerken rond zes doelen: gezondheid, arbeid, 
inkomen, wonen, onderwijs en samenleven. Hun doel is het maatschappelijk en 
politiek bewustzijn rond deze doelen te verhogen. In het kader hiervan ontwik-
kelden ze een instrument, de Armoedebarometer, om jaarlijks de evolutie op de 
zes domeinen nauwkeurig te meten. Deze zes armoedebarometers laten zien of 
het beleid op de goede weg is om de ‘decenniumdoelen’ te halen. Voor wat betreft 
gezondheid wordt daarbij gebruik gemaakt van 4 indicatoren: het subjectief ge-
zondheidsgevoel, de levensverwachting in goede gezondheid, de foeto-infantiele 
sterfte, en de betaalbaarheid van zorg (het % mensen dat zorg moet uitstellen 
omwille van fi nanciële redenen). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cijfers van 
de EU-SILC, het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, en van het Vlaams 
Agentschap Zorg en Gezondheid (Campaert, Dierickx, Vranken, 2010).

Beleid moet daarnaast ook zijn (onbedoelde) negatieve effecten monitoren. 
Zo kan een interventie die een doelgroepbenadering hanteert stigmatisering in de 
hand werken van hen die men wil helpen, waardoor de doelgroep de aangeboden 
hulp weigert (Whitehead, Dahlgren, 2006: 17). De bestaande instrumenten die ge-
bruikt worden bij de evaluatie van lokale projecten en interventies, zoals de PK+ 
of Preffi , hebben doorgaans weinig expliciete aandacht voor het (onbedoelde ne-
gatieve) effect van de interventie op ongelijkheid in gezondheid. Deze vaststelling 
zette de Koning Boudewijnstichting ertoe aan een instrument te ontwikkelen dat 
de equity-dimensie in projecten meet en dat kan gebruikt worden als aanvulling 
bij bestaande interventietools. Dit instrument, “de SONG-lens”, wordt beschik-
baar gesteld van organisaties en beleidsontwikkelaars vanaf juni 2010 (Koning 
Boudewijnstichting, 2009).

Als zevende aandachtspunt wordt aangehaald dat gemarginaliseerde groepen 
betrokken moeten worden bij het beleid en bij besluitvormingsprocessen. Zo ver-
hoogt niet enkel de kans dat het ontwikkelde beleid beter aansluit bij hun noden 
en hun ervaringswereld; het is eveneens een manier om de macht tussen sociale 
groepen beter te verdelen, wat een belangrijke determinant van sociale ongelijk-
heid in gezondheid is (Whitehead, Dahlgren, 2006: 18). In diverse publicaties 
van organisaties en actiegroepen begaan met sociale ongelijkheid in gezondheid 
wordt het belang van participatie van de doelgroep aan beleid benadrukt (Koning 
Boudewijnstichting, 1995; Campaert, Dierickx, Vranken, 2010).

In dit kader kunnen twee voorbeelden uit de Belgische context worden aange-
haald. Ten eerste, in 2003 studeerden de eerste ‘Ervaringsdeskundigen in armoede 
en sociale uitsluiting’ af. Deze werken mee in organisaties en denken mee met be-
leidsmakers, waardoor ze een brug kunnen slaan tussen mensen die in armoede leven 
en organisaties en het beleid. In 2008 waren 18 ervaringsdeskundigen in armoede 
en sociale uitsluiting aangeworven bij de Federale Overheid (POD maatschappe-
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lijke integratie, armoedebestrijding, sociale economie en grootstedenbeleid, 2010). 
Ten tweede, in 1995 werd, in opdacht van de minister van Maatschappelijke Inte-
gratie en de Belgische regering, het Algemeen Verslag over de Armoede gepubli-
ceerd, met als doel het formuleren van aanbevelingen en voorstellen om via het 
beleid armoede en uitsluiting aan te pakken en een politiek project dat armoede 
en uitsluiting op lange termijn bant uit te denken. Dit verslag is opgemaakt in sa-
menspraak met de doelgroep, o.a. via OCMW’s en verenigingen waar armen het 
woord nemen (Koning Boudewijnstichting, 1995).

Determinanten van sociale ongelijkheid in gezondheid zijn soms verschillend 
voor mannen en vrouwen; ze zijn gendergerelateerd. Het is dan ook belangrijk dat 
bij het meten en aanpakken van sociale ongelijkheid in gezondheid, dit gender-
aspect in rekening wordt gebracht; dit is een achtste principe (Whitehead, Dahl gren, 
2006: 18-19). Zo nemen vrouwen vaker een zorgende rol voor kinderen en bejaarde 
ouders op dan mannen en stellen hierdoor vaker zorg uit (Willems, 2005).

Verschillen in gezondheid die worden vastgesteld tussen etnische groepen of 
tussen buurten of regio’s (zoals achtergestelde versus niet-achtergestelde buurten, 
Vlaanderen versus Wallonië), zouden moeten gerelateerd worden aan de sociale 
positie; dit is het voorlaatste principe. Onderzoek toont aan dat de invloed van 
etniciteit of buurt/regio op gezondheid, en de determinanten ervan, verschillend 
kunnen zijn naargelang van de sociale klasse (Whitehead, Dahlgren, 2006: 19). 
Zo stellen we vast dat de Waalse burgers vaak minder gezond zijn, maar ook dat 
in Wallonië vooral de laagopgeleide vrouwen er in het bijzonder slecht voorstaan 
(Van Oyen, Deboosere, Lorant e.a., 2010).

Tenslotte moet een gezondheidszorgsysteem gebaseerd zijn op equity-prin-
cipes en niet op economische principes. Een gezondheidszorgsysteem mag het 
maken van winst niet als doel hebben en gezondheidszorg zou moeten verleend 
worden op basis van de nood aan zorg en niet op het feit of de patiënt de zorg 
kan betalen. Ook de kwaliteit van de verleende zorg mag niet verschillend zijn 
naar etniciteit, gender, sociale status en fi nanciële mogelijkheden van de patiënt. 
Dit heeft belangrijke gevolgen voor de fi nanciering van zorg. Een dergelijk uit-
gangspunt vereist immers dat wie het fi nancieel beter heeft, bijdraagt voor wie het 
moeilijker heeft (Whitehead, Dahlgren, 2006: 20).

In België zijn in de voorbije jaren bijzondere inspanningen gedaan om de fi -
nanciële toegankelijkheid van de gezondheidszorg te verbeteren. In het volgende 
paragraaf van dit hoofdstuk gaan we dieper in op een aantal maatregelen die in 
België werden genomen om sociale ongelijkheid in gezondheid te reduceren.

5.2 Van kennis en inzicht tot een geïntegreerd en gecoördineerd beleid

“The poorest of the poor have high levels of illness and premature mortality. 
But poor health is not confi ned to those worst off. (...) Health and illness follow 
a social gradient: the lower the socioeconomic position, the worse the health. It 
does not have to be this way and it is not right that it should be like this. Where 
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systematic differences in health are judged to be avoidable by reasonable ac-
tion they are, quite simply, unfair. (...) Putting right these inequities – the huge 
and remediable differences in health between and within countries – is a matter 
of social justice. Reducing health inequities is (...) an ethical imperative. Social 
injustice is killing people on a grand scale.” (CSDH, 2008).

Beleidsmakers en politici hebben een bijzonder belangrijke rol te spelen in het 
aanpakken van deze sociale onrechtvaardigheid (Whitehead, Dahlgren, 2006: 20). 
Toch lopen de inspanningen in de verschillende Europese landen sterk uiteen. Aan 
het ene eind van het spectrum zijn er landen die het probleem niet in kaart brengen 
of niet erkennen dat het bestaat binnen hun grenzen. Andere landen zijn dan weer 
een hele eind op weg naar een geïntegreerd en gecoördineerd beleid om sociale 
ongelijkheid in hun land terug te dringen (Whitehead, 1998).

Hoe ver staat België in zijn aanpak van sociale ongelijkheid in gezondheid? 
Om deze vraag te beantwoorden maken we gebruik van het “Action spectrum on 
inequalities in health” model (zie fi guur 3). Dit model geeft de verschillende fasen 
weer om te komen tot een integraal, gecoördineerd beleid om sociale ongelijkheid 
in gezondheid aan te pakken (Dahlgren, Whitehead 2006: 95-99).

Figuur 3 – Action spectrum on inequalities in health (Dahlgren, Whitehead 2006: 95; White-
head, 1998).
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5.2.1 Het in kaart brengen van sociale verschillen in gezondheid

Na lange verwaarlozing, werd in België inmiddels een stevige traditie opgebouwd 
in het meten van de sociale ongelijkheid in de gezondheidstoestand van de Belgen. 
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Sinds 1997 wordt op regelmatige basis (ongeveer elke vier jaar) een gezondheids-
enquête afgenomen bij ongeveer 10.000 Belgen. Door het herhaald gebruik van 
gestandaardiseerde vragen naar gezondheid en welzijn, en naar opleiding, beroep 
en inkomen, is het mogelijk trends in sociale ongelijkheid in gezondheid over een 
tijdsperiode te berekenen. Het WIV rapporteert op regelmatige basis resultaten 
van analyses, waaronder rapporten gewijd aan sociale ongelijkheid in gezond-
heid. De databank is via het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid op 
eenvoudig verzoek ook beschikbaar voor externe onderzoekers. Veel artikelen en 
rapporten over de sociale kloof in gezondheid in België zijn dan ook gebaseerd 
op deze cijfers.

In 2006 werd de TAHIB-studie (Tackling Health Inequalities in Belgium) 
opgestart in opdracht van de Programmatorische Overheidsdiensten (POD) We-
tenschapsbeleid. Het doel van deze studie is het beschrijven van (de tijdstrend) 
in sociale ongelijkheid in gezondheid, mortaliteit en levensverwachting. Hierbij 
worden, naast de data van de gezondheidsenquête, ook data van onder meer de 
volkstelling 1991 (census) en de Panel Studie van Belgische Huishoudens (PSBH) 
gebruikt. Ook lopen verschillende kleinere studies die specifi eke aspecten van 
sociale ongelijkheid in gezondheid bestuderen of de effectiviteit evalueren van in-
terventies om sociale ongelijkheid terug te dringen. Deze onderzoeksactiviteiten 
zijn echter weinig op elkaar afgestemd en een overzicht van deze studies niet be-
schikbaar. Een overkoepelend onderzoeksprogramma of een kenniscentrum waar 
kennis wordt samengebracht en geïntegreerd, zoals in sommige Europese landen 
wel bestaat, ontbreekt in België.

5.2.2 Erkenning van het probleem, het verhogen van het bewustzijn ervan en 
de wil om actie te ondernemen

Het overweldigend wetenschappelijke bewijs voor sociale gezondheidsongelijk-
heid, de uitgesproken aandacht van toonaangevende internationale organisaties 
zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, het lobbyen door instellingen zoals de 
Koning Boudewijnstichting en samenwerkingsgroepen zoals “Deceniumdoelen 
2017” (supra) en de voorbeelden van andere Europese landen, lijken Belgische 
politici en beleidsontwikkelaars attent te maken en alert te houden voor sociale 
gezondheidsverschillen. Toch is het bestrijden van de sociale ongelijkheid in ge-
zondheid in geen van de regeerakkoorden expliciet terug te vinden.

In het regeerakkoord van de federale regering van 18 maart 2008 wordt wel 
in verschillende paragrafen verwezen naar sociale verschillen binnen de maat-
schappij, het terugdringen van armoede en het versterken van de sociale cohesie 
(Federale regering, 2008). In het regeerakkoord van de Vlaamse regering van 15 
juli 2009 wordt armoedebestrijding beschouwd als een topprioriteit waarbij de be-
strijding zal verlopen via hefbomen in alle beleidsdomeinen (waaronder gezond-
heidszorg en welzijnszorg) (Vlaamse regering, 2008). De Waalse gewestregering 
identifi ceert onder meer het verbeteren van de levenskwaliteit als prioriteit; de-
gelijke woningen voor iedereen, sociale inclusie en cohesie, uitbouw van sociale 
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dienstverlening worden daarbij naar voor geschoven als actiepunten (Gouverne-
ment regionale Wallonne, 2009).

Het antwoord op de vraag waarom de betrokkenheid van beleidsmakers bij 
het thema niet altijd onmiddellijk vertaald wordt naar een geconcerteerde actie, 
is niet erg duidelijk. Veel heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat sociale 
ongelijkheid in gezondheid een thema is dat een transversale aanpak over beleids-
domeinen en zelfs bevoegdheden heen vereist. Het is mogelijk dat die complexi-
teit ontmoedigend werkt en voor een “mental block” (cfr. het Action Spectrum of 
Inequities in Health model) zorgt. Het opzetten van een geïntegreerd, interdepar-
tementaal programma vraagt een grote investering van tijd en middelen en ver-
eist voldoende coördinatie en managementcapaciteit, dit terwijl overheden vaak 
weinig of ongeschikte structuren hebben om dergelijke interdepartementale actie 
mogelijk te maken. Verder is het ook mogelijk dat door die transversale aanpak, 
waarbij niet één maar verschillende departementen actie ondernemen, het concept 
niet echt meer een “eigenaar” heeft (“lack of ownership”) en niemand het thema 
op de agenda blijft houden (Dahlgren, Whitehead 2006: 95-97).

Ook is het mogelijk dat sociale ongelijkheid in gezondheid in een tijd van eco-
nomische (en politieke) instabiliteit minder hoog op de prioriteitenagenda staat. 
De regeringsverklaringen geven duidelijk aan dat het aanzwengelen van de econo-
mie en tewerkstelling, het betaalbaar houden van de sociale zekerheid, en milieu 
en duurzame ontwikkeling in die context voorop gaan. Zelfs indien er voldoende 
politieke wil is om sociale ongelijkheid in gezondheid op de beleidsagenda te 
plaatsen, zien we in sommige Europese landen de goede intenties stranden omdat 
er geen operationele strategieën zijn die de intenties verbinden met acties. Zonder 
concrete plannen voor interventies en acties, zakt het thema snel weg tussen an-
dere prioritaire thema’s (Dahlgren, Whitehead 2006: 95-97).

5.2.3 Van geïsoleerde initiatieven tot een geïntegreerd en gecoördineerd beleid?

In 2007 maakte de Universiteit Gent in opdracht van de Koning Boudewijnstich-
ting een overzicht van de initiatieven die in België in de periode 1995-2006 geno-
men werden om sociale ongelijkheid in gezondheid terug te dringen. Dit rapport 
toonde aan dat België geen geïntegreerd en gecoördineerd beleid heeft om sociale 
ongelijkheid in gezondheid aan te pakken in tegenstelling tot andere Europese 
landen zoals het Verenigd Koninkrijk. Het rapport toonde ook aan dat op alle mo-
gelijke beleidsniveaus (van de federale overheid tot de lokale gemeenschappen) 
er talrijke, maar vaak geïsoleerde, initiatieven worden genomen (Van de Geuchte, 
Maulet, Willems, e.a., 2007). Een doorlichting van beleidsdocumenten over de 
periode na 2006 lijkt deze conclusie te bevestigen.

Gezien de veelheid van initiatieven en het ontbreken van een overkoepelend 
kader, is het onmogelijk een overzicht te geven van het Belgisch beleid om sociale 
ongelijkheid in gezondheid terug te dringen. In de komende paragrafen gaan we 
dieper in op een aantal maatregelen die opvallen omwille van hun omvang, inno-
vatief karakter of bijzondere aanpak.
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Maatregelen binnen de ziekteverzekering 

België heeft een verplichte ziekteverzekering die nagenoeg de volledige populatie 
verzekert en de kost van een brede waaier aan gezondheidszorgen dekt. Initieel 
waren zelfstandigen (ongeveer 10% van de populatie) enkel voor een kleiner pak-
ket verzekerd (de zogenaamde grote risico’s) maar door een hervorming in de 
ziekteverzekering is dit vanaf 1 januari 2008 niet langer het geval.

De fi nanciering van zorgverleners gebeurt grotendeels op basis van betaling 
per prestatie waarbij de prijzen vastliggen volgens een lijst van ongeveer 10.000 
(para-)medische prestaties en procedures. Daarnaast betalen patiënten een relatief 
hoge eigen bijdrage (het remgeld) die niet wordt terugbetaald door hun ziekte-
verzekering. In de loop van de voorbije decennia zijn een aantal maatregelen in-
gevoerd om de sociaal-economische zwakkere groepen te beschermen tegen een 
hoge fi nanciële last als gevolg van ziekte: de verhoogde tegemoetkoming (1963), 
de sociale en fi scale franchise (1994), de maximumfactuur (MAF, 2002) en het 
OMNIO-statuut (2007) (Schokkaert, Guillaume, Lecluyse, e.a., 2008). Hieronder 
bespreken we deze maatregelen iets meer in detail.

De wet Leburton voorzag in 1963 een verhoogde tegemoetkoming in de (te-
rugbetaalbare) medische kosten voor patiënten die behoren tot bepaalde sociale 
categorieën zoals wezen en invaliden (Peeters, Willems, 2009). In 2008 hadden 
1.362.256 personen een verhoogde tegemoetkoming versus 8.080.368 personen 
zonder verhoogde tegemoetkoming (RIZIV, 2008). Ondanks de uitbreiding van 
dit stelsel in 1997 bleven bepaalde kwetsbare groepen in de kou staan, zoals men-
sen met een laag inkomen uit arbeid.

Met de invoering van het OMNIO statuut in 2007 werd deze sociale ongelijk-
heid verholpen en werd bijgedragen tot het wegwerken van de werkloosheidsval 
(Peeters, Willems, 2009). Het OMNIO statuut dekt alle personen met een bruto 
belastbaar gezinsinkomen lager dan 14.778,6 euro + 2.735,85 euro per persoon 
ten laste in het jaar voorafgaand aan de aanvraag (inkomensgrens 2010). Personen 
met het OMNIO-statuut genieten een verhoogde tegemoetkoming en zijn vanaf 
1 juli 2007 ook beter beschermd tegen ziekenhuissupplementen en zullen bij op-
name in een tweepersoonskamer geen kamersupplementen meer moeten betalen. 
Op 01/04/2010 hadden in België 272.572 personen een erkend OMNIO-statuut, 
terwijl het aantal rechthebbenden door het RIZIV wordt geschat op 800.000 
(RIZIV, 2010). Een veel gehoorde kritiek is dan ook dat het statuut nog te wei-
nig gekend is en dat de administratieve aanvraagprocedure potentieel rechtheb-
benden afschrikt. Het Federaal Plan Armoedebestrijding wil hierop inspelen door 
het OMNIO statuut actief te promoten en ook door de mogelijkheden voor een 
automatische toekenning van het statuut te onderzoeken (Peeters, Willems, 2009; 
Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, 
2007; Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uit-
sluiting, 2009; Délizee, 2005).

Ondanks de uitgebreide dekking door de verplichte ziekteverzekering en 
de verhoogde terugbetaling voor de meest kwetsbare groepen, bleef de factuur 
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voor medische zorgen voor sommigen toch te hoog. Daartoe werd in 1994 het 
systeem van de fi scale en sociale franchise ingevoerd, aangevuld en deels ver-
vangen door de maximuumfactuur (MAF) in 2002. De MAF zorgt ervoor dat de 
eigen bijdragen van de patiënt worden terugbetaald wanneer deze een remgeld-
plafond overschrijden. Deze maatregel geldt voor alle Belgen, onafhankelijk 
van hun inkomen, maar de hoogte van het plafond varieert en wordt bepaald 
door het inkomen of het sociale statuut van de patiënt. De MAF is een voor-
beeld van een maatregel die omwille van zijn universele karakter (in tegenstel-
ling tot de doelgroepgerichte maatregelen) niet stigmatiserend werkt. Ook de 
automatische berekening van de teller en de automatische terugbetaling zorgen 
ervoor dat deze maatregel zijn doel bereikt, namelijk de kosten van het remgeld 
beperken voor alle Belgen. Toch is de MAF niet zaligmakend: patiënten moeten 
nog altijd de eigen bijdrage voorschieten (de “te veel betaalde” eigen bijdragen 
worden nadien terugbetaald), genieten pas van terugbetaling nadat ze eerst een 
aantal weken/maanden de eigen bijdrage volledig hebben moeten betalen, waar-
door onderconsumptie in die eerste maanden kan optreden, en de drempel voor 
de allerarmsten ligt nog relatief hoog (Schokkaert, Guillaume, Lecluyse, e.a., 
2008).

Ten slotte vermelden we hierbij de Regeling Derde Betaler (RDB), een beta-
lingssysteem waarbij het ziekenfonds en de zorgverlener de betaling onderling 
regelen. De patiënt betaalt naargelang de vraag van de zorgverstrekker enkel het 
remgeld. Er zijn drie verplichte toepassingen:
de kostprijs van een verblijf in het ziekenhuis, de kostprijs van alle geneeskundige 
verstrekkingen toegediend tijdens een ziekenhuisopname, en de verstrekkingen 
van de klinische biologie ook als men niet gehospitaliseerd is. Voor raadplegin-
gen, bezoeken, adviezen en psychotherapieën bij artsen/tandartsen is de regel 
derde betaler dus niet automatisch van toepassing. Er zijn echter een aantal uit-
zonderingen waarin de maatregel toch mag toegepast worden: wanneer patiënten 
zich in een individuele fi nanciële noodsituatie bevinden, een verhoogde verze-
keringstegemoetkoming hebben of vrijgesteld zijn van de trimestriële bijdrage 
voor de ziekteverzekering, of wanneer ze zes maanden volledig gecontroleerd 
werkloos zijn en daarbij gezinshoofd of alleenstaande zijn. De arts beslist zelf of 
hij al dan niet de RDB toepast (een uitzondering hierbij is het Globaal Medisch 
Dossier). (Vlaamse overheid, 2010). De RDB wordt in de meeste aanbevelingen 
betreffende het verbeteren van de gezondheidszorg naar voor geschoven als een 
belangrijke maatregel; zoals in het tweejaarlijks Algemeen Verslag over de Ar-
moede en in de beleidsaanbevelingen van de werkgroep “ongelijkheid in gezond-
heid” van de Koning Boudewijnstichting. Tegelijk wordt hierbij ook vaak gepleit 
voor een uitbreiding of veralgemening van de RBD en/of voor een automatische 
toepassing ervan in de eerstelijnsgezondheidszorg (Koning Boudewijnstichting, 
2007; Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uit-
sluiting, 2007).
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Maatregelen specifi ek gericht op kinderen 

Een belangrijk mechanisme dat speelt bij het ontstaan van sociale gezondheids-
verschillen is de levensloop (supra). In de voorbije decennia zijn in België vele 
initiatieven genomen om de gezondheid van jonge kinderen en adolescenten te 
bevorderen, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren uit kwetsbare 
milieus. Door de gezondheid te verbeteren en de sociale kloof in de gezondheid te 
reduceren op jonge leeftijd, dragen deze initiatieven bij tot het reduceren van de 
sociale kloof in gezondheid op latere leeftijd; sociale ongelijkheid in gezondheid 
moet niet enkel aangepakt worden door het voorzien van sociale vangnetten maar 
ook het inbouwen van sociale springplanken op jonge leeftijd. We vermelden als 
voorbeeld ‘Kind&Gezin’ en de ‘Offi ce de la Naissance et de l’Enfance’.

Kind&Gezin (K&G) in Vlaanderen en Offi ce de la Naissance et de l’Enfance 
(ONE) in Wallonië werden initieel opgericht na WWO I om de kindersterfte in 
België te doen dalen. Sindsdien groeiden beide organisaties uit tot de belangrijk-
ste diensten voor preventieve zorg en vroegtijdige detectie bij pasgeborenen in 
België. K&G neemt verschillende initiatieven die specifi ek gericht zijn op kans-
armen: langere consulttijden, opvoedingsondersteuning, inschakelen van erva-
ringsdeskundigen in de armoede om de kloof tussen hulpverleners en gezinnen 
te overbruggen, en de prenatale consulten waarin kwetsbare zwangere vrouwen 
worden opgevolgd en voorbereid op de komst van hun baby.

De visie op de prenatale dienstverlening gaat uit van vier krachtlijnen: 1. een 
doelgroepafbakening op basis van de draagkracht van de moeder en de mate van 
belastende omstandigheden; 2. een sterk uitgebouwde psychosociale begelei-
ding waarbij ook aandacht gaat naar basisbehoeften zoals een veilige woning en 
gezonde voeding; 3. een nauwe samenwerking met de medische sector voor de 
medische opvolging van de zwangerschap; 4. een regionale aanpak van de dienst-
verlening met bijzondere aandacht voor buurten of regio’s met een hoge achter-
stellingsgraad (Van de Geuchte, Maulet, Willems, 2007; Kind&Gezin, 2009).

Ook ONE ondersteunt ook gezinnen met een jong kind maar de strategie en or-
ganisatievorm verschilt duidelijk met die van K&G in Vlaanderen. Het beleid ter 
begeleiding van het kind en het gezin is meer opgezet als een universele dienstver-
lening, met specifi eke aandacht voor de landelijke gebieden en een strategie van 
holistische dienstverlening (medische opvolging van de baby, sociale begeleiding 
en educatie) (Van de Geuchte, Maulet, Willems, 2007; Offi ce de la Naissance et 
de l’Enfance, 2008).

K&G ging in 2008 bij 97% van de gezinnen waarin een baby werd gebo-
ren minimaal éénmaal op huisbezoek vlak na de geboorte en 88.2% van de ge-
zinnen kwam in de neonatale periode met de baby naar een consultatiemoment 
(Kind&Gezin, 2009). ONE zag in 2008 512.769 kinderen (jaarverslag ONE 
2008). K&G en ONE bereiken daarmee hun doel om laagdrempelige, kostenloze 
zorg te verlenen aan alle gezinnen waar een baby wordt geboren en draagt met 
zijn specifi eke aanpak actief bij tot het verkleinen van de sociale kloof in gezond-
heid (Offi ce de la Naissance et de l’Enfance, 2008).
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Maatregelen die de determinanten van gezondheid aanpakken 

Toonaangevende internationale rapporten benadrukken het belang van het verbe-
teren van de woon- en leefomstandigheden in de strijd tegen sociale ongelijkheid 
in gezondheid (CSDH, 2008). Deze visie wordt ook gedeeld door het Vlaams 
Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ), en het Conseil 
Supérieur de Promotion de la Santé (CSPS). Deze laatste geeft aan dat naast de 
uitvoering van interventies binnen de klassieke ziektepreventie (vaccinatie) en 
gezondheidsvoorlichting- en opvoeding (de anti-rookcampagnes), ook moet ge-
werkt worden aan een gezonde leef-, leer- en werkomgeving en het versterken 
van sociale netwerken en lokale gemeenschappen (Peeters, Willems, 2009). De 
interventies binnen deze context zijn zeer talrijk, worden opgezet door een breed 
scala aan organisaties en instanties (van de federale overheid tot lokale vzw’s) 
en een volledig overzicht ontbreekt. Ter illustratie geven we hieronder een aantal 
voorbeelden:

De organisatie van infosessies met betrekking tot rookvrije werkplaatsen  –
(Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebe-
strijding – VRGT) en ondersteuning aan bedrijven bij het beheren van passief 
roken op het werk (Fonds des Affections Respiratoires – FARES) (Van de 
Geuchte, Maulet, Willems, 2007).
“L’ambulance vert” staat in voor het analyseren van de biologische en chemi- –
sche binnenhuiskwaliteit van woningen op vraag van een arts. Wanneer een 
probleem wordt vastgesteld, worden remediërende maatregelen voorgesteld 
en wordt de bewoner eventueel begeleid door een sociaal verpleegkundige in 
het zoeken van fi nanciële middelen om deze aanpassingswerken te bekostigen 
(Leefmilieu Brussel – BIM, Administratie voor Leefmilieu en Energie van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest) (Van de Geuchte, Maulet, Willems, 2007).
In het bestuursakkoord van 2000-2006 van de Stad Gent is de stadsvernieu- –
wing in de 19de-eeuwse gordel één van de prioriteiten. Zo wil de Stad Gent 
met het stadsvernieuwingsproject ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ in de dicht-
bevolkte arbeidersbuurt Brugse Poort meer ruimte en groen creëren. Drieën-
tachtig vervallen woningen worden afgebroken om plaats te maken voor drie 
parkjes en nieuwe sociale woningen, en het bestaande park wordt gerenoveerd 
en uitgebreid. Hiermee wil de stad bijdragen tot een leefbare buurt die de 
bewoners opportuniteiten biedt voor het verbreden van een sociaal netwerk 
(Stadsbestuur Gent, 2000).

Opvallende vaststellingen bij een evaluatie van het Belgische beleid inzake  

sociale ongelijkheid in gezondheid

Er lijkt in België een bewustzijn te groeien rond de belangrijke sociale onge-
lijkheden in gezondheid. Toch wordt dit bewustzijn niet vertaald in concrete be-
leidsdoelstellingen, laat staan in een geïntegreerd en gecoördineerd beleid. Toch 
zijn er in de loop der jaren verschillende interventies opgezet die bijdragen tot 
het aanpakken van sociale gezondheidsverschillen. Op bepaalde terreinen vormen 
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deze maatregelen een gecoördineerd geheel (zoals de fi nanciering van de gezond-
heidszorg), op andere terreinen (zoals de gezondheidspromotie, de aanpak van de-
terminanten van gezondheid) treden ze aan in verspreide orde – zowel inhoudelijk 
als geografi sch – waarbij integratie en afstemming grotendeels ontbreken.

Sociale ongelijkheid in gezondheid lijkt vaak te worden beschouwd als een 
probleem dat uitsluitend te maken heeft met fi nanciële armoede. Zo zijn zeer veel 
inspanningen gedaan om de fi nanciële toegankelijkheid van de gezondheidszorg 
te verbeteren, maar weinig acties spelen in op de sociaalpsychologische reali-
teit van de doelgroep. Daar vormen factoren zoals health illiteracy, onvoldoende 
kennis van het gezondheidszorglandschap en communicatie met hulpverleners 
belangrijke hinderpalen voor een effectief gezondheidszorggebruik. Ook preven-
tieve interventies zijn in de minderheid vergeleken met interventies in de curatieve 
sector.

Veel interventies richten zich op de meest kwetsbare groepen in onze maat-
schappij. Het blijft belangrijk ook de tussenklassen niet te vergeten in het verhaal 
rond sociale ongelijkheid in gezondheid.

Ten slotte wordt tegemoet gekomen aan de noden van kinderen en jongeren 
door middel van specifi eke initiatieven. In vergelijking daarmee krijgen de soci-
ale verschillen tussen mannen en vrouwen alleen een transversale of zelfs zuiver 
symbolische aandacht. Een systematische combinatie van genderfactoren met so-
ciale positie zou mogelijk nieuwe aangrijpingspunten voor interventies kunnen 
opleveren.

6. Besluit

Hoe lager iemand staat op de sporten van de sociale ladder, hoe groter zijn/haar 
kans om in ziekte te leven, een lagere levenskwaliteit te hebben of zelfs vroeg-
tijdig te overlijden. En de evolutie gaat niet de goede kant op: de kloof tussen de 
sociale klassen in België neemt niet af. In tegendeel, voor een aantal aspecten van 
gezondheid (pijn, geestelijke gezondheid.) neemt ze verder toe. Deze systema-
tische verschillen in het optreden van ziekte en sterfte tussen de sociale klassen 
zijn onrechtvaardig omdat sociale mechanismen aan de basis ervan liggen. Lager 
opgeleiden worden niet alleen een in hogere mate blootgesteld aan gezondheidsri-
sico’s, zo wonen en werken vaker in ongezondere omstandigheden en ze zijn ook 
vatbaarder voor de gevolgen van gezondheidsrisico’s omdat ze vaak te kampen 
hebben met verschillende belastende factoren tegelijkertijd.

De risico’s die samenhangen met het opgroeien in armoede kunnen ook niet 
zomaar worden afgeschud: verhoogde gezondheidsrisico’s op jonge leeftijd heb-
ben gevolgen voor de gezondheid als volwassene. En als mensen uit lagere sociale 
klassen ziek worden, heeft dit vaak veel ingrijpendere gevolgen dan voor mensen 
uit hogere sociale klassen: een andere job is vaak moeilijk te vinden terwijl de 
facturen voor medische zorgen zich opstapelen en het sociaal netwerk minder 
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ondersteuning kan bieden. Ten slotte heeft het besef deel uit te maken van de 
laagste groep in de maatschappij en de daarmee samenhangende stigmatisering en 
het gevoel niets te betekenen hebben, negatieve effecten op gezondheid (Dalgren, 
Whitehead, 2006).

Het bestaan en het belang van sociale ongelijkheid in gezondheid is inmiddels 
doorgesijpeld tot bij de Belgische beleidsmakers. Desondanks blijft een gecoör-
dineerd en geïntegreerd beleid uit. De meeste inspanningen die gedaan worden, 
hebben betrekking op het – terecht – verder uitbouwen van de sociale vangnetten 
binnen de ziekteverzekering, zoals OMNIO, regeling derde betaler, maximumfac-
tuur. Maar gezondheid heeft niet enkel te maken met een toegankelijke gezond-
heidszorg maar ook met levensstijl, woon- en werkomstandigheden en sociale 
cohesie. De initiatieven die op deze vlakken worden genomen, missen vaak een 
duidelijke focus op ongelijkheid in gezondheid, een degelijk theoretisch funda-
ment en in elk geval een duidelijke kadering binnen een breder plan.

Er ligt een uitdaging te wachten voor alle betrokken actoren. Het meten en 
weten blijft een belangrijk aandachtspunt. Wetenschappers dienen zich echter ook 
te engageren om die kennis voldoende uit te dragen en ze moeten de samenleving, 
met in het bijzonder de beleidsmakers, er blijven op attenderen dat deze sociale 
onrechtvaardigheid moet worden aangepakt. Daarom mag het onderzoek niet be-
perkt blijven tot het beschrijven en verklaren; er is dringend nood aan evaluatie-
onderzoek dat aangeeft welke interventies werken en via welke mechanismen. 
Een absolute voorwaarde voor een geïntegreerd en gecoördineerd beleid omtrent 
sociale ongelijkheid in gezondheid in de Belgische context, ten slotte, is overleg 
over de grenzen van bevoegdheidsniveaus heen en de politieke wil om het bewust-
zijn om te zetten in concrete acties.

NOTEN

1. In de Engelstalige literatuur wordt naar dit fenomeen verwezen met de termen «social 
inequality in health » en « social inequity in health » waarbij de laatste het onrechtvaardig 
karakter van het fenomeen expliciet onderstreept. Voor veel auteurs is die onrechtvaardig-
heid echter zo vanzelfsprekend dat dit ook vervat zit in de term “inequality”. “Inequality” 
en “inequity” worden in de recente literatuur dan ook als synoniem gebruikt.

2. Voorzichtigheid bij het interpreteren van deze tabel is geboden omdat de informatie werd 
bekomen via zelfrapportering. De betrouwbaarheid van gerapporteerde aandoeningen is 
sterk afhankelijk van het soort aandoeningen (chronische ziekten worden doorgaans on-
dergerapporteerd), het aantal aandoeningen die men heeft (lagere betrouwbaarheid wan-
neer iemand meerdere aandoeningen heeft) en de mate waarin een aandoening gekend is 
(vb. diabetes versus reumatoïde artritis). (Van der Heyden, Gisle, Demarest, e.a, 2010: 
80-342)





HOOFDSTUK 9

Kinderarmoede1

Jan Vranken

Verdient kinderarmoede bijzondere aandacht? Er bestaat reeds lang overeen-
stemming dat kinderarmoede bijzonder onwenselijk is vanwege de verreiken-
de negatieve gevolgen op korte en lange termijn (zie bijvoorbeeld Haveman & 
Wolfe, 1995; Brooks-Gunn and Duncan, 1997; Duncan and Brooks-Gunn, 1997; 
Esping-Andersen and Sarasa, 2002). Uit een recent longitudinaal onderzoek 
van het Zweedse geboortecohort 1953 (Bäckmann & Nillson, 2010) blijkt dat 
een tekort aan hulpmiddelen tijdens de kindertijd, langetermijnrisico’s met zich 
meebrengt met betrekking tot sociale uitsluiting en dat langdurige periodes van 
armoede gedurende de kindertijd zeer nadelig zijn voor de toekomstige ontwik-
keling. Dit onderzoek bevestigt eerder onderzoek uit Noord-Amerika, waarin 
werd vastgesteld dat mensen die gedurende hun kindertijd in extreme armoede 
leven of worden geconfronteerd met langere perioden van armoede, een signi-
fi cant hoger risico lopen om gedurende hun volwassen leven ook in armoede te 
belanden.

Ondanks het feit dat het belang van armoede gedurende de kindertijd al langere 
tijd is erkend, is het debat over de methoden om kinderarmoede te bestrijden en de 
meting ervan, nog maar vrij recent aanwezig in het sociaaleconomisch onderzoek 
en de beleidsontwikkeling. Gespecialiseerde studies over kinderarmoede hebben 
uiteraard geprofi teerd van de ontwikkelingen in het algemeen armoedeonderzoek 
en zullen dit ook doen in de toekomst. Dit zal gebeuren bij het conceptualise-
ren en het verklaren van armoede en in het ontwerpen van analyse-instrumenten. 
Maar zelfs als armoede de context is waarbinnen kinderarmoede beter begrepen 
en bestreden kan worden, blijft er een dringende behoefte aan de ontwikkeling 
van gespecialiseerde kinderarmoedebenaderingen en maatregelen (zie Roelen et 
al., 2009a).

In deze bijdrage gaan we eerst in op de behoefte aan een specifi eke focus op 
de termen en conceptualisering van kinderarmoede. Aangezien het ‘Europese jaar 
van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting’ kinderarmoede hoog op de 
agenda heeft geplaatst, hebben we in het bijzonder aandacht voor gegevens en 
initiatieven op het vlak van kinderarmoede in de EU. In het volgende gedeelte 
bespreken we de beschikbare gegevens en de maatregelen om kinderarmoede in 
België te bestrijden. Onlangs werd ook de belangrijke relatie tussen kinderar-
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moede en kinderrechten onder de aandacht gebracht; deze relatie vormt het laatste 
onderwerp van dit hoofdstuk.

1. De nood aan een specifi eke focus op kinderarmoede

UNICEF (2006) vermeldt drie sleutelfactoren waarom een specifi eke focus op 
kinderarmoede nodig is, namelijk tijd, vertegenwoordiging en de rol van over-
heidsbeleid (Vandenhole et al., 2010: 2-3).

Het belang van tijd vloeit voort uit de visie dat kinderen zowel kinderen ‘zijn’ 
als volwassen ‘worden’. Armoede beschadigt kinderen en kent langetermijnge-
volgen voor hun volwassenheid.

Het ‘worden’-perspectief, dat aan belang won omwille van de vrij recente 
beschikbaarheid van longitudinale gegevens, concentreert zich voornamelijk 
op het verlies van menselijk kapitaal voor de samenleving. Het belang van het 
‘zijn’-perspectief vloeit voort uit het feit dat de capaciteiten van kinderen moe-
ten worden beoordeeld en beschermd om henzelf. Een ander kenmerk van de 
tijdsdimensie verwijst naar de snelle ontwikkeling van kinderen; het betekent dat 
armoede een verschillende impact heeft, zowel subjectief als objectief, naarge-
lang van hun leeftijd, wat op zijn beurt gevolgen heeft voor de meting van kin-
derarmoede. Met wie zouden kinderen in armoede vergeleken moeten worden: 
met iedereen, enkel met kinderen, of zelfs enkel met kinderen van een bepaalde 
leeftijdscategorie?

‘Agency’ verwijst naar de afhankelijkheid van kinderen. Ze hebben weinig 
invloed op hun situatie, die wordt gevormd door het toedoen van de ouders, wier 
handelen op hun beurt dan weer afhankelijk is van vele krachten buiten hun con-
trole. Dit is erkend in de Conventie van de Rechten van het Kind (artikel 27 (2)), 
die bepaalt dat (een) ouder(s) of anderen die verantwoordelijk zijn voor het kind, 
de primaire verantwoordelijkheid hebben om, binnen de mogelijkheid van hun 
capaciteiten en fi nanciën, de levensomstandigheden die nodig zijn voor de ont-
wikkeling van het kind zo goed mogelijk te vrijwaren.

Het overheidsbeleid kan zowel kinderen zelf als hun ouders als doelgroep 
hebben. Het voorziet in directe transfers of ondersteunende diensten (zoals kin-
deropvang), om het op deze manier gemakkelijker te maken voor (alleenstaande) 
moeders om te gaan werken. Beleid dat gericht is op het terugdringen van kin-
derarmoede, moet rekening houden met de driehoeksverhouding tussen kinde-
ren, hun ouders en de overheid. Omdat samenlevingen nood hebben aan gezonde 
en goed opgeleide burgers, vormen kinderen het toekomstige ‘publieke goed’ 
en dient er voor hun gezondheid en onderwijs te worden gezorgd via publieke 
voorzieningen. De afhankelijkheid van kinderen van publieke voorzieningen 
impliceert dat traditionele indicatoren zoals ‘gezinsinkomen’ en ‘consumptie’ 
meer van belang zijn om algemene armoede dan om kinderarmoede te begrijpen. 
Mehrotra en Delamonica (2002) benadrukken dat publieke dienstverlening min-
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der effectief is voor gezinnen in armoede en dat kinderen minder verbeteringen 
voelen op het vlak van algemene armoede, wanneer de publieke dienstverlening 
slecht is.

1.1 Specifi eke indicatoren?

Hoe kan de keuze voor een specifi eke benadering van kinderarmoede worden 
vertaald in defi nitie en meting (Laderchi et al., 2003; Vandivere, McPhee, 2008; 
Roelen et al., 2009a, 2010)? Dit gaat dan niet enkel over de verschillende armoe-
dedefi nities en metingen voor de gehele populatie en kinderen, maar ook over 
de verschillen tussen benaderingen van kinderarmoede op het vlak van defi nitie, 
concept en methodologie. Deze zijn, net zoals voor armoede in het algemeen, 
het resultaat van theoretische overwegingen en waardeoordelen (Ravallion, 1994; 
Vranken, 2010) en komen tot uiting in uiteenlopende armoede-uitkomsten (Saun-
ders, 2004). Kinderarmoede en de onderliggende oorzaken niet begrijpen, kan 
leiden tot verkeerde en ontoereikende beleidsmaatregelen.

Roelen (2010b: 3) noemt een aantal redenen voor een specifi eke benadering 
en daarop gebaseerde kindgerichte indicatoren. Een eerste reden is dat kinde-
ren voor een groot deel afhankelijk zijn van de verdeling van de middelen door 
hun ouders, huishouden of gemeenschap. Kindgerichte maatregelen moeten dus 
rekening houden met de binnenhuishoudelijke verdeling en de armoede op het 
niveau van het kind zelf (e.g. White, Leavy and Masters, 2002). Ten tweede, zijn 
de menselijke basisbehoeften van kinderen verschillend. Ze hebben verschillende 
voedingsbehoeften en ook de rol van onderwijs is van cruciaal belang tijdens de 
eerste stadia van hun leven (e.g. Brooks-Gunn and Duncan, 1997; Waddington, 
2004). Een derde reden is dat kinderen moeten worden behandeld als een speci-
fi eke doelgroep en als individuele personen met eigen rechten (Ben-Arieh, 2000; 
Redmond 2008). Uiteindelijk is een algemene aanvaardbare en werkbare defi nitie 
en een meetmethode om kinderarmoede te meten een belangrijk instrument voor 
zowel academici als beleidsmakers. Deze bevat zeker ook een uitnodiging om de 
Lakenindicatoren, die ontwikkeld werden tijdens de eerste fase van de Lissabon-
strategie, aan te passen.

1.2 Welzijn versus wel’worden’?

Het meest opvallende, interne debat tussen de onderzoekers van kinderarmoede is 
gebaseerd op de duale concepten van welzijn en wel’worden’. Kinderarmoedebe-
naderingen van wel’worden’ focussen meer op wat kinderen nodig hebben om als 
volwassene een adequaat niveau van welzijn te bereiken (Roelen, 2010). De focus 
op kinderwelzijn benadrukt dat de huidige situatie van kinderen in het midden van 
de belangstelling dient te staan. Bij een sterke focus op wel’worden’ valt elk soort 
leven van kinderen te rechtvaardigen, zolang het eindresultaat maar acceptabel en 
liefst ook succesvol is.
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De keuze voor een welzijns- of wel’worden’-benadering heeft implicaties voor 
de schattingen van kinderarmoede. Armoedebenaderingen van het wel’worden’ 
perspectief zijn meer op de mogelijkheden (Robeyns, 2003) en ex ante georiën-
teerd (Thorbecke, 2008). Ze richten zich op de capaciteiten, kansen en instrumen-
ten die een individu bezit (zie Sen, 1999; Wagle, 2002; Robeyns, 2003). De daaruit 
voortvloeiende keuze van domeinen en indicatoren richt zich voornamelijk op wat 
bijdraagt tot ontwikkeling en groei zoals onderwijs, gunstige levensomstandighe-
den en positieve invloeden. Omdat kinderen sterk afhankelijk zijn van hun directe 
omgeving voor mogelijkheden en gunstige omstandigheden te bekomen zal de set 
van indicatoren waarschijnlijk ook een set van contextuele indicatoren bevatten 
zoals de situatie van het gezinshoofd, het gezin en de gemeenschap.

Armoedebenaderingen die het welzijnsperspectief hanteren zijn eerder uit-
komstgericht (Robeyns, 2003) of ex-post gericht (Thorbecke, 2008). Ze houden 
zich bezig met resultaten en met de huidige situatie waarin het kind leeft. De 
levenskwaliteit is de meest relevante kwestie en er zal dan ook meer aandacht 
uitgaan naar vrijetijdsbesteding, een veilige omgeving en levenstevredenheid.

1.3 Leeftijd is van belang

Een ander belangrijk aspect van kinderarmoede betreft de leeftijd van de kinderen; 
worden kinderen benaderd als een homogene groep of wordt er rekening gehou-
den met leeftijdsverschillen? Kinderarmoedebenaderingen behandelen kinderen 
meestal als één categorie, met slechts een beperkt onderscheid tussen de leeftijds-
groepen (Gordon et al., 2003a, 2003b; Bradshaw et al., 2006). Dit komt meestal 
door de beperkte gegevens. Moore et al. (2008) vormen een zeldzaam voorbeeld 
van een leefdstijdspecifi eke studie van kinderarmoede waarbij rekening wordt ge-
houden met de leeftijdsopbouw.

Er bestaat echter een groeiend besef dat het moment waarop armoede zich tij-
dens de kindertijd voordoet wel degelijk ter zake doet (Duncan & Brooks-Gunn, 
1997; De Boyser, 2010). De situatie gedurende de vroege kindertijd blijkt de 
grootste impact te hebben. Een laag niveau van inkomen en afhankelijkheid van 
uitkeringen hebben in deze periode een grotere impact op de schooluitval dan in 
andere periodes (Duncan & Brooks-Gunn, 1997; Duncan et al., 1998). Bovendien 
heeft diepe en persistente armoede gedurende de vroege kindertijd waarschijnlijk 
de meest perverse effecten in vergelijking met latere levensperioden (Duncan & 
Brooks-Gunn, 2000). Wat kinderen thuis leren gedurende hun vroegste jaren, het 
ouderlijk toezicht op huiswerk gedurende het lager en middelbaar onderwijs en 
ouderlijke controle op de vriendschappen tijdens de adolescentie, zijn zeer be-
langrijk (Duncan & Brooks-Gunn, 2000). De deprivatie-effecten op de toekom-
stige sociale mobiliteit zijn signifi cant sterker gedurende de vroegste levensjaren 
(Brooks-Gunn & Duncan, 1997). Armoede in de vroegste kinderjaren voorkomen 
en bestrijden, levert substantiële maatschappelijk voordelen op (Cleveland & Kra-
shinsky, 2003; Duncan et al., 2008).
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2. Toegenomen aandacht op het Europese niveau

Kinderarmoede kreeg steeds meer aandacht van de EU en haar lidstaten. In drie 
Europese samenkomsten van de Raad was kinderarmoede een prioriteit. Sinds 
het aannemen van de Lissabonstrategie hebben nog meer landen het bestrijden 
van kinderarmoede in hun nationale inclusiestrategieën opgenomen. Verschil-
lende lidstaten hebben kinderarmoede geïntegreerd in domeinen zoals het mini-
muminkomen en lonen, het combineren van werk en gezin en gezinsvriendelijke 
dienstverlening; 22 lidstaten formuleerden doelstellingen in verband met kinder-
armoede, waarvan 16 lidstaten zelfs de overeengekomen EU-indicatoren gebrui-
ken. Sommige schoven ook tussentijdse doelstellingen naar voor in verband met 
specifi eke uitdagingen (zoals werkloze huishoudens, risicogezinnen, armoede-in-
tensiteit, kinderopvang) (Joint Report on Social Protection and Social Inclusion, 
2009: 6). Kinderarmoede is een hoofdthema gedurende 2010, het Europese Jaar 
van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, voornamelijk gedurende het 
Belgische voorzitterschap in de tweede helft van dat jaar.

Vanwaar deze toegenomen aandacht? Ten eerste, omdat uit EU-cijfers blijkt 
dat kinderen meer kans hebben op armoede dan de rest van de bevolking: 19% 
kinderen (onder de 17 jaar) tegenover 16% volwassenen (boven de 18 jaar) liepen 
in 2008 risico op armoede. Deze situatie is niet verbeterd sinds 2000 (Joint Report 
on Social Protection and Social Inclusion, 2009: 6). Bovendien reduceert armoede 
gedurende de kindertijd alle hoop op een volwassen leven zonder armoede. Deze 
bevindingen leiden tot bezorgdheid omtrent lage opleidingsniveaus, het verlies 
aan menselijk kapitaal voor de (kennis)economie en de fi nanciële last voor de 
(toekomstige) sociale staatsbegroting. Uiteindelijk primeert de oude perceptie dat 
kinderen onschuldig zijn en dus ‘zonder het te verdienen’ in armoede terecht ko-
men. Dat betekent dat hen niet verweten kan worden zelf schuld te hebben aan 
hun situatie en hierdoor verdienen ze mededogen, liefdadigheid en begeleiding.

Maar leidt dit ook tot meer en betere strategieën? De EU heeft weinig mid-
delen om een coherente en sterke strategie te ontwikkelen om kinderarmoede te 
bestrijden, aangezien hier enkel ‘soft law’ bestaat. De sociale Open Coördinatie-
methode werd in 2000 opgestart om de EU te helpen met haar doelstelling om 
een “beslissende impact te hebben in het uitroeien van armoede”. Het verbindt 
lidstaten rond gemeenschappelijke doelstellingen, indicatoren, rapportageproces-
sen en is gericht op vooruitgang door middel van ‘peer reviews’, betrokkenheid 
van de belanghebbenden en onderzoek. De recentste “uitbreidingen” zullen niet 
noodzakelijk kinderarmoede hoger op de politieke agenda krijgen.

De eerste en meest besproken uitbreiding is de snelle integratie van de nieuwe 
EU-lidstaten. Nieuwe verhalen over extreme kindermishandeling in sommige van 
deze nieuwe lidstaten, leiden de aandacht af van meer complexe situaties zoals 
kinderarmoede en kan een ‘back to basics’ beweging inluiden. Dit zou hetzelfde 
betekenen als wanneer de relatieve armoededefi nitie terug door de oude absolute 
defi nitie, of de sociale zekerheidsystemen door enkel een gegarandeerd inkomen 
zouden worden vervangen.
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Figuur 1a: – At-risk-of-poverty rates in the EU (%), total and children, EU-27, 2005.
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Een tweede, minder bekende maar toch belangrijke uitbreiding, is de inclusie 
van de voormalige NAP/Incl (Nationale Actieplannen Sociale Inclusie) (die ge-
wijd waren aan exclusie en inclusie) in Nationale strategische rapporten voor 
sociale bescherming en sociale inclusie, die niet enkel ‘sociale integratie’ (zo-
als inclusie vandaag worden genoemd) als thema bevatten, maar ook ‘hardere’ 
thema’s zoals pensioenen, gezondheid en langdurige zorg. Het gevaar bestaat 
dat omwille van deze nieuwe sterkere onderwerpen, sociale integratie minder 
aandacht krijgt.

Is de (kinder)armoede gedaald door deze toegenomen aandacht en de in-
troductie van nieuwe strategische instrumenten? Neen. Ondanks het feit dat de 
Lissabonstrategie mogelijk een impuls heeft gegeven om nationale armoedebe-
leidsmaatregelen te ontwikkelen, blijven de resultaten beneden de verwachtingen 
en wordt het proces over het algemeen beschouwd als een mislukking. Reeds in 
2005, tijdens de tussentijdse herziening van het Lissabonproces, werd het duide-
lijk dat de oorspronkelijke doelstelling, om de armoede signifi cant te verminderen 
tegen 2010, onhaalbaar was.

Ziet de toekomst er somber uit? Op 31 december 2010 eindigt de Lissabo-
nagenda en zal deze worden vervangen door een nieuwe tienjarige strategie “Eu-
ropa 2020, een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei”.2 De be-
langrijkste zorg van “Europa 2020” zijn inspanningen met het oog op Europa’s 
concurrentievermogen, de productiviteit, het groeipotentieel en de economische 
convergentie. De nieuwe strategie zal haar acties daarom richten op de volgende 
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kerndomeinen: ”kennis en innovatie, een meer duurzame economie, hoge werk-
gelegenheid en sociale integratie”. Deze prioriteiten zijn echter eerder reclameslo-
gans, dan instrumenten voor gerichte actie. De zeven ‘vlaggenschepen’ “om de 
vooruitgang te katalyseren voor elk prioritair thema” zijn niet altijd goed verbon-
den met de prioriteiten.

Een van de belangrijkste doelstellingen van deze Agenda 2020 is een vermin-
dering met 25% van het aantal mensen dat leeft onder de armoedegrens. Andere 
gerelateerde doelstellingen zijn een vermindering van 10% van het aandeel vroeg-
tijdige schoolverlaters (momenteel 15%) en het verhogen van de arbeidspartici-
patie van de bevolking van 20 tot 64 jaar van de huidige 69% tot 75%. De belang-
rijkste doelstellingen zijn vertaald in de zogenaamde ‘vlaggenschip’-initiatieven: 
het Europees Platform tegen Armoede moet zorgen voor “een vermindering van 
armoede, de versterking van de sociale en territoriale cohesie, zodat de voordelen 
van de groei en werkgelegenheid ruim verspreid worden en ook mensen in armoe-
de en sociale uitsluiting kunnen leven in waardigheid en actief kunnen deelnemen 
aan de samenleving” (EC, 2010).

Voor vele stakeholders is het echter moeilijk om niet te sceptisch te zijn over 
deze nieuwe agenda, waar het op nationaal niveau aan dezelfde politieke wil kan 
ontbreken als bij de Lissabonrichtlijnen. Nationale regeringen hebben al het wet-
telijk recht van de EU om doelstellingen voor onderwijs en armoede vast te stellen 
in vraag gesteld; ze konden het alleen in grote lijnen eens worden over het belang 
om het onderwijs te verbeteren en sociale uitsluiting aan te pakken. Bovendien 
moet de nieuwe aanpak ook rekening houden met de nieuwe EU-constellatie van 
27 zeer verschillende lidstaten.

Ook een zeer fundamentele kwestie, die we aan het begin van dit hoofdstuk 
vermeldden, betreft de indicatoren die het proces van monitoring van de voor-
uitgang van het nationale en EU-beleid ondersteunen op het gebied van armoe-
dedoelstellingen. De vraag stelt zich of die toereikend zijn voor kinderarmoede. 
De uitbreiding van de EU tot 27 lidstaten, heeft de verschillen in levensstandaard 
doen toenemen en heeft vragen opgeworpen over de geldigheid van de belang-
rijkste indicator om armoede te meten: het armoederisico. Deze relatieve maatstaf 
geeft onvoldoende adequaat de relatieve armoedepositie van de lidstaten weer, 
zodat zij vergelijkbare armoederisico’s aangeeft voor de armste en de rijkere lid-
staten, terwijl de gehele context, zoals het welzijnsregime en de aanwezigheid van 
openbare diensten, sterk kan verschillen tussen deze landen. In de tussentijd zijn 
er twee nieuwe indicatoren bijgekomen om de inkomensarmoedegrens te meten; 
ze lijken te beantwoorden aan de vermelde kritiek.

3. En in België?3

Wat is de situatie in België? We verwijzen naar de analyse van De Boyser op basis 
van de meest recente gegevens (2008) van het EU-SILC onderzoek (onderzoek 
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naar inkomen en levenscondities), die informatie bevatten over ongeveer 15.108 
personen in 6.300 huishoudens.

Volgens de Europese (inkomens)armoederisicogrens loopt een persoon risico 
om arm te worden wanneer hij of zij lid is van een huishouden met een inkomen 
van minder dan 60% van het equivalent mediaan nationaal inkomen. Volgens deze 
indicator leven gemiddeld 14,9% van de Belgen onder deze armoedegrens.

Over de leeftijdsverdeling van het armoederisico zijn er reeds een aantal eerste 
conclusies mogelijk (zie fi guur 1). Het aandeel kinderen (van 0 tot 17 jaar) dat on-
der de armoedegrens leeft is hoger dan dat van volwassenen. Er is dus een verschil 
in armoede naar leeftijd. Waar 16,5% van de kinderen tussen 0 en 6 jaar onder 
de armoedegrens leven, is dit percentage zelfs nog hoger voor oudere kinderen 
(19,5% tussen 13 en 17 jaar).4

Figuur 1 – Armoederisico per leeftijdsgroep.

16,9 16,5
15,0

19,5
17,8

10,5

13,8

20,6

14,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

0-17 0-6 7-12 13-17 18-24 25-49 50-64 65+ TOTAL

Age group

%

Bron: EU-SILC 2008, eigen berekeningen.

3.1 In welke huishoudens groeien kinderen op in armoede?

In tabel 1 presenteren we een aantal demografi sche en socio-economische ka-
rakteristieken op het niveau van de huishoudens. In de tweede kolom wordt het 
aantal kinderen tussen 0 en 17 jaar per regio, huishoudtype en arbeidsintensiviteit 
weergegeven. De derde kolom toont deze kenmerken voor de verdeling van de 
leeftijdsgroep van 0 tot 17 jaar in armoede. We zien dat het Belgische algemene 
armoederisico van 16,9% grote regionale verschillen verbergt. In Vlaanderen 
leeft 8,3% van de kinderen onder de armoedegrens, terwijl dit percentage in Wal-
lonië één op de vier kinderen betreft (24%). Betekent dit dat kinderarmoede voor-
namelijk een Waals probleem is? Neen, want de verdeling van de spreiding van 
kinderen in armoede leert ons dat 31,8% van de ‘arme kinderen’ in Vlaanderen 
leeft.
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Wat is de impact van het type van huishouden op kinderarmoede? Ten eerste, 
is het armoederisico voor kinderen die opgroeien in een eenoudergezin extreem 
hoog: 4 op de 10 van deze huishoudens leeft onder de armoedegrens. Boven-
dien leven van alle kinderen die armoede ervaren 36,6% in een eenoudergezin. 
Ook kinderen uit gezinnen met meer dan drie kinderen lopen meer risico om in 
armoede op te groeien. Deze groep bedraagt ruim een derde (37,11%) van alle 
huishoudens met kinderen in armoede.

Tabel 1 – Armoederisico voor kinderen (0 tot 17 jaar) per regio, huishoudtype, werkintensiteit 
(totaal) en de verdeling van kinderen met een armoederisico per karakteristieken (in %), België, 
2008.

Armoederisico (%) voor
kinderen (leeftijd 0 tot 17)

Verdeling van kinderen met 
een armoederisico per
karakteristieken (%)

Regio
Vlaanderen 8,3 31,8

Wallonië 24,0 50,0

Brussel* 31,1 18,2

TOTAAL 100,0

Huishoudtype

Alleenstaande ouder 42,3 36,6

2 volwassenen 1 kind 10,5 7,0

2 volwassenen 2 kinderen 6,7 12,2

2 volwassenen 3 kinderen of meer 17,7 37,1

Andere huishoudens met
afhankelijke kinderen

18,5 7,0

TOTAAL 100,0

Werkintensiteit per huishouden

WI = 0 82,1 35,3

WI tussen 0 en 0,5 61,6 20,8

WI tussen 0,5 en 1 17,3 26,5

WI = 1 4,7 17,5

TOTAAL 16,9 100,0

Bron: EU-SILC 2008, eigen berekeningen.

Laat ons de ‘werkintensiteit’5 van huishoudens met kinderen in armoede van 
dichtbij bestuderen. We weten al uit de eerdere SILC-gegevens dat het armoederi-
sico voor werkloze huishoudens zeer hoog is: 82% van de kinderen uit werkloze 
huishoudens leeft in armoede. Op basis van de derde kolom kunnen we de om-
vang van deze groep schatten; 35,5% van alle kinderen in armoede leeft in een 
werkloos huishouden. Met andere woorden: 60% van de kinderen leeft in een ge-
zin waar één of meer personen, dan wel voltijds of deeltijds, werken. Sterker nog, 
bijna één op vijf kinderen leeft in een gezin waar het niet meer mogelijk is om te 
werken omdat dit al wordt gedaan; bijvoorbeeld omdat de ouder al een voltijdse 
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job heeft. Dit is een indicatie dat arbeidsmarktactivering niet voldoende is om 
gezinnen uit armoede te helpen.

3.2 Welke vormen van deprivatie ervaren deze kinderen?

Om een beter zicht te krijgen op de materiële levensomstandigheden van kinderen 
die in armoede leven, bevat tabel 2 een reeks van indicatoren van deprivatie per 
leeftijdsgroep. De leeftijdsgroep waar we ons eerder op richtte (0 tot 6 jaar) wordt 
hier afzonderlijk vermeld.

Tabel 2 – Algemene materiële en fi nanciële deprivatie en deprivatie op het vlak van huisves-
ting en leefsomstandigheden per leeftijdsgroep, België, 2008.

0 tot 6 jaar 0 tot 17 jaar 18 jaar en ouder Totale
onderzoek

Onder
AG

Boven
AG

Onder
AG

Boven
AG

Onder
AG

Boven
AG

Onder
AG

Boven
AG

Onmogelijk de woning
voldoende te verwarmen

20,6  3,9 22,0  4,3 15,8  4,6 17,3  4,5

Onmogelijk om een jaarlijkse 
vakantie te betalen

72,3 20,8 71,9 20,0 58,9 19,9 62,0 19,9

Onmogelijk om elke dag een 
maaltijd te kopen die rijk is 
aan proteïnen 

23,4  1,6 21,8  2,0 17,3  2,9 18,4  2,7

Betalingsachterstanden huur 18,8  5,2 16,6  4,2 13,0  3,2 14,1  3,4

Betalingsachterstanden voor 
nutsrekeningen (electriciteit, 
gas, water, etc.) 

22,8  7,8 22,1  6,2 12,1  3,1 14,5  3,7

Financiële moeilijkheden om 
de eindjes aan elkaar te knopen 

86,8 44,1 84,8 42,6 74,5 38,3 76,9 39,1

In een woning leven met een 
lekkend dak, vochtigheid of 
rottende ramen of vloer 

30,3 20,0 32,4 17,7 24,7 16,5 26,6 16,7

In een te donkere woning leven 14,9  8,5 12,2  7,3 10,5  7,4 10,9  7,4

Teveel geluid 25,3 18,9 27,3 20,7 27,6 19,5 27,5 19,7

In een vervuilde buurt leven 26,0 16,3 21,1 16,3 19,7 15,1 20,2 15,4

In een buurt met criminaliteit 
en vandalisme leven

22,6 15,8 21,1 15,3 19,2 15,0 19,7 15,1

Bron: EU SILC 2008, eigen berekeningen.

Het is opmerkelijk dat bijna alle indexen aantonen dat de deprivatie bij de jong-
ste kinderen in armoede het hoogste ligt: 20,6% van de ‘arme’ kinderen tussen 
0 en 6 jaar leven in een woning die onmogelijk goed te verwarmen valt omwille 
van fi nanciële redenen. Om te vergelijken, voor volwassenen bedraagt dit cijfer 
15,8%. Een andere opmerkelijke fi guur betreft vakantie: zeven op tien (71,9%) 
kinderen en jongeren onder de 18 jaar leven in een gezin, dat het zich niet kan 
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permitteren om tenminste één keer per jaar buitenhuis op vakantie te gaan om-
wille van fi nanciële redenen. De precaire fi nanciële situatie, en bij uitbreiding de 
woningcondities, van (zeer jonge) kinderen en hun gezin wordt duidelijk door 
het hoge aantal gezinnen met betalingsachterstanden aan huur en/of nutsbedrij-
ven. In 23,4% van de huishoudens kunnen zeer jonge kinderen niet eens elke 
dag een maaltijd eten die rijk is aan eiwitten (vlees, vis of een vegetarisch alter-
natief).

De EU-SILC van 2008 bevat ook een module over de huisvesting. Een op de 
drie kinderen uit arme gezinnen (32,4%) wonen in een woning die kan worden be-
schouwd als (zeer) ongezond; een lekkend dak, vochtigheid, of rottende ramen of 
op de vloer. Kinderen uit arme gezinnen wonen vaker in het donker, in vervuilde 
woningen en buurten. Ten slotte woont een hoog percentage van de kleine arme 
kinderen in een plaats die als luidruchtig kan worden beschouwd. Dit aandeel is 
zelfs nog groter voor oudere leeftijdsgroepen in armoede.

Een enigszins verwaarloosde indicator voor kinderarmoede is het aantal kin-
deren dat recht heeft op een gewaarborgde kinderbijslag. Omdat dit voordeel 
werd opgericht in 1972, steeg het aantal rechtgevende kinderen gemiddeld met 
18% tot 1999. Sindsdien is de evolutie nagenoeg constant (RKW, 2007). Tus-
sen 1972 en 1999 steeg het aantal rechtgevende kinderen van 242 tot 16.769. In 
2006 waren er nog 16.258 rechtgevende kinderen op gewaarborgde gezinsbijslag 
(zie Steenssens et al., 2007: 12), maar in 2008 is dit aantal opnieuw gedaald tot 
13.796.

4. Hoe is de Belgische situatie in vergelijking met andere EU-
landen?

Er zijn verschillende internationale onderzoeken beschikbaar die België positio-
neren tegenover andere Europese landen.6 Hier volgen enkele van de meest rele-
vante directe of indirecte gegevens op het vlak van kinderarmoede.

Het percentage kinderarmoede is in België, zoals in Duitsland, Frankrijk, Ne-
derland en Oostenrijk, lager dan het EU-gemiddelde; ook al is hun armoederisico 
hoger dan dat van de algemene bevolking (EU, 2007). België, Nederland, Spanje, 
Noorwegen en Finland scoren het laagst op het vlak van overbevolkte woningen 
(OESO, 2009). Het aandeel kinderen van jonger dan 3 jaar in de kinderopvang is 
relatief hoog in België (op ongeveer hetzelfde niveau als Frankrijk en Finland), 
maar minder hoog dan in landen zoals Denemarken, IJsland of Zweden (Euro-
stat).

Voor de meeste domeinen van “kinderwelzijn”, bevindt België zich in een 
opmerkelijk consistent middelste positie ten opzichte van andere Europese wel-
vaartsstaten. België is noch de beste noch de slechtste leerling van de klas. Dit is 
zo voor het gemiddeld besteedbaar inkomen voor gezinnen met kinderen onder de 
18 jaar (tussen Zweden en Finland) en voor het aandeel kinderen in arme gezinnen 
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(OESO). Ook op het vlak van kindersterfte, bekleedt België een middenpositie, 
ooit was het in dit opzicht één van de slechtste landen in de ‘beschaafde wereld’.

Volgens de OESO-cijfers scoort België minder goed als het gaat om onder-
wijs, gezondheid en de veiligheid en kwaliteit van het schoolleven. België combi-
neert een hoge score op onderwijssuccessen met een hoge mate van ongelijkheid; 
het verschil tussen de onderste en bovenste klasse is zeer groot, ondanks het feit 
dat de deprivatie laag is wanneer het gaat om het aandeel van kinderen van 15 die 
basisvoorzieningen en educatief materiaal missen. Aan de andere kant is er een 
relatief groot aantal kinderen dat lijdt onder pesterijen op school.

Er zijn enkele opmerkelijke zeer negatieve scores. De OESO-indicator voor 
een gezonde omgeving (de beleving van geluidsoverlast, vervuiling, afval binnen 
en buiten de woning), scoort in België uitzonderlijk hoog (OESO). Of dit het ge-
volg is van een objectieve situatie of van een hogere subjectieve gevoeligheid voor 
deze verschijnselen, is niet geheel duidelijk.

De score van België op het vlak van het aantal zelfmoorden voor kinderen 
tussen de 15 en 19 jaar is vergelijkbaar met het relatief hoge percentage van de 
Scandinavische landen – al gaat het dan niet over de beperkte defi nitie van kinde-
ren die we in deze bijdrage gebruiken. Bovendien is zelfmoord, hoe dramatisch 
het ook mag zijn op het individuele niveau, op een geaggregeerd niveau eerder 
een kenmerk van de rijke landen en het overeenkomende fenomeen van anomie 
(Durkheim): een gebrek aan of teveel sociale integratie (op het vlak van cohesie) 
(OECD, 2009).

5. Enkele belangrijke kenmerken van directe en indirecte 
beleidsmaatregelen die een impact hebben op kinderarmoede

Het onderscheid tussen directe en indirecte beleidsmaatregelen wijst op het feit 
of zij meer gericht zijn op de situaties waarin mensen in armoede leven (zoals 
het gegarandeerd minimuminkomen, gegarandeerde kinderbijslag of een actief 
arbeidsmarktbeleid voor laaggeschoolden) of dat zij zich meer richten op de al-
gemene bevolking maar belangrijke effecten hebben op de levenscondities van 
mensen in armoede (stelsels van sociale zekerheid, kinderbijslag of het algemene 
arbeidsmarktbeleid).

5.1 Sociale bescherming

Sommige minimumuitkeringen in de sociale zekerheid bevinden zich beneden 
de EU-armoederisicodrempel (Belgisch strategisch rapport inzake sociale be-
scherming en sociale inclusie 2006-2008). Dit is voornamelijk het geval voor 
de werkloosheids-, invaliditeits- en bijstandsuitkeringen voor koppels (met en 
zonder kinderen) en voor de werkloosheids- en bijstandsuitkeringen voor alleen-
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staanden (met en zonder kinderen). Kinderen die in zulke zwakke inkomensom-
geving moeten opgroeien, zullen sowieso minder kansen hebben, ook al moet 
bij een aantal maatregelen rekening worden gehouden met kind- en gezinsgere-
lateerde tegemoetkomingen, zoals inkomensaanvullende uitkeringen (kinderbij-
slag), met inkomengerelateerde kostenbeperkingen (verminderde tarieven voor 
kinderopvang) en met belastingsvoordelen (zoals de aftrek van kosten voor kin-
deropvang).

Dit is belangrijk bij de kinderbijslag, vooral voor koppels met drie afhankelijke 
kinderen en voor éénoudergezinnen (Carpentier, 2005). Enkel voor andere huis-
houdens met afhankelijke kinderen en voor koppels met één afhankelijk kind zijn 
andere sociale transfers belangrijker dan de kinderbijslag om armoede bij kinde-
ren te verminderen. Ook hoe de voordelen worden toegekend heeft een belangrijk 
effect op de verdeling tussen de gezinnen: cash dan wel via belastingvoordelen. 
Belastingvoordelen komen veeleer de hogere inkomensgroepen ten goede (EU 
– The Social Protection Committee, 2008; Morissens et al., 2007). In principe 
zou daarom een verschuiving van belasting- naar cashvoordelen een inkomens-
herverdelend effect naar de armste kinderen hebben, zeker indien deze voordelen 
inkomensafhankelijk zijn. Doelgroepgerichte maatregelen voor lage inkomens-
gezinnen vormen evenwel nog altijd eerder uitzondering dan regel (Morissens et 
al., 2007). Tegelijk is bij belastingvoordelen het risico op een verstorend effect op 
tewerkstellingsmaatregelen en op ‘non take-up’ kleiner (EU – The Social Protec-
tion Committee, 2008).

Alimentatievergoedingen zouden ook kunnen bijdragen tot een vermindering 
van het aantal kinderen dat in fi nanciële armoede opgroeit, omdat ze meestal ten 
goede komen aan alleenstaande moeders. Evenwel werkt het in 2004 opgerichte 
alimentatiefonds (DAVO) tot dusver niet naar behoren (Morissens et al., 2007). 
De gerechtigden op voorschotten worden niet bereikt en ook het aantal gereali-
seerde terugvorderingen blijft sterk ondermaats.7

De aanwezigheid van (jonge) kinderen zou wel een positief effect hebben op 
de opname van regelingen (Steenssens et al., 2007; Nicaise & Groenez, 2002).

5.2 Kind, gezin en werk combineren

In België zijn twee overheidsinstellingen verantwoordelijk voor de ondersteuning 
van jonge kinderen en hun gezinnen, het ‘Offi ce de la Naissance et de l’Enfance’ 
(ONE) in de Franse Gemeenschap en ‘Kind & Gezin’ (K&G) in de Vlaamse Ge-
meenschap. Beide hebben onder meer een coördinerende en controlerende rol op 
het vlak van kinderopvang.

Gesubsidieerde kinderopvang heeft belangrijke rechtstreekse en onrechtstreek-
se effecten op de context van kinderen in armoede. Een eerste is een werkgele-
genheidseffect, met name voor alleenstaande moeders die daardoor een grotere 
kans hebben om in de arbeidsmarkt te stappen. Naast deze economische functie 
wordt steeds meer het pedagogische en sociale belang van de kinderopvang on-



196  ⏐  Kinderarmoede 

derkend. Pedagogisch gaat het erom dat kinderopvang de fysische, psychische en 
sociale ontwikkeling van kinderen stimuleert. Sociaal ondersteunt kinderopvang 
de integratie van kansengroepen: daardoor is de (alleenstaande) ouder – want om 
deze groep gaat het in hoofdzaak – in staat om een opleiding te volgen, te sol-
liciteren, andere ouders te leren kennen en/of even tot rust te komen (Steenssens 
e.a. 2007).

De lagere SES-groepen maken evenwel opmerkelijk minder gebruik van for-
mele kinderopvangvoorzieningen dan de rest van de bevolking (Vanpée et al., 
2000). Onderzoek in Vlaanderen stelt vast dat zowel kinderen die leven in een 
kansarm gezin als allochtone kinderen minder kinderopvang gebruiken dan ge-
middeld (Van Keer et al., 2004; Govaert& Buysse, 2004; Bettens & Buysse, 
2002). Slechts 23,7% van de allochtone kinderen en 21,7% van de kinderen uit 
een kansarm gezin maakten in 2004 regelmatig gebruik van opvang. Het laagste 
gebruik werd genoteerd bij kinderen in een kansarm allochtoon gezin (12,7%). 
Wel neemt ook voor allochtone kinderen en voor kinderen uit een kansarm gezin 
het regelmatige gebruik van opvang toe. Ook kinderen van een alleenstaande ou-
der gebruiken iets minder opvang.

Het volstaat niet om het aantal opvangplaatsen te vermeerderen; bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan het wegwerken van velerlei drempels (Mo-
rissens et al., 2007). Zo blijken gezinnen in armoede meer dan andere gezinnen 
moeite te hebben met het vinden van fl exibele opvang; deze behoefte komt vooral 
door hun zwakkere sociale netwerken. De vaststellingen verscherpen het belang 
van de toegankelijkheid van formele opvangvoorzieningen voor deze doelgroep 
(Ghysels & Debacker, 2007).

Ook bij de Nederlandstalige Brusselse kinderopvang worden problemen met 
toegankelijkheid vastgesteld (Vandenbroeck & Van Nuffel, 2006). Éénouderge-
zinnen en ouders uit de lagere inkomensgroepen kunnen niet in de zelfstandige 
sector terecht omwille van de kostprijs. Zij zijn dus op de erkende voorzieningen 
aangewezen, waar ze ook ondervertegenwoordigd zijn. Het opnamebeleid (prio-
riteit voor wie eerst komt en voor arbeid als reden van opvang) en het zoekproces 
van ouders spelen een rol in deze uitsluiting.

Mede naar aanleiding van al deze vaststellingen, wordt de kinderopvang mo-
menteel vernieuwd, onder meer door te voorzien in een meer toegankelijke kin-
deropvang voor alle bevolkingsgroepen en/door het vervullen van de drie al ge-
noemde functies voor de kinderopvang – de economische, de pedagogische en de 
sociale. Met het oog op dit ‘vernieuwd conceptueel kader kinderopvang’ werden 
vorig jaar 16 proefprojecten Centra voor kinderopvang (CKO’s) opgestart.

Ook steunt de overheid gezinnen om de combinatie arbeid en gezin vlotter te 
laten verlopen, zoals via de fi nanciering van tijdskrediet en ouderschapsverlof. 
Evenwel werken gezinnen met een laag inkomen vaak in (precaire) jobs die geen 
vermindering van werkuren of het opnemen van verlof toelaten (Morissens et 
al., 2007). Deze vaststelling wordt dikwijls als een argument meegenomen om te 
kiezen voor directe fi nanciële ondersteuning en/of het creëren van kwalitatieve 
tewerkstelling voor deze doelgroep.
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5.3 Is het zinvol om kinderarmoede te bestrijden door middel van 
kinderrechten?8

Geleidelijk hebben onderzoekers van kinderarmoede een interesse ontwikkeld 
voor het op rechten gebaseerde perspectief, dat als eerste werd gebruikt tijdens 
het ‘European Observatory on National Policies to combat Social Exclusion’ (zie 
Room, 1992 en andere). In de rechtengebaseerde benadering wordt sociale uitslui-
ting gedefi nieerd als verstoken blijven van of niet realiseren van sociale basisrech-
ten. In België werd deze rechtenbenadering toegepast in het ‘Algemene Verslag 
over de Armoede’ van 1994, dat opende met het ‘recht op een gezinsleven’.

Kinderarmoede wordt beschreven als een schending van de kinderrechten en 
moet daarom onmiddellijk worden beëindigd. Kinderrechten worden ook veron-
dersteld een gids en middel te zijn om kinderarmoede uit te roeien. Ze leveren een 
minimumnorm; vereisten zoals participatie en voorrang voor mensen in armoede 
en meer specifi ek voor kinderen in armoede, werden geïntroduceerd en er werd 
rekening gehouden met de belangen van het kind. Uiteindelijk gaat het om een 
verschuiving van het paradigma van liefdadigheid naar dat van rechten.

Aan de andere kant is de relatie tussen kinderarmoede en kinderrechten niet al-
tijd even duidelijk. Armoede wordt niet expliciet vermeld in de Conventie over de 
rechten van het kind (CRC) uit 1989 of in andere belangrijke internationale men-
senrechtenverdragen. Dit mag echter geen verrassing zijn, aangezien de wethou-
der betreffende mensenrechten vrijwel altijd de staat is. Weinig of geen staten zijn 
geneigd om zichzelf wettelijke verplichtingen op te leggen om kinderarmoede uit 
te roeien. Bovendien neigen de bepalingen over mensenrechten neigen naar een 
individualistische in plaats van een collectieve aanpak, hetgeen uitnodigt tot een 
gefragmenteerde aanpak van kinderarmoede (sociale bijstand, sociale huisvesting 
of medische assistentie). Uiteindelijk vormt de instrumentele benadering die het 
kinderrechtendiscours domineert, een deel van een bredere ontwikkeling die kin-
deren in armoede als de slachtoffers van ‘arme’ ouders beschouwt, en daardoor 
de individuele verantwoordelijkheid van de ouders benadrukt in plaats van de 
structurele oorzaken van armoede te bespreken en te bestrijden.

De laatste jaren kregen kinderrechten ook meer aandacht van de EU. Er werd 
een duidelijk wettelijk kader voor kinderrechten gecreëerd door een expliciete 
referentie naar kinderrechten in het Verdrag van 1 december 2009. Beleidsdocu-
menten over kinderrechten en EU-acties werden gelanceerd, zoals de mededeling 
van de Commissie over de EU strategie voor de rechten van het kind (Europese 
Commissie, 2006), de EU-richtlijn voor de bevordering en bescherming van de 
rechten van het kind (Europese raad, 2007) en de mededeling van de commissie 
over een speciale plaats voor kinderen in het externe optreden van de EU (Euro-
pese Commissie, 2008).

Deze recente belangstelling voor kinderrechten is zeer welgekomen en kan 
zorgen voor extra steun voor een betrouwbaar en duurzaam beleid inzake kinder-
armoede. Nochtans blijken de meeste EU documenten in de eerste plaats te kijken 
naar de zogenaamde derdewereldlanden, in plaats van de kinderrechten binnen de 
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EU zelf aan te pakken. Bovendien blijken kinderrechten in functie te staan van 
andere bekommernissen: de vergrijzing, de economische en veiligheidsagenda of 
de strijd tegen mensenhandel. Alleen wanneer ook aan deze tekortkomingen is 
verholpen, zullen kinderrechten steun leveren aan een effectieve EU strategie om 
kinderarmoede te bestrijden.

NOTEN

1. Deze bijdrage is voornamelijk geinspireerd door Vandenhole, W., Vranken, J. & De Boy-
ser, K., eds (2010). Why Care? Children’s rights and child poverty. Antwerpen: Intersen-
tia. De originele Engelse versie werd vertaald door Nicolas van Herck.

2. De Europese Commissie publiceerde een mededeling in maart 2010. Na deze communi-
catie van de Commissie en de discussies in de Europese Raad op 25 en 26 maart 2010, 
bereikte de Raad een akkoord over een nieuwe strategie die werd aangenomen in Juni 
door het EP.

3. Deze analyse is gebaseerd op De Boyser, K. (2009), Armoede en deprivatie tijdens de eer-
ste levensjaren: ontbrekende schakel in het armoedeverhaal?, in: Vranken, J., Campaert, 
G., Dierckx, D., Van Haarlem, A. (eds), Arm Europa. Over armoede en armoedebestrij-
ding op het Europese niveau. Leuven: Acco.

4. Voor Vlaanderen is aanvullende informatie beschikbaar in de IKAROS database, het re-
gistratieregister van ‘Kind & Gezin’ (Child & Family). Dit wordt gebruikt als de basis 
voor de follow-up van het aantal kinderen geboren in een arm gezin, de mate waarin deze 
doelgroep wordt bereikt, en hun gebruik van kinderopvang. Het meest interessante is dat 
deze jaarlijkse cijfers zijn gebaseerd op de multidimensionele defi nitie van armoede: een 
blijvende situatie waarin mensen het mensen ontbreekt aan mogelijkheden om adequaat te 
participeren in de samenleving en aan zaken waar de samenleving waarde aan hecht zoals, 
onderwijs, arbeid en huisvesting. Zes selectiecriteria zijn ontleend aan deze defi nitie en 
op basis daarvan wordt bepaald of een gezin kan worden beschouwd als arm, met betrek-
king tot het maandelijks inkomen van het gezin, het opleidingsniveau van de ouders, de 
ontwikkeling van de kinderen, de werkgelegenheidssituatie van de ouders, huisvesting en 
gezondheidszorg. Als een gezin op drie of meer criteria scoort dan wordt het beschouwd 
als arm.

5. Werkintensiteit verwijst naar het ratio van het aantal ‘gewerkte’ maanden en het aantal 
maanden dat iemand ‘kon werken’.

6. EU 2007 en OESO 2009
7. Ook wordt vastgesteld dat éénoudergezinnen met werkende (en niet werkende) inwo-

nende kinderen voor vele uitkeringen en tegemoetkomingen uit de boot vallen omdat van 
de werkende kinderen verwacht wordt dat zij onderhoudsgeld betalen aan hun ouder. In 
de praktijk willen slechts weinige ouders dit (of het maximale bedrag) aan hun kinderen 
vragen. Ouders (en eventuele niet werkende inwonende kinderen) kunnen hierdoor in zeer 
moeilijke omstandigheden terecht komen.

8. Voor een gedetailleerde bespreking, zie Vandenhole W., Vranken J. & De Boyser K., eds 
(2010).
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De armoede en de sociaal-economische grondrechten: 
over de effectiviteit van het recht op behoorlijke 
huisvesting

Nicolas Bernard & Bernard Hubeau

1. Inleiding

De centrale vraagstelling in deze bijdrage betreft de rol die de (sociaal-economi-
sche) grondrechten spelen of zouden kunnen spelen met betrekking tot armoede 
en armoedesituaties en bij de verbetering van de sociale en juridische positie van 
de betrokken bevolkingscategorieën. We spitsen ons daarbij toe enerzijds op de 
sociaaleconomische grondrechten, die sinds 1994 zijn opgenomen in onze Belgi-
sche Grondwet en anderzijds op het recht op behoorlijke huisvesting als een soort 
“casus”: we trachten met name de voorbeelden van algemenere stellingen toe te 
passen op of te illustreren aan de hand van het wonen en het woonbeleid in ons 
land.

In de twee volgende delen gaan we verder in op de zogenaamde “normatieve 
effectiviteit” van de sociaal-economische grondrechten, toegespitst op armoede-
situaties. Hier staat met andere woorden de volgende vraag centraal. Hoe werken 
de sociaal-economische grondrechten door in armoedesituaties? In deel 2. gaat 
het dan vooral om de inhoud van de grondrechten en de relatie met armoede, in 
het bijzonder met betrekking tot het recht op wonen. In een derde deel plaatsen 
we de “normatieve effectiviteit” van de sociale grondrechten in een ruimer kader, 
in het bijzonder dat van de effectiviteit van de grondrechten in de verzorgingsstaat 
in het algemeen.

In deel vier gaan we na in hoeverre artikel 23 van de Grondwet, dat de sociaal-
economische grondrechten bevat, rechtstreeks van toepassing is op armoedesitu-
aties, welke de rol is van de “menselijke waardigheid” als algemeen referentieka-
der en van het standstill-beginsel als garantie voor vooruitgang met betrekking tot 
de effectiviteit van grondrechten.
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2. Hoe werken sociaal-economische grondrechten door in 
armoedesituaties? Over de inhoud van de grondrechten

2.1 Algemeen: de vormgeving aan de inhoud van sociale grondrechten

Vaak wordt gesteld dat men moet wachten op de bevoegde wetgever(s) om con-
creet vorm te geven aan de grondwettelijk verankerende en geprogrammeerde 
grondrechten. Het is wel bekend dat grondrechten eerder algemene principes 
schetsen en doorgaans geen rechtstreekse werking hebben, zo wordt aanvaard. 
Het is de concrete regelgeving, genomen in uitvoering van de grondrechten zelf, 
die vorm moet geven aan deze principes.

Deze omzetting kan ons inziens een drietal vormen aannemen. Een eerste 
vorm is de vormgeving zonder dat er expliciet naar één of meer grondrechten 
wordt verwezen. Dat zijn de gevallen van vormgeving, waarin slechts impliciet 
een verdere uitwerking gebeurt, bijvoorbeeld een technische regeling in het veld 
van de sociale bijstand (a). Een andere is de vormgeving, waarin één bepaald 
grondrecht verder wordt gedefi nieerd op een algemeen niveau. Voorbeelden zijn 
de Vlaamse Wooncode en de Brusselse Huisvestingscode, die een verdere detail-
lering inhouden van het grondrecht op “behoorlijke huisvesting” (b). De derde 
vormgeving bestaat erin dat in het algemeen naar de realisatie van de grondrech-
ten wordt verwezen, zonder ze te specifi ëren, al dan niet gecombineerd met een 
specifi eke verwijzing. Een voorbeeld van de tweede subcategorie is het Vlaamse 
Grond- en pandendecreet van 27 maart 2009, waarin bij de doelstellingen zowel 
wordt verwezen naar de sociaal-economische grondrechten van artikel 23 in het 
algemeen als naar het recht op behoorlijke huisvesting. De vraag rijst of deze al-
gemene verwijzing zinvol is. Men vindt in de diverse onderdelen van de memorie 
van toelichting heel veel verwijzingen naar de realisatie van het grondrecht op 
wonen in het bijzonder, vanuit het algemeen doelstellingenkader, met name het 
betaalbaar wonen.

2.2 Enkele trends met betrekking tot de inhoud van sociale 
grondrechten en armoede, in het bijzonder met betrekking tot het 
recht op wonen

2.2.1 De verhouding tussen de nationale/federale en de internationale 
grondrechten

Er kan ook iets worden gezegd over de relatie tussen nationale/federale grond-
rechtenbepalingen en het internationale niveau. Het is duidelijk dat in geschillen 
in verband met de grondrechten vaak internationaal erkende grondrechten worden 
ingeroepen. Voor het recht op wonen en/of behoorlijke huisvesting zijn daarvoor 
een aantal rechtsbronnen aan te duiden. Binnen het bestek van deze bijdrage is het 
onmogelijk dit overzicht volledig te doorlopen: we verwijzen daarvoor naar een 
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aantal goede overzichten. De link met armoede en armoedebestrijding kunnen we 
illustreren aan de hand van rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens, waar in het kader van de bekende zaak Van Volsem werd besloten tot 
de vaststelling dat er geen grondrecht bestaat, dat armoedesituaties zou verbieden 
(afweernorm), dan wel een bescherming zou bieden tegen armoede (instructie-
norm en waarborgnorm). Wel kunnen vanuit de diverse erkende grondrechten een 
aantal elementen bijdragen tot een zekere “bescherming” tegen armoede, bijvoor-
beeld het recht op wonen.

Toch zien we dat er in het kader van de internationale rechtsorde de voorbij 
periode meer en meer een spanning optreedt tussen de mensenrechtenbenadering 
en de economische benadering, die ook doorwerkt in het sociaal beleid en in het 
welzijnswerk, en mutatis mutandis in de relatie tussen grondrechten en armoede. 
Algemeen gesteld komen we uit een periode waarin in het sociaal werk vaak een 
beroep werd gedaan op het internationale (ook Europese) niveau om mensenrech-
ten (en een nieuwe of ruimere invulling ervan) te claimen.

We komen in een periode waarin de internationalisering (en de globalisering) 
eerder wat wordt afgehouden en eerder negatief wordt bekeken. Ook al zijn er 
tendensen naar een meer lokale benadering – in de dienstverlening en het wel-
zijnswerk – toch is de druk vanuit de globaliserende economie en samenleving 
aanzienlijk. Het gaat dan om elementen van commercialisering, de comodifi catie 
van het sociale, de deregulering en de afbouw van sociale rechten, en dit wil men 
vermijden. Europese regels zijn soms emanciperend, maar vanuit de centrale vrij-
marktideeën vaak ook beperkend.

Illustraties van deze trend zijn de geliberaliseerde energiesector, die sinds 1 
juli 2003 enkel nieuwe en ergere problemen heeft gecreëerd en helemaal niet de 
verwachte prijsdaling voor de consument heeft gebracht. We denken ook aan de 
dienstenrichtlijn en de invloed ervan op het sociaal beleid.

2.2.2 De interdependentie van sociale grondrechten en het wederzijdse 
onderbouwingspotentieel

Een andere vaststelling is dat het recht op behoorlijke huisvesting interdependent 
is met een aantal andere verwante grondrechten die niet als een zelfstandig recht 
bestaan. Maar er bestaat wel consensus dat de kiemen daarvan te vinden zijn in 
een aantal andere grondrechten, die wel erkend zijn, met name het recht op wo-
nen.

Een voorbeeld is het (onbestaande) grondrecht op energie dat kan worden gecon-
strueerd vanuit het recht op wonen, dat op zijn beurt kan worden geconstrueerd 
vanuit de erkenning van het recht op een gezins- en privé-leven, bijvoorbeeld 
vermeld in artikel 8 van het EVRM.

Op deze manier kan een erkend grondrecht dus de basis vormen voor de uitwer-
king van nieuwe (deel-)grondrechten.
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3. De normatieve effectiviteit van grondrechten: de effectiviteit van 
de grondrechten in de verzorgingsstaat

3.1 Algemene situering

Hierbij geven we een aantal trends aan, die te maken hebben met de organisatie 
van de verzorgingsstaat in het algemeen, de rol van de grondrechten daarbij en 
in het bijzonder de effecten voor personen in een situatie van (kans)armoede. We 
passen het veeleer toe op de problematiek van het recht op wonen dan op andere 
toepassingen.

3.2 Van creatie van nieuwe grondrechten naar controle op effectieve 
uitvoering en op de neveneffecten

Een trend over de relatie tussen de grondrechten en de armoedebenadering be-
vindt zich in de sfeer van het niveau en de inhoud van de sociale verzorgingsstaat. 
Het gaat echter meer over regelgevingsbeleid en de effectiviteit van regelgeving, 
dan wel de inhoud van de regelingen. We komen uit een periode waarin bij de 
aanpak van maatschappelijke problemen vooral werd gedacht aan de creatie van 
(nieuwe) voorzieningen en (grond-)rechten, zoals onder meer de invoering van 
de sociaal-economische grondrechten in de Grondwet sinds 1994. Doelstelling 
van vele sociale bewegingen was om met nieuwe regelingen en maatregelen so-
ciale gelijkheid en rechtvaardigheid te verwerven, bijvoorbeeld in de sfeer van de 
woninghuur, waar de woonzekerheid, de betaalbaarheid en de woningkwaliteit 
moeten worden aangepakt.

We komen in een periode, waarin het aangewezen is om aandacht te hebben en 
te vragen naar de onbedoelde en indirecte effecten van maatregelen (bijvoorbeeld 
bij woonkwaliteit en herhuisvesting) enerzijds en voor de al dan niet effectieve 
uitvoering ervan (bijvoorbeeld van grondrechten) anderzijds. We moeten aan-
dacht blijven hebben voor de creatie van rechten, maar we moeten ook aandacht 
hebben voor de toepassing en de uitvoering van rechten op de werkvloer en de 
handhaving van die rechten. Verandering is er niet om de verandering: verande-
ring moet verbetering brengen. Juridisch vertaald is dit het standstill-beginsel (zie 
verder). Vroeger werden vooral nieuwe rechten gevraagd, nu moet erover worden 
gewaakt dat het met de realisatie ervan niet achteruitgaat (met die rechten). Het 
welzijn van burgers hangt inderdaad af van een afweging van het particuliere en 
het algemeen belang. Dit gebeurt dagelijks door instanties (wetgeving, uitvoering 
en toepassing, rechterlijke macht) en mensen. De “habitus” van de instellingen 
en de mensen van het recht (het begrip is van Bourdieu) vindt echter niet altijd 
aansluiting bij iedereen.

Een voorbeeld van de risico’s van neveneffecten vinden wij bij de woningkwa-
liteitregeling, die tot gevolg kan hebben dat huurders de onbewoonbare woning 
moeten verlaten, maar geen herhuisvestingmogelijkheden hebben. Deels is in de 
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Wooncode deze problematiek aangepakt door het herstelvorderingsmechanisme: 
wanneer de woning niet aan de minimale vereisten voldoet, kan de verhuurder 
worden verplicht herstellingswerken uit te voeren, zonder dat de huurder de wo-
ning dient te verlaten. Toch is hier weer de rol van de rechtspraak van belang. 
Ook al staan er in de Vlaamse Wooncode (en ook in de wooncodes van de andere 
gewesten) een vrij duidelijke en eenduidige herhuisvestingverplichting, bijvoor-
beeld wanneer sociale woonorganisaties projecten willen realiseren en daardoor 
een einde moet worden gesteld aan bewoning van sociaal zwakkeren, of wanneer 
in het kader van het woningkwaliteitsbeleid bewoners woningen moeten ontrui-
men (bijvoorbeeld bij onbewoonbaar- of ongeschiktverklaring), toch wordt er 
vaak van uitgegaan dat enkel een inspanningsverbintenis en niet een resultaats-
verbintenis voorligt.

3.3 Oog voor de doelgroep: van blinde erkenning naar doel(groep)
gerichte erkenning van sociale grondrechten

Een volgende stelling heeft opnieuw meer te maken met de effectiviteit van de 
erkenning van rechten en grondrechten. De stelling luidt dat in dat verband ook 
het zogenaamde “Matteüs-effect” geldt en dat de zwakkere burgers meer moeite 
en minder mogelijkheden hebben om deze rechten te effectueren, dan de midden- 
of hogere bevolkingsgroepen. En dat geldt mutatis mutandis dus vooral in hoofde 
van personen in een armoedesituatie. We komen met deze stelling nog dichter bij 
de rol van het recht in het sociaal beleid en het welzijnswerk. We komen uit een 
periode waarin de aandacht vooral ging naar de inhoud van rechten, zoals het 
recht op wonen (of het recht op gezondheid), waarbij de vraag is welke rechten 
de burger dan heeft.

We komen in een periode, waarin we beseffen dat er een dubbel doel moet 
worden nagestreefd. Een perfect recht zonder goede rechtshulp is inhoudsloos; 
een perfecte rechtshulp zonder een sociaal rechtvaardig recht is evenzeer inhouds-
loos. De vraag hoe de burger zijn rechten afdwingt, is dus een minstens even 
belangrijk perspectief als de inhoud van het recht. Maar wat kan worden vastge-
steld? Je zou kunnen stellen dat wie het recht “mobiliseert” zich ofwel heel sterk, 
ofwel heel zwak voelt. Rechten niet kunnen afdwingen door de drempels die er 
zijn, is een schending van een mensenrecht, zo stelt Huyse (1997) terecht. Hierbij 
rijzen diverse vragen: kent de burger het recht, kan hij het kennen en kent hij het 
niet selectief? Alleszins mag de rol van het recht en de juristen niet worden onder-
schat, maar ook niet overschat.

Een voorbeeld dat het belang van beide dimensies illustreert is het “Vierde we-
reldlied”, waarvan het refrein indringend luidt: “We vragen elke dag ons recht”. 
In de vierde wereld is ook veel aandacht voor de zogenaamde “recht op”-benade-
ring. Veel vragen en zelfs morele vragen worden bij de vierde wereld en de zwak-
ste sociaal-economische groepen veelal geformuleerd in termen van rechten. Men 
kan zich afvragen of dit niet getuigt van een overschatting van het recht.
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3.4 Van administratieve en procedurele gelijkheid naar materiële en 
outcome-gebonden gelijkheid in verband met grondrechten

Eigenlijk is de volgende stelling een variant van de twee vorige, maar ze gaat 
dieper in op de wijze waarop de “uitvoeringsorganisatie” van het welzijnswerk 
omgaat met de corrigerende mechanismen, in het bijzonder op het gebied van 
armoedesituaties. We komen uit een periode, waarin de kern van de noodzakelijke 
emancipatie van bepaalde groepen een poging was om inhoudelijke en materiële 
grondrechten en gelijkheid tot stand te brengen (bijvoorbeeld recht op sociale en 
juridische bijstand).

We komen in een periode waarin het discours over grondrechten vaak “vervalt” 
in een pleidooi voor administratieve en procedurele gelijkheid: als de spelregels 
maar duidelijk en voor iedereen gelijk zijn, is alles zoals het hoort. Het resultaat 
is eigenlijk onbelangrijk, want dat is het terrein van de ‘eigen verantwoordelijk-
heid’. Het risico is dat het resultaat op de werkvloer een reële gelijkheid en eman-
cipatie – gericht op de realisatie van de menselijke waardigheid, zoals gepredikt 
door artikel 23 Grondwet – irrealistisch maakt. Als alleen wordt gekeken of de 
spelregels gevolgd worden, betekent dit dat een procedurele in plaats van een 
inhoudelijke rechtvaardigheid wordt nagestreefd.

Wat stellen we echter vast? De moderne burger heeft ook een ander verwach-
tingspatroon ten aanzien van overheid en politiek, die telkens opnieuw gezag 
moeten verwerven, dossier per dossier. Er is ook meer aandacht voor outputle-
gitimatie (kwaliteit, doelmatigheid, doeltreffendheid). Het volstaat niet dat de 
spelregels democratisch zijn, ook het resultaat telt. We komen daarop terug. In 
een democratie moeten het recht en de overheid er zijn voor (het welzijn van) de 
burger, niet andersom: dat is de kern van de sociale rechtsstaat- en verzorgings-
staatidee. Recht vertoont twee dimensies: beleid en instrument aan de ene kant 
(bijvoorbeeld milieubescherming) en waarborg en bescherming aan de andere 
kant (bijvoorbeeld recht op privacybescherming). Het doel zou moeten zijn om 
te streven naar inhoudelijke democratie, gesteund op: grondrechten voor de bur-
ger; een goede verdeling van verantwoordelijkheden en taken van overheid en 
burger, maatwerk in functie van burgerschapsstijlen, openheid en beslissings-
kracht door overheid en beleid.

Voorbeelden van administratieve in plaats van materiële gelijkheid zijn te vin-
den in de algemene vragen naar de toegankelijkheid van allerhande tussenkom-
sten van de verzorgingsstaat, die moeten worden aangevraagd aan de overheid en 
waarbij blijkt dat de zwakste groepen er vaak geen of onvoldoende gebruik van 
maken. Sommige regelingen die bestaan in functie van het recht op wonen, wor-
den blijkbaar niet of onvoldoende gebruikt, bijvoorbeeld de herstelvordering bij 
onvoldoende woningkwaliteit, of de recuperatie van de kosten bij noodzakelijke 
herhuisvesting, zoals bepaald in de Vlaamse Wooncode, of in het algemeen vor-
deringen bij de vrederechter inzake private huur.
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3.5 Van onvoorwaardelijkheid over contractualisering en 
responsabilisering naar sanctionering als toelatingsvoorwaarde 
voor het genot van grondrechten

Het recht speelt op een heel bijzondere manier in op deze ontwikkeling van on-
voorwaardelijkheid, over contractualisering en responsabilisering naar uiteinde-
lijk sanctionering. We komen uit een periode waarin bepaalde sociale rechten vrij 
eenduidig waren. Een eerste trend, die in de jaren negentig van de vorige eeuw 
ontstond, was de reeds genoemde ‘voor wat hoort wat’-redenering van responsa-
bilisering en contractualisering bij de toekenning van rechten. We komen in een 
periode, waarin zich daar bovenop een nieuwe trend ent, met name de trend naar 
meer sanctionering en een variatie van sancties, waardoor in sommige gevallen de 
doelgroep in plaats van ingesloten ‘uitgesloten’ wordt.

Een voorbeeld is de trend, bevestigd ook door de invoering van administratieve 
sancties in de sociale huur en de inburgering, waarbij wordt geopteerd voor een 
vrij verregaande mogelijkheid van administratieve sanctionering, onder meer van-
uit de vaststelling dat de strafrechtelijke weg op het terrein niet altijd resultaten 
oplevert.

3.6 Van blind geloof in effectiviteit van regulering naar realisatie van 
grondrechten via programmatische en marktgerichte ingrepen

Een volgende trend heeft te maken met de moeilijkheidsgraad om marktmecha-
nismen te corrigeren via de sociale grondrechten, in verband met het recht op 
behoorlijke huisvesting aan de ene kant en met de bedoeling om in te spelen op 
situaties van kansarmoede en woonarmoede in het bijzonder. De basisstelling is 
dat het recht in een gecorrigeerde vrijemarkteconomie maar beperkt kan corri-
geren, daar waar dit één van de hoofdbedoelingen is van de invoering van de 
sociaaleconomische grondrechten. Door de realiteit van de woningmarkt, en het 
beperkte aantal sociale woningen, alsook de relatieve schaarste aan semi-publieke 
woningen, onder meer in beheer van de sociale verhuurkantoren (in Brussel en 
Wallonië de sociale vastgoedorganisaties), blijft er een belangrijke defi ciëntie. De 
erkenning van grondrechten enerzijds, maar ook de wettelijke uitwerking van de 
grondrechten via concretere reglementering anderzijds, hebben daar maar een be-
perkt impact op.

Een expliciete poging om daarop toch een zekere greep te krijgen (en een 
uitzondering op het gebruikelijke type van regelgeving door het programmatisch 
en de aan kwantitatieve doelstellingen gebonden aanpak) is het recente Vlaamse 
grond- en pandendecreet van 27 maart 2009. Dat decreet wil impact hebben op de 
woonmarkt in het algemeen en de sociale woningmarkt in het bijzonder door het 
opleggen van een zogenaamd “bindend sociaal objectief” voor sociale huurwonin-
gen, maar het voert ook inzake sociale koopwoningen en sociale kavels bepaalde 
dwingende regels in op gemeentelijk en provinciaal niveau. Dit alles wordt geka-
derd in het “betaalbaar wonen”. Soms zijn er ook regelingen, die vanuit artikel 23 
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Grondwet worden verantwoord en in de memorie van toelichting anticiperen op 
mogelijke grondwettelijke, Europeesrechtelijke en wettelijke/decretale bezwaren 
(onder meer vanuit de bescherming van de eigendom via het Eerste Protocol bij 
het EVRM). Een aantal hebben ook een communautair tintje, zoals het “wonen in 
eigen streek” en de vereiste “voldoende band met de gemeente” om in woonuit-
breidingsgebieden bepaalde sociale koopwoningen te kunnen aankopen. Toch is 
het algemene perspectief het betaalbaar wonen in het bijzonder en artikel 23 van 
de Grondwet in het algemeen.

In artikel 2.1.2. van het Grond- en Pandendecreet waar het gaat over de “mis-
sie” lezen we: “Het grond- en pandenbeleid is gericht op een maatschappelijk 
gewenst en kwaliteitsvol ruimtegebruik en dient ten minste volgende doelstellin-
gen: ... 2° het voorzien in een voldoende ruim en kwalitatief aanbod aan gronden, 
panden en infrastructuren die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van de 
economische, sociale en culturele rechten, vermeld in artikel 23 van de Grondwet, 
en voor het recht op menswaardig wonen, vermeld in artikel 3 van de Vlaamse 
Wooncode; ...”. Toch zien we dat dit decreet vooral op het oog heeft om midden- 
en zelfs oudere groepen te kunnen voorzien van betaalbare woningen. De primaire 
gerichtheid is zeker niet enkel de meest kwetsbare bewonerscategorieën. Uiteraard 
geldt dit wel voor de sociale huurwoningen, waarbij toch moet worden aangemerkt 
dat er wisselende invulling is van de doelgroep van sociale huurwoningen.

4. In hoeverre is artikel 23 van de Grondwet rechtstreeks toepasbaar? 
Rechtspraak, menselijke waardigheid en standstill

4.1 In fi ne krijgt een grondrechtartikel rechtstreekse werking door de 
jurisprudentiële toepassing ervan.

Op welke effectiviteit kunnen de economische, sociale en culturele rechten (met 
daaronder het recht op huisvesting in ons land) aanspraak maken? Werd artikel 23 
van de Grondwet ingevoerd om, in zijn oorspronkelijke staat, rechten en plichten 
te doen ontstaan? Omwille van de onnauwkeurige bewoordingen van die nieuwe 
bepaling en, meer algemeen, omdat ze behoort tot de tweede generatie mensen-
rechten (die een effectieve tussenkomst van de Staat vragen om toepasbaar te 
zijn), wordt traditioneel geweigerd er een rechtstreekse werking aan toe te ken-
nen. “De economische en sociale rechten uit artikel 23 van de Grondwet hebben 
geen enkele rechtstreekse werking en kunnen bijgevolg niet dwingend zijn voor 
de rechter enkel op basis van hun opname in de Grondwet”, meent de Raad van 
State, afdeling administratie. De opstellers van artikel 23 hebben uitdrukkelijk “de 
wet, het decreet of [de ordonnantie]” belast met het waarborgen van de uitoefe-
ning van die rechten, met dien verstande dat die concretisering slechts geleidelijk 
kan plaatsvinden, als het ware op impressionistische wijze, met korte, losstaande 
penseelstreken.
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Die situatie heeft echter niet verhinderd dat verschillende rechters hun beslis-
singen in verband met het recht op wonen (een dertigtal in totaal) op die pro-
grammatische bepaling hebben gebaseerd. Die enkele vernieuwende magistraten 
hebben goed begrepen dat men niet moet wachten tot een recht effectief is om 
het toe te passen. Het is net door er een beroep op te doen dat het een meer solide 
basis zal krijgen. In elk geval hebben tal van pleiters aan de rechter gevraagd – en 
verkregen – om de vraag tot uitzetting op te schorten, in naam van het grondrecht 
op wonen.

4.2 Een driedubbele bron van onrechtstreekse werking

Bovendien hebben de economische, sociale en culturele rechten in het kielzog van 
hun grondwettelijke bekrachtiging drie onrechtstreekse gevolgen, die niet zonder 
belang zijn:

De wetgever kan niet passief blijven: ook indien hij het recht op behoorlijke  –
huisvesting niet formeel in de feiten bekrachtigt, is het toch zijn morele plicht 
om met dat recht minstens rekening te houden bij latere beslissingen. Het 
Grondwettelijk Hof haalt overigens de uitvoering van het recht op behoor-
lijke huisvesting door de regionale overheden aan en ziet hier uitdrukkelijk een 
“verplichting opgelegd door artikel 23” in.
De wetgever is niet langer gemachtigd om bepalingen uit te vaardigen die de  –
rechten van artikel 23 zouden beknotten. Door de wetgever te verbieden om 
maatregelen te nemen die tegen de verworven reguleringen ingaan, is dat ver-
bod sui generis van een vorm van standstill (ook “vergrendeling” genoemd: 
men kan de klok niet terugdraaien) en bevindt zich op de schaal van toepas-
baarheid halfweg tussen een eenvoudige gedragslijn en de rechtstreekse wer-
king. Indien de overheid een regelgeving zou aannemen die het al bereikte ni-
veau van sociale bescherming alleen nog maar wat afschaaft, kan het individu 
zich hierop beroepen voor de rechtbank.
Doordat het recht op een behoorlijke huisvesting wordt erkend door de Grond- –
wet, wordt aan de rechter minstens een verlichting tot interpretatie opgelegd. 
Bij een confl ict over de draagwijdte van concurrerende wetten zal de rechter 
moeten kiezen voor die norm die de doelstelling van de grondwetsbepaling het 
meest benadert. “Artikel 23 mag dan geen rechtstreekse werking hebben”, legt 
de Voorzitter van de burgerlijke rechtbank van Charleroi uit, “toch heeft het 
een reële draagwijdte door de verplichting die wordt opgelegd aan de rechter 
om teksten te interpreteren in overeenstemming met de Grondwet”.

4.3 De menselijke waardigheid als onaantastbaar fundament

In werkelijkheid vinden alle economische, sociale en culturele rechten die worden 
opgesomd in lid 3 van artikel 23 hun oorsprong in het eerste lid van die program-
matische bepaling (“Iedereen heeft het recht een menswaardig leven te leiden”). 



208  ⏐  De armoede en de sociaal-economische grondrechten 

Alleen al omdat een individu recht heeft op een menswaardig leven heeft hij, dien-
tengevolge, ook recht op een behoorlijke huisvesting, een gezond leefmilieu, enz. 
Het woord “daartoe” dat de Grondwetgever gebruikt, verwijst voldoende naar die 
nauwe samenhang. In dat verband merkt het hof van beroep van Luik op dat “het 
recht op een behoorlijke huisvesting het menswaardigheidbeginsel doortrekt en 
versterkt”.

Welnu, omwille van die uitdrukkelijke zinswending kan aan het eerste lid van 
artikel 23 van de Grondwet een onmiskenbare rechtstreekse werking worden toe-
gekend. Bijgevolg leidde de vrederechter van Verviers daaruit af dat “lid 1 van ar-
tikel 23 van de Grondwet een subjectief recht creëert, dat rechtstreeks toepasbaar 
is”, zodat “niemand verplicht is zich neer te leggen bij een toestand die in strijd 
is met de menselijke waardigheid”. Op dezelfde manier heeft de vrederechter van 
Brussel zijn beslissing van 26 mei 2009 gesteund op dat lid – waar aan hij uit-
drukkelijk een rechtstreekse werking toekent – toen hij een verzoek tot uitzetting 
afwees. En onlangs nog (op 30 april 2009), veroordeelde de voorzitster van de ar-
beidsrechtbank van Brussel het federaal agentschap FEDASIL om, op straffe van 
dwangsom, dringend onderdak te vinden voor asielzoekers. Het ontbreken van 
eender welke verblijfsoplossing heeft immers veel weg van een “feitelijkheid” die 
“een schending is van het recht op een menswaardig bestaan”.

4.4 Focus op het standstill-beginsel

Een aspect van onrechtstreekse werking van artikel 23 van de Grondwet is de 
standstill-regel, die de wetgever verbiedt om terug te komen op bestaande rechten. 
Omdat dat beginsel zoveel stof lijkt op te leveren, is het belangrijk er wat langer 
bij stil te staan. Eerst en vooral moet worden gezegd dat de formulering van artikel 
23 op geen enkele wijze die standstill-eis vermeldt. De voorbereidende werk-
zaamheden zijn echter glashelder en kennen artikel 23 uitdrukkelijk een dergelijk 
effect toe. “Indien aan fundamentele sociale rechten geen rechtstreekse werking 
wordt verleend, mag daaruit niet automatisch worden afgeleid dat de fundamen-
tele rechten in kwestie alleen een onrechtstreekse werking hebben en geen enkele 
verplichting voor de overheid meebrengen. Het is correcter om te spreken van een 
verplichting om de werking van de normen op een “standstill” te behouden [...] 
De rechten die erkend zijn in de wetgeving kunnen niet meer worden aangetast 
zonder de Grondwet te schenden”. “Uit de voorbereidende werkzaamheden van 
artikel 23 blijkt, dat door het recht op sociale bijstand te waarborgen, de Grond-
wetgever op het oog had [...] dat de aanneming van artikel 23 de verplichting 
zou teweegbrengen om, zonder daarom precieze subjectieve rechten te verlenen, 
de voordelen van de van kracht zijnde normen te handhaven door het verbod in 
te stellen om tegen de nagestreefde doelstellingen in te gaan (de zogenaamde 
standstill-verplichting)”, bevestigt het Grondwettelijk Hof. “Daaruit volgt [dat] 
die grondwetsbepaling de wetgever de verplichting oplegt om geen afbreuk te 
doen aan het recht dat wordt gewaarborgd in de wetgeving die van toepassing was 
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op de dag dat artikel 23 in werking is getreden. Die verplichting kan echter niet 
zo worden begrepen dat ze elke wetgever, in het raam van zijn bevoegdheden, de 
verplichting oplegt om niet te raken aan de modaliteiten van de maatschappelijke 
dienstverlening bedoeld in de wet. Zij verbiedt hun om maatregelen aan te nemen 
die een aanzienlijke achteruitgang zouden betekenen van het in artikel 23, eerste 
lid en derde lid, 2°, van de Grondwet gewaarborgd recht, maar zij ontzegt hun 
niet de bevoegdheid om te oordelen hoe dat recht op de meest adequate wijze zou 
worden gewaarborgd”.

Geen enkele beslissing van de Belgische rechtspraak heeft – op dit ogenblik – 
het standstill-mechanisme uitdrukkelijk toegepast op het recht op een behoorlijke 
huisvesting. Maar op het vlak van het recht op arbeid (of, in casu, het recht om 
niet te werken onder dwang), het recht op sociale bijstand, recht op een gezond 
leefmilieu (ook verleend door artikel 23 van de Grondwet), alsook het recht op 
mobiliteit, het recht in verband met overheidsopdrachten en, vooral, het recht op 
onderwijs, werd uitvoerig inspiratie geput uit dit principe. Overigens hebben som-
mige rechtbanken een standstill-effect erkend voor alle bepalingen van artikel 23 
van de Grondwet.

5. Besluit: de uitwerking van grondrechten en de kern van de 
“menselijke waardigheid” en de behoefte aan een fl ankerend 
grondrechtenbeleid

In het besluit gaan we terug naar de “kern” van de grondrechten. In de literatuur 
wordt erkend dat de grondrechtenbescherming vaak teruggaat naar de menselijke 
waardigheid. In onze Belgische Grondwet is dit zelfs in de aanhef van artikel 23 
opgenomen. Hierbij speelt niet enkel de juridische uitwerking van het grondrecht, 
bv. afsluiting van energie, maar ook de situatie op het terrein (“law in the books” 
en “law in action”).

Bovendien vereist de sociaaleconomische inbedding van de sociale grondrech-
ten dat er aandacht is voor een zogenaamd “fl ankerend” beleid, dat de kenmerken 
van proactiviteit vertoont (waarbij ook kan worden gedacht aan technieken om 
bij nieuwe regelgeving die verder vorm geeft aan de grondrechten een grondige 
voorbereiding en wetenschappelijke coaching op te zetten) Het gaat voorts nood-
zakelijkerwijze om een multi-levelbenadering, zowel qua wetgeving (internatio-
naal, federaal, gewestelijk, lokaal niveau) als qua actoren in het woonbeleid en 
het welzijnswerk. Een observatorium voor het sociaal beleid zou ook de grond-
rechtenbarometer, zoals recent ontwikkeld in het kader van het welzijnswerk (zie 
provincie Oost-Vlaanderen), in rekening moeten brengen. De grammatica van het 
welzijnswerk van Piessens (2008) zou moeten worden herdacht en vertaald naar 
de problematiek van de relatie tussen de grondrechten, het recht op behoorlijke 
huisvesting in het bijzonder, en de bestrijding (eerder dan begeleiding) van ar-
moedesituaties.
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Er is geen reden tot schaamte wanneer we de balans opmaken van grondwets-
artikel 23 dat, naast andere economische, sociale en culturele rechten, het recht 
op een behoorlijke huisvesting erkent; ook al blijft er nog veel werk te verrich-
ten, vooral op het vlak van de effectiviteit van de rechten. Niemand zal ontken-
nen dat sinds de uitvaardiging van die programmatische bepaling de wetgeving 
in een versnelling is gekomen (regionale huisvestingscodes, herziening van de 
wet op huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaatsen, enz.). Overigens heeft de 
aanneming van diverse internationale instrumenten die het recht op huisvesting 
verlenen nooit aanleiding gegeven tot dezelfde gerechtelijke activiteit als sinds 
datzelfde recht op huisvesting werd opgenomen in onze Grondwet. Dat bewijst, 
misschien ten overvloede, het nut van een dergelijk constitutioneel symbool (in 
de praktijk meer toegankelijk – en dus mobiliseerbaar – dan een supranationale 
norm). Daarbij hebben die rechters geheel en al de rol vervuld van “gardien des 
promesses”, vervat in de geest van de wet, een rol die hen werd toegekend door 
Antoine Garapon. Zo wordt een bepaald concept van rechtvaardigheid, als schep-
per van recht, in ere hersteld. “een vonnis beoogt in de eerste plaats om recht te 
spreken, vooraleer te straffen”; onderstreept Paul Ricoeur. “het zwaard mag de 
weegschaal niet in de schaduw plaatsen”.



HOOFDSTUK 11

De Europeanisering van het ‘Belgische’ integratiebeleid: 
zachte Europese instrumenten en hun impact
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1. Inleiding

In vergelijking met andere beleidsdomeinen kreeg integratiebeleid ten aanzien 
van personen met een migratieachtergrond slechts relatief recent een Europese 
dimensie. Op enkele harde beleidsmaatregelen na, schakelden de Europese au-
toriteiten het zachte fi nancieel en coördinatie instrumentarium van de Unie in ter 
beïnvloeding van het integratiebeleid van de lidstaten. In de wetenschappelijke li-
teratuur werd integratiebeleid voorheen uitsluitend bestudeerd op basis van endo-
gene ontwikkelingsprocessen op het niveau van de staat, de deelstaat of het lokale 
bestuur (Penninx e.a., 2005). Met het ontstaan van een Europees integratiebeleid 
wordt het noodzakelijk om aandacht te besteden aan de exogene invloed op het 
beleid (policy), het beleidsproces (politics) en de institutionele opbouw (polity) 
inzake integratie in de verschillende lidstaten (Börzel & Risse, 2007).

Op basis van een aangepaste versie van de klassieke ‘Three-Step Approach’ van 
Cowles, Caporaso en Risse (2001) onderzoeken we in dit hoofdstuk de Europeanise-
ring1 van het ‘Belgische’ integratiebeleid. In een eerste stap lichten we de ontstaans-
geschiedenis en fi naliteit van het Europese integratiebeleid toe. Vervolgens staan 
we stil bij de belangrijkste ontwikkelingen van het ‘Belgische’ integratiebeleid, 
de institutionele opbouw en de centrale politieke processen. In de derde stap gaan 
we niet in op het harde legislatieve instrumentarium van de Unie inzake integratie, 
meer bepaald het antidiscriminatiebeleid, het gezinsherenigingsbeleid en het beleid 
inzake langdurig verblijf van derdelanders, maar onderzoeken we de impact van een 
zacht Europees coördinatie instrument (Nationale Contactpunten inzake Integratie 
(NCPI)) en een zacht fi nancieel instrument (Europees Integratiefonds (EIF)).

2. Theoretisch kader en onderzoeksopzet

Bij een Europeaniseringsproces stelt zich de vraag hoe zogenaamd ‘zachte’ Eu-
ropese beleidsinstrumenten in de lidstaten zullen ‘landen en aarden’. Binnen de 
politieke wetenschappen hebben zich drie concurrerende theorieën ontwikkeld die 
een centrale rol toekennen aan instituties bij het bemiddelen van exogene invloe-
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den, met name het ‘Rational Choice Institutionalism (RI)’, het ‘Sociological In-
stitutionalism (SI)’ en het ‘Historical Institutionalism (HI)’ (Hall & Taylor, 1996; 
Bache, 2008). Het onderscheid tussen de drie theorieën schuilt vooral in een andere 
‘ontologie’ van politieke actoren. Voor RI worden politieke actoren doelrationeel 
aangestuurd door ‘ingeboren’ preferenties. Instituties vormen in deze optiek een 
middel ter behartiging van deze preferenties. Als exogene invloed de effi ciëntie van 
instituties wijzigt, kan gekozen worden om de instituties te veranderen. Voor het 
SI komen de preferenties van politieke actoren echter intern tot stand in instituties. 
Het voortbestaan en de vormgeving van instituties is hierbij intiem vervlochten met 
waarden en normen over de legitimiteit van de instituties. Als exogene invloed con-
currerende cognitieve en normatieve kaders introduceert, kunnen politieke actoren 
beslissen om de instituties te wijzigen. Het HI ten slotte legt de klemtoon bij de pad-
afhankelijkheid van de ontwikkeling van instituties en de onvoorziene effecten die 
deze ontwikkeling kan uitoefenen op het gedrag van politieke actoren. Het tempo 
en de timing van een exogene invloed op het endogene proces wordt hierdoor als 
cruciale variabele naar voor geschoven ter verklaring van de omgang met exogene 
invloeden. In dit hoofdstuk wordt geen ‘ontologische’ keuze gemaakt en worden 
de drie verschillende theorieën gebruikt als ‘epistemologische’ onderzoekskaders. 
Meer bepaald wordt er gekeken naar de geïnstitutionaliseerde belangenstructuur 
van politieke actoren (RI), de heersende normen en waarden (SI) en de timing en 
het tempo (HI) om de ontwikkeling in het beleid (policy), het beleidsproces (poli-
tics) en de institutionele opbouw (polity) betreffende integratie te verklaren.

Op basis van ons theoretisch kader formuleren we een eerste hypothese die 
stelt dat verschillende ‘modellen’2 van integratiebeleid op een andere manier zul-
len omgaan met de Europese initiatieven betreffende integratiebeleid. Een tweede 
hypothese stelt dat de verschillende Europese beleidsinstrumenten op een andere 
manier een beïnvloeding van het integratiebeleid zullen bewerkstelligen (Knill & 
Lenschow, 2005).3

Door de complexe bevoegdheidsverdeling in het duaal federaal Belgisch 
stelsel kunnen deze hypothesen onderzocht worden door twee verschillende be-
leidsoriëntaties inzake integratie (Vlaamse Gemeenschap en Waals Gewest) te 
vergelijken met betrekking tot hun omgang met twee verschillende Europese be-
leidsinstrumenten (NCPI en EIF).4 Dit laat ook toe na te gaan of de verschillende 
startpositie van de oriëntaties inzake integratiebeleid via Europeanisering tot een 
toenemende convergentie leidt (Börzel & Risse, 2007). Daarnaast moet ook ge-
analyseerd worden of Europeanisering de aanleiding is voor een herconfi guratie 
van de complexe Belgische bevoegdheidsverdeling betreffende integratie (Beyers 
& Bursens, 2006). Deze is namelijk geen onveranderlijke variabele die los van 
Europese beïnvloeding staat.

Ter afbakening van het onderzoeksterrein verstaan we onder ‘integratiebe-
leid’:“alle beleidsmaatregelen die als direct doel hebben zowel de formele als sub-
stantiële participatie van personen met een migratieachtergrond die beschikken 
over een defi nitieve verblijfsvergunning te verbeteren in verschillende maatschap-
pelijke domeinen. Omdat het integratieproces gedacht wordt als een interactief 
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proces, kan integratiebeleid zowel gericht zijn tot de meerderheidsbevolking als 
tot een minderheid voortkomende uit migratie”.

Deze defi nitie is geïnspireerd door het Europees beleidskader. Ze beperkt ten 
eerste de doelgroep van het beleid tot zogenaamde ‘derdelanders’ met een vast 
verblijfsstatuut. Ten tweede worden voorzieningen uitgesloten die kaderen bin-
nen het algemene aanbod van de welvaartsstaat. Hoewel dergelijke voorzieningen 
kunnen bijdragen tot de integratie van derdelanders, werden ze niet opgericht met 
als direct doel hun integratieproces te beïnvloeden. De aanpassing van algemene 
voorzieningen aan de situatie van personen met een migratieachtergrond is daar-
om een ‘indirecte’ vorm van integratiebeleid. Uit het onderscheid ‘direct-indirect’ 
integratiebeleid mag echter niet afgeleid worden dat indirect integratiebeleid in 
mindere mate bijdraagt tot de integratie van derdelanders. De terminologie ver-
wijst naar de doelgroep van het beleid veeleer dan naar de output van het beleid.

Figuur 1 – Theoretisch Kader: Download Europeanisering van beleid (policy), beleidsproces 
(politics) en institutionele opbouw (polity) inzake integratie
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3. Het Europese integratiebeleid

3.1 Aard en rechtsgrond van het Europees beleid

Integratie is geen volstrekt nieuwe term in het Europese vocabularium. Sinds de ja-
ren zeventig benadrukt de Commissie steeds opnieuw dat Europese samenwerking 
betreffende migratiebeleid ook een gezamenlijke inspanning vereist op het vlak van 
integratiebeleid. Al in 1974 riep de Commissie in haar ‘Actieplan voor arbeidsmi-
granten en hun familie’ voor het eerst op tot ‘coördinatie van het nationale beleid 
van lidstaten wat betreft migratie en migranten’ (COM(74)2250). Gezien het inte-
gratievraagstuk raakt aan fundamentele vragen rond soevereiniteit en (nationaal) lid-
maatschap, hebben lidstaten zich echter lang verzet tegen elke vorm van Europese 
inmenging in het nationale integratiebeleid. Toen de Commissie in 1983 een commu-
nicatie- en consultatiemechanisme wilde opzetten om het migratie- en integratiebe-
leid van de lidstaten beter op elkaar af te stemmen, werd ze door enkele lidstaten zelfs 
voor het gerecht gedaagd omdat ze haar bevoegdheid zou hebben overschreden.

Lange tijd bestond er op Europees niveau geen expliciete rechtsgrond voor 
het ontwikkelen of coördineren van integratiebeleid. Pas in het recente Verdrag 
van Lissabon (2009) wordt voor het eerst uitdrukkelijk melding gemaakt van in-
tegratiemaatregelen. Artikel 63 bis (4) bepaalt dat ‘het Europees Parlement en de 
Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure, maatregelen kunnen vaststellen 
om het optreden van de lidstaten ter bevordering van de integratie van onderdanen 
van derde landen die legaal op hun grondgebied verblijven, aan te moedigen en te 
ondersteunen.’ Directe harmonisering van de nationale integratiewetgeving wordt 
echter expliciet uitgesloten; de concrete invulling van het beleid blijft de directe 
verantwoordelijkheid van de lidstaten. Nochtans heeft dit gebrek aan wettelijke 
basis niet verhinderd dat zich het voorbije decennium een Europees beleidskader 
voor integratie heeft ontwikkeld. Wat op Europees niveau onder integratiebeleid 
wordt begrepen, bestaat in feite uit een mengeling van zogenaamde ‘hard’ en 
‘soft law’ (Trubek & Trubek, 2005). Enerzijds worden zowel de twee richtlijnen 
rond antidiscriminatie (2000/43/EG; 2000/78/EG) als die rond Gezinshereniging 
(2003/86/EG) en Langdurig Verblijf van Derdelanders (2003/109/EG) tot het 
harde integratiebeleid gerekend. Anderzijds bestaat Europees integratiebeleid uit 
een verzameling zachte beleidsinstrumenten die staten moeten stimuleren om hun 
nationaal integratiebeleid te evalueren en herdenken.

3.2 Twee keerpunten in de ontstaansgeschiedenis

Om te begrijpen waarom integratiebeleid onderdeel is geworden van de Europese 
portfolio, verdienen twee belangrijke keerpunten de aandacht. Een eerste belang-
rijke keerpunt was de publicatie van het Tampere Actieplan uit 1999. In de Tampere 
Conclusies van het Finse Voorzitterschap vroegen de Staats- en Regeringsleiders 
naar een ‘more vigorous integration policy’ op Europees niveau. Een dergelijk be-
leid moest gericht zijn op de realisatie van meer gelijke rechten voor EU en niet-EU 
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burgers en een verbetering van het bestaande antidiscriminatiebeleid. Deze verkla-
ring betekent het startschot voor de ontwikkeling van een Europees kader voor inte-
gratiebeleid. De reden voor de impact van het Tampere Actieplan moet gezocht wor-
den in de combinatie van een institutionele verandering als gevolg van de ratifi catie 
van het Verdrag van Amsterdam en de politieke context in de lidstaten.

Het Verdrag van Amsterdam is een mijlpaal in de ontwikkeling van een ‘ge-
meenschappelijk’ migratiebeleid op Europees niveau. Het Verdrag realiseerde 
een (gedeeltelijke) ‘communautarisering’ van het migratie- en asielbeleid; de be-
voegdheid over deze onderwerpen werd van de intergouvernementele derde pijler 
overgeheveld naar de supranationale eerste pijler. Belangrijk voor integratiebeleid 
was dat artikel 63 voortaan een wettelijke basis voorzag voor Europese regel-
geving betreffende toegang en verblijf van derdelanders. Het nieuwe artikel 13 
gaf de Europese Gemeenschap bovendien bevoegdheid betreffende antidiscrimi-
natie. Voor het eerst had de Commissie dus de mogelijkheid om voorstellen te 
lanceren die de integratie van derdelanders direct of indirect ten goede konden 
komen (Goeman, 2008).5 Bovendien was integratie doorheen de jaren negentig 
in een aantal Europese lidstaten hoog op de politieke agenda geplaatst. Zo be-
weert Kerstin Rosenow dat de nationale commotie rond het integratievraagstuk 
de regeringspartijen ertoe zou hebben aangezet om nieuwe oplossingen te zoeken 
op Europees niveau, waar eerder ook andere beleidsdomeinen met succes waren 
gecoördineerd (Rosenow, 2009). Integratie werd dus in Tampere op de Europese 
agenda geplaatst in de hoop vernieuwende ideeën te genereren om het integratie-
probleem aan te pakken. In feite hadden de staats- en regeringsleiders echter geen 
concreet idee wat te verwachten van dit initiatief; het werd aan de Commissie 
overgelaten om dit beleidsdomein in te vullen.

Aanvankelijk wou de Commissie de integratie van derdelanders langs legale 
weg bevorderen. Op basis van een ruime interpretatie van het nieuwe artikel 63 (3) 
en (4) rond het verblijf van derdelanders, stelde de Commissie respectievelijk in 
2000 en 2001 een Richtlijn voor rond ‘Familiehereniging’ en het ‘Langdurig Ver-
blijf van Derdelanders’ met de expliciete bedoeling de integratie van laatstgenoem-
den te promoten. Deze aanpak bleek een vergissing: in plaats van de integratie van 
derdelanders te bevorderen door hen uitzicht te geven op een stabiele verblijfssta-
tus en een normale familiesituatie werden de lidstaten het uiteindelijk eens om in-
tegratie als voorwaarde te gebruiken in beide richtlijnen. Op die manier hoopten ze 
het aantal aanvragen voor familiehereniging of het statuut van langdurig verblijf te 
kunnen beperken. De aanslagen van september 2001 versterkten deze restrictieve 
aanpak; meer dan ooit werd migratie ook op Europees niveau als een veiligheids-
probleem beschouwd en kwam de nadruk te liggen op controle aan de grenzen en 
de strijd tegen illegale migratie. Integratie verdween daardoor bijna geheel van de 
agenda (Goeman, 2008). Het voorstel van de Commissie anno 2001 om een Open 
Methode voor Coördinatie in te voeren wat betreft het Europese immigratie- en 
integratiebeleid zou niet eens op de tafel van de Raad geraken (COM(2001) 387).

In 2002 werd onder Deens voorzitterschap integratie weer hoog op de Europese 
agenda geplaatst. Na de Tampere Conclusies vormt dit het tweede keerpunt in de 
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ontstaansgeschiedenis van het Europese integratiebeleid. Voortaan zou de interac-
tie tussen Commissie en de opeenvolgende voorzitterschappen het Europese inte-
gratiebeleid in een stroomversnelling brengen. Vooral Denemarken en Nederland 
speelden daarbij een belangrijke voortrekkersrol; niet toevallig twee landen waar in-
tegratie hoog op de nationale agenda stond. Denemarken gaf het startschot met een 
grote conferentie over integratie en de arbeidsmarkt. In een poging om integratie 
stevig te verankeren op de Europese agenda, stelde de Deense overheid naderhand 
voor om een van zijn experts betreffende integratiebeleid naar de Commissie te 
detacheren. Vanaf 2003 zou deze persoon het Europese integratiebeleid grotendeels 
vorm geven. Het hoeft dus niet te verbazen dat de Deense focus op werk als cruciale 
voorwaarde voor integratie doorklinkt in de Communicatie rond ‘Integratie, Immi-
gratie en Werk’ die in juni 2003 als visietekst werd gelanceerd (COM(2003) 336).

3.3 Naar een zacht Europees integratiebeleid

In juni 2003 werden eveneens de Nationale Contactpunten betreffende Integratie 
opgericht. De bedoeling was om nationale vertegenwoordigers op regelmatige ba-
sis samen te brengen om goede praktijken betreffende integratie te identifi ceren en 
uit te wisselen. Offi cieel gebeurde dat op vraag van het Griekse voorzitterschap, 
maar in werkelijkheid was de ‘Athens Migration Policy Initiative’ (AMPI) verant-
woordelijk voor het opnemen van dit verzoek in de Thessaloniki Conclusies van 
Juni 2003. Het AMPI werd in het leven geroepen nadat het Grieks Ministerie voor 
Buitenlandse Zaken de Amerikaanse denktank Migration Policy Institute (MPI) 
had aangezocht om enkele experts ter zake samen te brengen met als doel ‘innove-
rende ideeën te introduceren in het Europese beleidsdebat’. Naast vooraanstaande 
academici zetelden ook de belangrijkste beleidsmakers betreffende migratie en 
integratie uit zowel DG Sociale Zaken en Werkgelegenheid en DG Justitie en 
Binnenlandse Zaken in deze werkgroep. Het voorstel om National Contactpunten 
op te richten kwam dus deels van de Commissie zelf. Hetzelfde geldt voor de 
Jaarlijkse Rapporten rond Migratie en Integratie die eveneens in de Thessaloniki 
Conclusies werden vooropgesteld. Door ieder jaar een overzicht te maken van 
de beschikbare informatie over de migratiestromen en het gevoerde migratie- en 
integratiebeleid in de verschillende lidstaten hoopte men ‘[Europese] beleidsini-
tiatieven voor een meer effi ciënt management van migratie in Europa’ te promo-
ten. Ongeveer een jaar later, in juni 2004, publiceerde de Commissie haar eerste 
jaarverslag rond migratie en integratie. Vanuit de vaststelling dat de lidstaten de 
integratieproblematiek op een zeer verschillende wijze benaderden, gaf de Com-
missie vervolgens de Migration Policy Group (MPG) – een prominente denktank 
rond migratie in Brussel – de opdracht om in samenwerking met de Nationale 
Contactpunten een eerste ‘Europees Handboek over Integratie voor Beleidsma-
kers en Uitvoerders’ te schrijven. In november 2004 werd dit boek gelanceerd 
met de bedoeling een aantal praktische aanbevelingen en goede voorbeelden aan 
te reiken aan de verschillende actoren uit de integratiesector in heel Europa.
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Intussen had Nederland op 1 juli 2004 het Europese voorzitterschap overge-
nomen. De Nederlandse Minister Rita Verdonck had van integratiebeleid een ab-
solute prioriteit gemaakt en wilde die lijn ook op Europees niveau doortrekken 
(Goeman, 2008). Op die manier kreeg integratie ook een belangrijke plaats in het 
Haagse Programma van november 2004, de opvolger van het Tampere Program-
me, dat de krijtlijnen moest bepalen voor het Europese beleid inzake Justitie en 
Binnenlandse zaken voor de komende vijf jaar. Onder Nederlands Voorzitterschap 
werden ook de ‘Gemeenschappelijke Basisprincipes voor Integratie’ ontwikkeld, 
die beschouwd kunnen worden als de ‘Elf Geboden’ van het Europese integra-
tiebeleid. Ze stellen gezamenlijke prioriteiten betreffende integratie voorop als 
inspiratie voor nationaal en Europees integratiebeleid. Zo benadrukt het eerste 
principe bijvoorbeeld dat integratie een twee-richtings-proces moet zijn, terwijl 
de volgende principes onder andere het belang van werk, onderwijs en toegang tot 
de instellingen belichten.

Slechts enkele maanden later publiceerde de Commissie een ‘Gemeenschap-
pelijke Agenda voor Integratie’ waarin ze haar eigen ideeën verbond met de prin-
cipes die door de lidstaten naar voren waren geschoven. Bedoeling was een refe-
rentiekader te scheppen waarin de verschillende initiatieven die de Commissie al 
had genomen betreffende integratie werden samengebracht in één coherent geheel. 
Vanuit de ervaring dat harde wetgeving moeilijk te verwezenlijken viel, opteerde de 
Commissie voor een alternatieve strategie; de ‘Gemeenschappelijke Agenda’ is een 
soft-law instrument dat door verschillende academici getypeerd wordt als de hoek-
steen van een quasi-Open Methode voor Coördinatie (Carrera, 2009; Velluti, 2007 
e.a.). Ondanks het voorstel voor een OMC betreffende migratie en integratie in 2001 
van tafel werd geveegd, slaagde de Commissie er vier jaar later dus toch in om een 
soortgelijke bestuursvorm in te voeren, maar zonder die expliciet zo te benoemen.

De publicatie van deze ‘Gemeenschappelijke Agenda’ bracht enkele voorstel-
len die al onder het Nederlands Voorzitterschap in 2004 waren geformuleerd op-
nieuw onder de aandacht. De toenmalige positieve evaluatie van projecten met 
INTI-fi nanciëring – een vroegere budgetlijn die als bedoeling had de integratie 
van derdelanders in Europa te ondersteunen – had ten eerste de aanleiding gege-
ven voor het idee om een Europees Integratiefonds op te richten. Al in juni 2005 
had de Commissie een voorstel geformuleerd over de oprichting van een Euro-
pees Integratie Fonds (EIF) als onderdeel van een breder ‘Kaderprogramma voor 
Solidariteit en Management van Migratiestromen voor de periode 2007-2013’ 
(COM(2005)123). Dit programma vormt een coherent geheel van vier fondsen,6 
elk met hun eigen oogmerk, die er samen op gericht zijn de doelstelling van een 
gemeenschappelijke ruimte van veiligheid, vrijheid en justitie te realiseren. Met de 
specifi eke fi nanciering van het EIF kunnen de lidstaten hun integratiebeleid bijstu-
ren aan de hand van de ‘Gemeenschappelijke Basisprincipes’. De goedkeuring van 
dit voorstel bleek een moeilijk proces; enkele lidstaten waren niet overtuigd van de 
meerwaarde van dit programma voor hun nationaal integratiebeleid en weigerden 
deel te nemen. Pas in Juni 2007 werd dit voorstel uiteindelijk aangenomen door de 
Raad (2007/435/EG). Ook de realisatie van de Europese Website voor Integratie, 
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een ander voorstel dat onder het Nederlands Voorzitterschap was gelanceerd, liet 
op zich wachten. Uiteindelijk zou de website pas in april 2009 online gaan.

De lancering van de website was het sluitstuk van de ‘Gemeenschappelijke 
agenda’. Onder het Zweeds voorzitterschap werd eind 2009 een eerste poging on-
dernomen om concrete indicatoren te ontwikkelen voor enkele ‘Gemeenschappe-
lijke Principes’ met de bedoeling een proces van ‘benchmarking’ op gang te bren-
gen. Zoals de bevoegde EU-Commissaris Malmström echter liet verstaan tijdens 
de laatste Interministeriële Conferentie rond Integratie in Zaragoza (april 2010) 
is de Europese Unie nog steeds op zoek naar een opvolger van de ‘Gemeenschap-
pelijke Agenda voor Integratie’.

4. Het integratiebeleid in België

De aanwezigheid van gastarbeiders, die massaal gerekruteerd werden na de Twee-
de Wereldoorlog, werd lang als tijdelijk beschouwd in België. Hoewel er van bij 
aanvang beleidsmaatregelen werden genomen ten aanzien van deze gastarbeiders 
en hun familie, verschilde het doel van dit beleid van wat men onder het huidige 
integratiebeleid verstaat. Na de rekruteringsstop van 1974 groeit langzaam het 
besef dat gastarbeiders geen trekvogels (Piore, 1979) zijn maar voor goed zouden 
blijven (Castles, 1995). Dit uit zich in de ontwikkeling van niet enkel een onthaal- 
maar ook een integratiebeleid.

De groeiende bewustwording van de permanente aanwezigheid van gastarbei-
ders valt in België samen met de federalisering van het beleid ten aanzien van mi-
granten. Na een korte periode van Gewestelijke bevoegdheid (1974-1980) treedt 
een eerste bevoegdheidsoverdracht op in 1980: integratie gaat dan deel uitmaken 
van het bevoegdheidspakket van de Gemeenschappen. De federale overheid blijft 
tot op vandaag echter wel bevoegd voor een aantal centrale hefbomen voor de 
integratie van migranten en hun nakomelingen, zoals de nationaliteitswetgeving, 
het toekennen van politieke rechten en het racisme- en antidiscriminatiebeleid. 
Daarnaast fungeert het federale niveau sinds eind jaren ’80 als draaischijf voor 
overleg tussen de verschillende bevoegde autoriteiten. Ten slotte oordeelde het 
Arbitragehof in 1996 dat de bescherming van de belangen van personen met een 
migratieachtergrond in principe een aangelegenheid is waar iedere wetgever, on-
geacht het bestuurlijke niveau, aandacht aan moet besteden.7

4.1 Het federale integratiebeleid

4.1.1 Innovatieve integratiedefi nitie en beleidsvoorstellen binnen een 
algemeen vreemdelingen- en discriminatiebeleid (1980-1999)

De aanvaarding van de permanente aanwezigheid van migranten en hun nakome-
lingen leidt in de jaren ’80 tot belangrijke maatregelen zoals het aanpassen van 
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de nationaliteitswetgeving door een versterking van het ‘ius soli’ principe en de 
ontwikkeling van een racismebeleid (wet Moureaux 1981). Toen bij de gemeen-
teraadsverkiezingen van 1988 het Vlaams Blok forse winst boekte, reageerde de 
federale overheid met de oprichting van het Koninklijk Commissariaat voor het 
Migrantenbeleid (KCMB), de instelling van een Interministerieel Comité voor het 
Migrantenbeleid en de oprichting van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid. 
Het KCMB was bevoegd ‘voor het onderzoek en het voorstellen van maatregelen 
ten aanzien van de migrantenproblematiek’, voornamelijk in de beleidsdomeinen 
werk, onderwijs en huisvesting, en dit voor een periode van 4 jaar (1989-1993). 
Het Interministerieel Comité zou als instrument ter coördinatie tussen het fede-
raal beleid en het beleid van de deelstaten ingezet worden. Na de stadsrellen van 
mei 1991 (Rea, 2001) werd besloten tot de oprichting van het Impulsfonds voor 
het Migrantenbeleid. Het Impulsfonds ten zou integratieprojecten fi nancieren, 
hoofdzakelijk in de 5 grootste steden. De invulling van de prioriteiten van dit 
fonds is regionaal erg verschillend ingekleurd (Sacco en Rea, 2006; Wets 2006). 
Enkele projecten worden rechtstreeks geselecteerd op federaal niveau maar het 
merendeel van de projecten wordt goedgekeurd door de regio’s die ook een eigen 
budgettaire inbreng doen. Hoewel oorspronkelijk voorzien was dat dit fonds inte-
gratieprojecten zou fi nancieren voor een korte periode, is het impulsfonds, bijna 
20 jaar na zijn oprichting, een structureel federaal instrument ter ondersteuning 
van het federale en regionale integratiebeleid geworden.

Gedurende de eerste helft van de jaren ’90 staan de integratiedefi nitie evenals 
de beleidsvoorstellen van het Commissariaat centraal in de debatten en de be-
leidsdocumenten betreffende het integratiebeleid van de deelstaten. Met het einde 
van haar mandaat in 1993 eindigt een periode waarin het federale discours over 
integratie centraal stond. Hieronder (Zie 4.2) zal daarom voornamelijk aandacht 
besteed worden aan de achterliggende beleidsframes (Rein en Schön, 1994) van 
het integratiebeleid van de deelstaten en hun verandering doorheen de tijd. Dit im-
pliceert echter niet dat de rol van het federale niveau betreffende integratiebeleid 
sindsdien uitgespeeld was.

In uitvoering van het federale regeerakkoord werd in 1993 het ‘Centrum voor 
Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding – Centre pour l’Egalité des Chan-
ces et la Lutte contre le Racisme’ (CGKR) als opvolger van het KCMB opgericht. 
Sinds haar oprichting is het CGKR bevoegd voor de afstemming van en dialoog 
over het integratiebeleid van de verschillende landsgedeelten (Adam, 2010, p.36).8 
Aan deze bevoegdheid wordt op drie verschillende manieren gestalte gegeven. Ten 
eerste verzorgde het CGKR tijdens de jaren ’90 de organisatie van verscheidene 
Interministeriële Conferenties die een coördinatie van de beleidslijnen betreffen-
de migrantenbeleid in het algemeen, en integratiebeleid in het bijzonder, van de 
verschillende Belgische regeringen nastreefden. Ten tweede werd het administra-
tieve beheer van het impulsfonds toegewezen aan het Centrum. Recent werd het 
CGKR ten slotte aangeduid als Belgisch nationaal contactpunt betreffende inte-
gratie (Zie 5.2). Naast deze coördinatiefunctie bekleedt het Centrum eveneens een 
centrale rol bij racismebestrijding en antidiscriminatiebeleid. Aanvankelijk waren 
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de werkzaamheden van het Centrum gericht op discriminatie op basis van ras en 
etniciteit. Anno 1999 ontstond de vraag naar een uitbreiding van de discrimina-
tiegronden. De twee Europese antidiscriminatie richtlijnen uit 2000 (met betrek-
king tot ras of etnische afstamming: 2000/43/EG, en met betrekking tot gelijke 
behandeling in arbeid en beroep: 2000/78/EG), alsook een regeringsnota uit 2000, 
vormden de inspiratie voor een algemene antidiscriminatiewet, goedgekeurd in 
2003. Dit ging gepaard met een verbreding van het takenpakket van het CGKR, 
dat haar exclusieve focus op ras en etniciteit hierdoor oversteeg.

Uit de federale regeringsverklaringen van de jaren ’90 blijkt dat integratiebe-
leid op federaal niveau in de schaduw van het immigratiebeleid stond (Delruelle 
& Torfs, 2005, p.100). De innovatieve integratiedefi nitie en beleidsvoorstellen van 
het KCMB werden gekaderd binnen een algemeen vreemdelingenbeleid waarbij 
immigratie, als exclusief federale bevoegdheid, centraal stond. In de terminologie 
van Huysmans (2000) was er sprake van een ‘securitization of migration’: immi-
gratie, en bijgevolg immigranten, werden geframed als een veiligheidsprobleem 
(Delruelle & Torfs, 2005, p.100). Dit blijkt onder andere uit de impliciete dan wel 
expliciete verwijzing naar migranten bij de uitwerking van veiligheidscontracten, 
een initiatief dat teruggaat op de Ministerraad van 19 juni 1992 naar aanleiding 
van de stadsrellen in 1991(CGKR, 1994, p.71). De overwegende aandacht voor 
immigratie en haar veiligheidsdimensie blijkt ook uit de dossiers van de Inter-
ministeriële Conferenties, waaronder mensenhandel, kidnapping, uitreiking van 
visa en de relatie politie-migranten (CGKR, 1995; CGKR, 1996). Toch was er 
ook aandacht voor symbolische dossiers (zoals de erkenning van de Islamitische 
eredienst), arbeidsgerelateerde dossiers (zoals debat over beroepskaarten en de 
toegang tot overheidsbetrekkingen (CGKR, 2003, p.147-150)) en meer humani-
taire dossiers (zoals interculturele bemiddeling bij gezondheidszorg).

4.1.2 Naar een beleid gebaseerd op Diversiteit en Interculturalisering (1999-
2010)

Bij de regeringsverklaring van Verhofstadt I in 1999 zou integratie een meer pro-
minente plaats toegewezen krijgen op het federale niveau. Met een pleidooi voor 
een open en tolerante samenleving, kwam de dominantie van het veiligheidsframe 
onder druk te staan. Op federaal niveau werd de term ‘integratie’ echter wel stel-
selmatig verlaten en evolueerde men van een integratiebeleid naar een diversi-
teits- en interculturaliseringsbeleid. Tezelfdertijd werd ook een voorlopig einde 
gesteld aan het systeem van de Interministeriële Conferenties. Twee belangrijke 
initiatieven die ontstonden tijdens de regering Verhofstadt I en hun latere conse-
quenties worden hieronder behandeld.

Ten eerste werd op initiatief van toenmalig premier Guy Verhofstadt (VLD) en 
vice-premier Laurette Onkelinckx (PS) in 2002 een Rondetafelproject, genaamd 
‘Beter Samenleven’, opgericht (Delruelle & Torfs, 2005, p.5). De doelstelling van 
het project was het stimuleren van de dialoog tussen verschillende culturen en het 
afremmen van het aanwakkerend racistisch geweld in de Belgische samenleving. 
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Wat als relatief beperkt initiatief begon, groeide gestaag in de opeenvolgende le-
gislaturen. Op initiatief van de minister van Sociale Integratie, Gelijke Kansen en 
Interculturaliteit Marie Arena (PS) werd het Rondetafelproject vervangen door 
een Commissie voor Interculturele Dialoog, opgericht in 2004 en aangesteld voor 
een periode van één jaar. Vanuit een thematisch oogpunt, veeleer dan vanuit het 
oogpunt van bevoegdheidsverdelingen, probeerde de Commissie de visie van een 
breed scala aan maatschappelijke actoren betreffende een interculturele samenle-
ving te bundelen. Naast deze cognitieve onderneming, die uitmondde in beleids-
voorstellen voor de verschillende betrokken Belgische autoriteiten, werd ook de 
eerste aanzet gegeven voor de sensibilisatie van het grote publiek aan de hand van 
een website met een discussieforum. Daarnaast werd ook een federale website 
‘New in Town’ gelanceerd om nieuwkomers te begeleiden bij hun eerste stappen 
in de Belgische samenleving.

Met de oprichting van de ‘Rondetafels van de Interculturaliteit’ voorzag het 
federale regeerakkoord van 2008 in een opvolger van het Rondetafelproject ‘Be-
ter Samenleven’ en de Commissie voor Interculturele Dialoog. Vier doelstellingen 
lagen aan de basis van de nieuwe Rondetafels, in het bijzonder grootschalige sen-
sibilisatie voor het thema van de interculturaliteit (1), de ontwikkeling van een com-
municatiebeleid om de rijkdom van culturen onder de aandacht te brengen (2), uit-
wisseling van goede praktijken tussen private en publieke actoren op verschillende 
beleidsniveaus (3) en de formulering van concrete beleidsvoorstellen (4). Voor de 
laatste doelstelling wordt verder gewerkt op het eindrapport van de Commissie voor 
Interculturele Dialoog, maar het opzet is niet alleen cognitief van aard. Na het in-
dienen van het eindrapport, voorzien voor september 2010, zal een Interministeriële 
Conferentie bijeengeroepen worden waarbij de verschillende bevoegde Belgische 
autoriteiten zullen evalueren wat er met de aanbevelingen in de praktijk gedaan kan 
worden. Wat de andere doelstellingen betreft, werden enerzijds drie projectoproe-
pen uitgeschreven en werden anderzijds wetenschappelijke studies besteld.

Een tweede belangrijk initiatief heeft betrekking op de aanpassing van de wet 
van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum. Tot 
2002 hadden derdelanders geen wettelijk recht op een bestaansminimum, het 
laatste vangnet voor maatschappelijk kwetsbare personen in de Belgische samen-
leving.9 In het kader van de wet van 2 april 1965, dat de OCMW’s aanzienlijke 
discretionaire ruimte toekende om hulp te verschaffen, kregen derdelanders uit 
humanitaire overwegingen in de praktijk vaak wel een equivalent hulpaanbod. 
Met de wet op het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI-wet 2002) wer-
den vreemdelingen een categorie die recht heeft op minimumbescherming. Deze 
aanpassing is de oorzaak van een enorme toename in de proportie niet-Belgen uit 
een niet-EU land die gebruik maken van deze algemene voorziening. Zo maak-
ten anno 1999 slechts 2% niet-Belgen uit een niet-EU land gebruik van het be-
staansminimum, terwijl dit percentage anno 2009 door de wetswijziging al 19% 
bedraagt (POD Maatschappelijke Integratie, eigen berekening). Dit illustreert de 
heterogeniteit van het doelpubliek van de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn (OCMW)/Centre Publique d’Aide Sociale (CPAS), de lokale overheids-
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diensten bevoegd voor de toekenning van het bestaansminimum. Hun opdracht 
bestaat erin de maatschappelijke integratie van de meest kwetsbare personen en 
huishoudens te ondersteunen. Een sociale bijstandsuitkering is slechts één van de 
mogelijke manieren om dit opzet te verwezenlijken. Voorzien in tewerkstelling is 
een meer duurzame wijze om maatschappelijke integratie te realiseren. Voor vele 
derdelanders die gebruik maken van een bijstandsuitkering is de drempel naar 
tewerkstelling echter te groot en is er nood aan specifi eke voorzieningen. Onder 
andere met fi nanciering van het EIF werden de OCMW’s in staat gesteld om te 
voorzien in een aangepast programma voor deze specifi eke doelgroep (Zie 5.1).

Voorgaande initiatieven illustreren de positie die het federale niveau sinds 1999 
in het integratiebeleid heeft ingenomen. Ten eerste gaat de aandacht naar het bevor-
deren van interculturaliteit en diversiteit. Deze doelstelling komt in uiteenlopende 
domeinen, van het grootstedenbeleid tot het federale personeelsbeleid,10 aan bod. 
Ten tweede past het federale niveau de bestaande welvaartvoorzieningen aan volgens 
de noden van personen met een migratieachtergrond. Ten derde biedt het federale ni-
veau een kader voor de ontmoeting en uitwisseling van kennis en initiatieven die op 
verschillende bevoegdheidsniveaus genomen worden. Aan de hand van het Federaal 
Impulsfonds en allerhande kleinere projectoproepen stimuleert het ten slotte innova-
tieve integratie-projecten, sensibilisatiecampagnes en wetenschappelijk onderzoek.

4.2 Het integratiebeleid van de deelstaten (1980-2009)

4.2.1 Van gezamenlijk Multiculturalisme naar gesplitste paden(1980- 1988)

Tot eind jaren ’80 liepen het integratiebeleid van de Franse en de Vlaamse Ge-
meenschap gelijk. Het bestond uit het fi nancieren van activiteiten gericht op de 
sociale en socio-juridische begeleiding van migranten en hun families. Daarnaast 
organiseerden organisaties verbonden met de katholieke en socialistische zuil 
taalcursussen en culturele activiteiten.11 Beide Gemeenschappen ondersteunden 
initiatieven die gericht waren op het behoud van de cultuur van herkomst. Tezelf-
dertijd bleef politieke aandacht voor het integratievraagstuk relatief gering.

De administratie in Franstalig België, de regionale adviesraden voor migran-
ten en de zuilgebonden organisaties gefi nancierd in het kader van het beleid wa-
ren belangrijke actoren bij het defi niëren van een licht interventionistisch multi-
culturalistisch beleidskader.12 Twee verschillende gebeurtenissen, de creatie van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1989) enerzijds, en de forse electorale winst 
voor het Vlaams Blok (1988 en 1991) anderzijds, plaatsten het integratiehoofd-
stuk prominent op de regeringsagenda’s. Terwijl de grotere beleidsaandacht voor 
het integratievraagstuk in de Franse Gemeenschap aanleiding gaf tot het verlaten 
van het multiculturalistische beleidsframe ten voordele van een laissez-faire as-
similationistische of universalistische visie,13 heeft deze prominentere plaatsing 
van de integratiekwestie op de regeringsagenda in Vlaanderen geleid tot een ver-
sterking van het voormalige multiculturalistische kader.
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4.2.2 Vlaanderen versterkt zijn Multiculturalistisch beleid (1988-2000)

Ondanks de electorale successen van het Vlaams Blok blijft het multiculturalisti-
sche beleidskader het Vlaamse integratiebeleid duidelijk inspireren tot het einde 
van de jaren ’90. Vijf beleidsmaatregelen getuigen hiervan: de uitbreiding en de 
institutionalisering van de integratiesector (1), de erkenning van zelforganisaties 
van migranten en de emancipatierol die wordt toegekend aan activiteiten die de 
cultuur van herkomst valoriseren (2), het opzetten van een mainstreamings- of 
inclusief beleid in het merendeel der beleidssectoren (3), de herbenoeming van de 
doelgroep van ‘migranten’ naar ‘etnisch-culturele minderheden’ (4) en de creatie 
van het Minderhedenforum (5). Deze laatste koepelorganisatie moet zelforgani-
saties en hun federaties toelaten om een onderhandelingskader te creëren waarin 
ze hun gezamenlijke standpunten kunnen voorbereiden. Het merendeel van deze 
maatregelen werd ontwikkeld of versterkt gedurende de jaren ’90. Het Decreet 
van 28 april 1998 betreffende het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culture-
le minderheden verankerde hen in een wettelijk kader (B.S. 19.VI.1998).

4.2.3 De Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Gewest 
institutionaliseert zijn Universalistische integratiebeleid (1993-2009)

In 1993 vindt in Franstalig België een tweede bevoegdheidsoverdracht plaats. Het 
beleid voor bijstand aan personen, waaronder het integratiebeleid, wordt overge-
dragen van de Franse Gemeenschap aan de Franse Gemeenschapscommissie van 
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en aan het Waals Gewest. Vanaf dat moment 
ontwikkelt zich in Franstalig België een verschillend integratiebeleid in Brussel 
en het Waals Gewest, terwijl het integratiebeleid van de Vlaamse Gemeenschap 
ook in Brussel wordt uitgevoerd.

Na de bevoegdheidsoverdracht oefent de Franse Gemeenschapscommissie de 
erfenis van het sociale integratiebeleid (Programme d’insertion sociale) van de 
Franse Gemeenschap verder uit. Daarnaast werkt het verder in de lijn van de Sa-
menlevingsinitiatieven (Programme d’intégration et de cohabitation) die door het 
Brussels Gewest waren opgericht. Hoewel het Brussels Gewest niet bevoegd was 
voor integratie, had het sinds haar creatie in 1989 een budget van destijds 2,5 mil-
joen Euro vrijgemaakt voor initiatieven die de integratie van migranten en de sa-
menleving tussen lokale gemeenschappen moesten bevorderen (Meynen, 1997). 
Beide beleidsprogramma’s (Insertion Sociale en Intégration en Cohabitation) fi -
nancieren gelijkaardige activiteiten, meestal uitgevoerd door particuliere initia-
tieven en gecoördineerd door de gemeenten. De nadruk ligt op het promoten van 
een betere socio-economische integratie. Activiteiten die de cultuur van herkomst 
promoten en enkel gericht zijn tot één etnische herkomst worden uitdrukkelijk 
geweerd (Adam, 2010; CBAI, 2007). Hoewel zich kort na de bevoegdheidsover-
dracht al de vraag stelt om deze beide programma’s te fusioneren en te institutio-
naliseren via een decreet, gebeurt dit pas door de stemming van het Decreet van 
30 april 2004 betreffende de sociale cohesie. Dit decreet bevestigt het universalis-
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tische beleidskader dat het integratiebeleid van de Franse gemeenschapscommis-
sie inspireert en wordt voornamelijk ingekleurd door de Franstalige socialisten 
(Adam, 2010: 222-226).

4.2.4 Het Waals Gewest ontwikkelt zijn eigen integratiebeleid, zonder 
duidelijk beleidskader (1996-2009)

Op het moment van de bevoegdheidsoverdracht van 1993 wordt integratie in het 
Waals Gewest niet als een probleem beschouwd. Integratie wordt gezien als een 
probleem van Brussel, met zijn groot aantal niet-Europese vreemdelingen, en van 
Vlaanderen, met zijn steeds groter wordende extreem rechtse partij (Adam, 2010: 
119). De stemming van het Waalse decreet van 4 juli 1996 betreffende de integra-
tie van vreemde personen en personen van buitenlandse herkomst14 kan dan ook 
verbazen. De komst van dit decreet kan verklaard worden doordat het zich situeert 
in een hele resem aan nieuwe decreten, gestemd door het Gewest na de bevoegd-
heidsoverdracht van het beleid voor bijstand aan personen. De besluiten van de 
Franse Gemeenschap waren door deze overdracht niet meer van toepassing, en 
de kritiek dat de Franse Gemeenschap te veel regelde bij besluit in plaats van via 
wetgevende initiatieven (Adam, 2010: 119-120) heeft ertoe geleid dat het Waals 
Gewest snel een nieuw integratie-decreet heeft ontwikkeld.

Het zwaartepunt van het decreet ligt bij de erkenning van sub-regionale inte-
gratiecentra. In navolging van de aanbevelingen van de Adviesraad voor Migran-
ten bij de Franse Gemeenschap en het KCMB wordt daardoor een situatie ge-
lijkaardig aan die van Vlaanderen gecreëerd. Door een vage beschrijving van het 
takenpakket beschikken de integratiecentra in het Waals Gewest echter in contrast 
tot Vlaanderen over een grote autonomie betreffende de invulling van hun beleid. 
Dit leidt tot een ‘de facto’ decentralisering van het Waalse integratiebeleid, waar 
de inspirerende beleidskaders niet op regionaal maar op sub-regionaal niveau 
worden bepaald (Adam, 2010: 161-164). Deze sub-regionale integratiecentra, en 
voornamelijk hun grotendeels politiek benoemde directeurs, zijn dan ook, samen 
met de kabinetsmedewerkers van de bevoegde ministers, de centrale actoren die 
het Waalse integratiebeleid uittekenen. Het Waalse integratiebeleid voorziet daar-
naast ook nog in een lokaal luik: ze zet het sociale integratieprogramma van de 
Franse Gemeenschap verder door de ondersteuning van lokale initiatieven voor 
sociale ontwikkeling. Dat deze lokale initiatieven onder andere als doelstelling 
hebben migrantenorganisaties te ondersteunen, geeft dit Waalse beleidsinstrument 
een interventionistisch multiculturalistisch tintje. De rol van de administratie in de 
goedkeuring van deze initiatieven is louter adviserend, het laatste woord ligt bij 
(het kabinet van de) bevoegde minister die dit instrument dan ook gebruikt om de 
eigen beleidsprioriteiten voorop te stellen.

Het nieuwe Waalse integratiedecreet van 30 april 2009 verandert weinig aan 
het Waalse beleidsframe. Een vermeldenswaardige wijziging betreft de uitbrei-
ding van de doelgroep van het beleid waardoor nu ook migranten met een precair 
verblijfsstatuut, een belangrijke groep onder de nieuwe migranten, in aanmer-
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king komen. Na de federale regularisatiecampagne van vreemdelingen zonder 
verblijfsstatuut (Adam e.a., 2002) blijkt onder andere uit de richtlijnen voor de 
goedkeuring van lokale initiatieven voor sociale ontwikkeling een nieuwe beleids-
aandacht voor een onthaalbeleid ten aanzien van nieuwe migranten. Deze nieuwe 
beleidsaandacht uit zich echter voornamelijk in het ondersteunen van lokale of 
sub-regionale projecten, zonder te leiden tot een uitgewerkt regionaal beleid.

4.2.5 De Vlaamse Gemeenschap ontwikkelt een interventionistisch 
Assimilationistisch beleid (2000-2009)

Terwijl het beleidskader van de Franse Gemeenschapscommissie en het Waals Ge-
west stabiel blijft vanaf de jaren 1990, kondigt zich bij de aanvang van het nieuwe 
millennium een grondige beleidswijziging aan in het Vlaamse integratiebeleid. 
Na de regionale verkiezingen van 1999 worden de Vlaamse Christen-Democraten, 
die jarenlang het beleidsframe van het Vlaamse integratiebeleid uitschreven, naar 
de oppositie verwezen. Zeer snel na deze regeringswissel gedroegen de Vlaamse 
liberalen zich als beleidsentrepreneurs (Kingdon, 1995): zoals ze al een aantal ja-
ren vanuit de oppositie voorstelden, wilden zij graag een, naar Nederlands model, 
verplicht inburgeringsbeleid invoeren. De VLD slaagt erin zijn coalitiepartners te 
overtuigen en een verplicht inburgeringsbeleid, bestaande uit Nederlandse taalles-
sen, een cursus maatschappelijke oriëntatie en een traject gericht op professionele 
integratie werd opgericht.15

De nadruk op het aanleren van ‘gemeenschappelijke normen en waarden’ 
gedurende het inburgeringstraject verleent aan dit beleid een interventionistisch 
assimilationistisch karakter. In de legislatuur 2004-2009 wordt dit assimilatio-
nistische karakter van het inburgeringsbeleid, en van het integratiebeleid in het 
algemeen, nog versterkt. Dit blijkt onder andere uit de uitbreiding van het inbur-
geringsbeleid van uitsluitend nieuwkomers naar oudkomers. Tijdens de legisla-
tuur 2004-2009, onder de liberale minister van inburgering, Marino Keulen, wordt 
voor het eerst een iets belangrijkere rol gegeven aan de administratie die fors 
wordt uitgebreid door de versterking van het inburgeringsbeleid. Het assimilati-
onistische inburgeringsbeleid gaat ook een steeds belangrijkere plaats aannemen 
in het gehele pakket aan Vlaamse beleidsinstrumenten. Vanaf 2008 overstijgt het 
budget dat besteed wordt aan het pas sinds enkele jaren in voege assimilationisti-
sche inburgeringsbeleid dan ook reeds het bedrag besteed aan de multiculturalis-
tisch getinte beleidsmaatregelen die stap voor stap opgebouwd werden sinds 1980 
(Adam, 2010: 335).

5. De Europeanisering van het ‘Belgische’ integratiebeleid

Tot dusver werd de ontstaansgeschiedenis en fi naliteit van het Europese Inte-
gratiebeleid uiteengezet. Daarnaast werd stilgestaan bij de historische ontwik-
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keling van het Belgische integratiebeleid. In wat volgt zal de impact van twee 
belangrijke zachte Europese beleidsinstrumenten (EIF en NCPI) op het inte-
gratiebeleid van de Vlaamse Gemeenschap en het Waals Gewest onderzocht 
worden. Hierbij zal aandacht besteed worden aan de impact van het Europese 
integratiebeleid op het beleid (policy), het beleidsproces (politics) en de insti-
tutionele opbouw (polity) inzake integratie. In de conclusie zal ten slotte ge-
analyseerd worden hoe deze impact verklaard kan worden op basis van de drie 
verschillende ‘epistemologische’ onderzoekskaders die in de inleiding onder-
scheiden werden.

5.1 Het Europees Integratiefonds

5.1.1 Algemene werking van het EIF in België

Exact één jaar voor de goedkeuring van de reglementering betreffende het Eu-
ropese Integratiefonds (EIF) in juni 2007 (2007/435/EG) werden de lidstaten al 
op de hoogte gesteld van de ambities van het Fonds.16 Op initiatief van de fede-
raal minister Christian Dupont (PS) bevoegd voor maatschappelijke integratie en 
gelijke kansen werd daarom een interministeriële conferentie ‘Integratie in de 
samenleving’17 bijeen geroepen die een werkgroep oprichtte om de werkingsmo-
daliteiten van het EIF in België op te stellen. Meer bepaald zou deze werkgroep 
een oplossing moeten bedenken voor de spanning tussen de vereiste van de Com-
missie om één gesprekspartner voor de uitwerking van het EIF te hebben en de re-
gionale bevoegdheidsverdeling in België. Binnen het Belgisch duaal federalisme 
waren de regio’s en de federale overheid naar aanleiding van het EIF bijgevolg 
genoodzaakt tot coöperatie (polity).

Omwille van de beperkte fi nanciële omvang van het EIF en de zware admi-
nistratieve technische ondersteuning van het fonds, werd het beheersysteem in-
geschakeld binnen de werking van het Europees Sociaal Fonds (ESF).18 De mid-
delen van het EIF werden verdeeld over een federaal luik, een Vlaams luik en een 
Franstalig luik19 volgens de verdeelsleutel 20-40-40. De federale cel ESF van de 
Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI) werd 
als algemene beheersautoriteit aangesteld, bevoegd voor de coördinatie van de 
verschillende afzonderlijke luiken alsook voor het beheer van het federale luik. 
Voor het Vlaamse en Franstalige luik werd de verantwoordelijkheid gedelegeerd 
naar de regionale ESF agentschappen. Administratieve coördinatie treedt op in 
een speciaal daarvoor opgestelde ‘Task Force’.20 Substantiële keuzes over de in-
vulling van de middelen vallen echter geheel buiten de coördinatie en ressorteren 
uitsluitend onder de politieke bevoegdheid van de betrokken regionale en federale 
kabinetten.21 Aldus is de gedwongen coördinatie exclusief van administratieve 
aard en is de invulling van het EIF in België niet meer dan een optelsom van de 
afzonderlijke luiken (polity).
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5.1.2 De totstandkoming van de substantiële invulling van de verschillende 
luiken

Nadat de werkingsmodaliteiten van het EIF werden vastgelegd, konden substanti-
ele beleidskeuzes gemaakt worden betreffende de invulling van het EIF. Op initi-
atief van de POD MI werden de beperkte middelen van het federale luik verdeeld 
over de OCMW’s van de vijf Belgische grootsteden. Deze verdeling was ‘poli-
tiek correct’ daar aan beide zijden van de taalgrens evenveel grootsteden gelegen 
zijn (Charleroi-Luik; Antwerpen-Gent) en daar ook Brussel tot deze selectie be-
hoort. Tezelfdertijd zijn de concentraties derdelanders die gebruik maken van de 
dienstverlening van het OCMW het grootst in deze steden. De respectievelijke 
OCMW’s werden niet voorafgaandelijk geconsulteerd omdat ze aanzienlijke vrij-
heid zouden hebben om een eigen invulling te geven aan de middelen. De alge-
mene opdracht van de OCMW’s was het indienen van een projectvoorstel dat zich 
zou richten op specifi eke voorzieningen voor derdelanders als complement van 
hun algemene dienstverlening (Europese Prioriteit 1: zie tabel 1). Dit zou de kan-
sen op maatschappelijke integratie via tewerkstelling voor deze doelgroep moeten 
versterken. De concrete voorstellen om deze doelstelling te realiseren verschilden 
tussen de OCMW’s, gegeven de verschillende uitwerking van het directe integra-
tiebeleid van de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeen-
schapscommissie en gegeven hun uiteenlopende eigen projecten op dit terrein.

Wat het Vlaamse luik en het Franstalige luik betreffen, zijn er fundamentele 
verschillen in de besluitvorming (politics) die geleid heeft tot de respectievelijke 
beleidsprioriteiten van het EIF. In Vlaanderen werd door de bevoegde adminis-
tratie (Agentschap Binnenlands bestuur, afdeling Inburgering) en het Vlaamse 
ESF-agentschap in februari 2008 een werkgroep opgezet onder de titel ‘Meer 
inburgeraars hebben duurzaam werk op hun niveau’. Het doel bestond erin de 
noden van het Vlaamse Inburgeringsbeleid te identifi ceren via participatie van de 
betrokken stakeholders. Het thema van de werkgroep alsook de samenstelling22 
van de betrokken stakeholders toont echter een inhoudelijke sturing van de admi-
nistratie en het ESF-agentschap, die de prioriteit bij tewerkstelling legden. Kritiek 
van de Europese Commissie met betrekking tot een vermeende overlap tussen 
de invulling van het EIF en de prioriteiten van het ESF, noodzaakte een aanpas-
sing van de Vlaamse doelstellingen. Met de noemer ‘geïntegreerde taaltrajecten’ 
zou de Vlaamse administratie zich aan de eisen van de Commissie aanpassen. 
De geïntegreerde taaltrajecten hebben als doel twee aspecten van het verplichte 
inburgeringstraject (zie 4.2.5) beter op elkaar af te stemmen, in het bijzonder de 
professionele integratie van inburgeraars en hun verwerving van de Nederlandse 
taal.

In tegenstelling tot Vlaanderen, waar de administratie het initiatief nam in de 
besluitvorming betreffende de inhoudelijke oriëntatie van het EIF en het bevoegde 
kabinet op de achtergrond bleef, werd voor het Franstalige luik binnenskamers 
tussen kabinetten overlegd en was er geen inspraak van de administratie (politics). 
Gezien de relatief beperkte politieke aandacht voor integratie in Franstalig België, 
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vooral in het Waals Gewest, en het gedecentraliseerde beleid is dit contrast merk-
waardig (zie 4.2.3 - 4.2.4).23

Om het verschil in besluitvorming tussen het Vlaamse luik en het Franstalige 
luik te verklaren dient stilgestaan te worden bij de beleidsprioriteiten (policy) die 
voorop gesteld werden door de Franstalige en de Vlaamse politieke actoren. On-
derstaande tabel geeft een overzicht van de relatie tussen de algemene prioriteiten 
van het EIF zoals opgesteld door de Commissie en de specifi eke beleidsprioritei-
ten zoals opgesteld door de betrokken Belgische autoriteiten in het EIF meerja-
renplan 2007-2013.24

Tabel 1 – Overzicht van de algemene prioriteiten van het EIF en de specifi eke beleidsprioritei-
ten (policy) van het ‘Belgische’ meerjarenplan 2007-2013.

Federaal Vlaams Franstalig

Prioriteit 1
Vergemakkelijking van de 
uitwerking en toepassing 
van toelatingsprocedures 
die relevant zijn voor 
het integratieproces van 
onderdanen van derde lan-
den, en dit ondersteunen

-1.  Goede praktijken 
inzake opleiding 
en oriëntatie van 
nieuwkomers ontwik-
kelen die door een 
grootstedelijk OCMW 
begeleid worden 
om het succes van 
activerings-trajecten 
te optimaliseren

-2.  Afstelling van 
de relatie tussen 
primair en secundair 
inburgeringstraject 
met de nadruk op 
taalverwerving en 
beroep(sopleiding) = 
Geïntegreerde taaltra-
jecten

-3.  Pilootprojecten in de 
lijn van de ‘Managers 
van Diversiteit’

-5.  Toegankelijkheid van 
tweedelijnsprestaties 
van tolk- en vertaal-
diensten verbeteren

-6.  Sociale oriëntatie van 
nieuwkomers in de 
Duits-talige Gemeen-
schap oprichten

Prioriteit 2
Ontwikkeling en uitvoe-
ring van het integratiepro-
ces van nieuwkomers uit 
derde landen alsook de 
evaluatie van het beleid

Geen projecten -4.  Verwerking van 
gegevens Kruispunt-
data-bank Inburgering 
en integratie-kaart om 
tot goede praktijken te 
komen

-7.  Referentiekader voor 
onthaal van nieuw-
komers t.b.v. een co-
herent en transparant 
beleid

Prioriteit 3
Vergroting van de capa-
citeit van de lidstaten om 
beleid en maatregelen 
voor de integratie van 
onderdanen van derde 
landen te ontwikkelen, uit 
te voeren, te monitoren en 
te evalueren

Geen projecten Geen projecten -8.  Referentiesysteem 
voor Frans als tweede 
taal oprichten en ver-
spreiding pedagogi-
sche hulpmiddelen

-9.  Ontwikkelen sen-
sibiliseringsmiddel 
voor inter-culturele 
communicatie van 
ambtenaren

De hoofdbekommernis van het Franstalige luik is het taalaanbod in Franstalig Bel-
gië, zowel wat tolk- en vertaaldiensten als het aanbod aan taalopleidingen betreft, 
en een differentiatie van dat voorzieningenaanbod naar het doelpubliek van nieuw-
komers (policy). De ontstaansgeschiedenis van de taalsector is namelijk zeer on-
gecoördineerd verlopen en heeft niet geleid tot de benodigde professionalisering. 
De Franstalige kabinetten besloten daarom het EIF als een strategisch middel in te 
zetten om de taalsector vanuit een centraal standpunt in kaart te brengen, alsook 
te reorganiseren met het oog op een kwaliteitsvolle dienstverlening. Tezelfdertijd 
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werd binnen deze reorganisatie rekening gehouden met de specifi eke noden van 
nieuwkomers. De inspiratie van de beleidsprioriteiten van het Franstalige luik 
heeft endogene wortels, maar de timing is te wijten aan de middelen van het EIF 
die als exogene ‘trigger’ fungeren. Omdat het EIF uitsluitend projecten fi nanciert 
die gericht zijn op derdelanders, nemen de Franstalige kabinetten voor het eerst 
systematisch de zorgen van nieuwkomers op in hun beleid. De prioriteiten zijn 
geen fundamentele breuk met het vroegere beleid; ze proberen veeleer de diffuse 
erfenis uit het verleden te optimaliseren. Zo bestonden er al allerhande versplin-
terde lokale en sub-regionale initiatieven die nieuwkomers opvingen, maar was er 
geen sprake van een nieuwkomersbeleid (zie 4.2.4). Op het gebied van besluitvor-
ming toont de invulling van het EIF echter wel een ongewone assertiviteit van het 
Franstalige politieke niveau (politics). We zien deze assertiviteit opnieuw opduiken 
in de regeringsverklaring van het Waalse Gewest 2009-2014. Voor het eerst werd 
toen in een regeringsverklaring expliciet verwezen naar nieuwkomers als specifi ek 
doelpubliek binnen het integratiebeleid. Meer bepaald zou aan hen een ‘gemo-
duleerd’ integratietraject aangeboden moeten worden. Hiermee wordt verwezen 
naar verschillende gespecialiseerde modules, zoals een taalmodule of een oplei-
dingsmodule die aan de nieuwkomer aangeboden kunnen worden bij aankomst in 
Franstalig België. De structurering van het voorzieningenaanbod uitgevoerd met 
EIF-middelen zou modulaire integratietrajecten mede mogelijk moeten maken.

Daar waar de beleidsprioriteiten van het Franstalig luik van het EIF structuur 
probeerden aan te brengen in het bestaande voorzieningenaanbod, was de hoofd-
bekommernis van Vlaanderen om via de geïntegreerde taaltrajecten bestaande 
structuren, zoals het taalaanbod en het aanbod op het gebied van professionele 
integratie, op elkaar te laten aansluiten (policy). De overige prioriteiten zoals ze 
opgenomen werden in het Vlaamse luik van het meerjarenplan (Zie tabel 1) wer-
den eerder als bijkomstig beschouwd. Door overschatting van de budgetten voor 
de geïntegreerde trajecten tijdens het gezamenlijke budgetjaar 2007-2008, kwam 
voor het budgetjaar 2009 echter geld vrij. In de tussentijd was het kabinet Inbur-
gering door de verkiezingen van juni 2009 van kleur veranderd en wou de nieuwe 
‘nationalistische’ minister Geert Bourgeois (NV-A) zichzelf profi leren met EIF 
steun. In plaats van de nieuw vrijgekomen middelen te besteden aan de overige 
prioriteiten van het meerjarenplan, werd toen geopteerd om het plan aan te passen 
aan de prioriteiten van de nieuwe minister. De beleidsnota Inburgering 2009-2014 
was de inspiratie voor concept- en materiaalontwikkeling betreffende inburge-
ringscoaches en inburgering in het land van herkomst. In tegenstelling tot de geïn-
tegreerde taaltrajecten kwamen deze initiatieven niet tot stand via de participatie 
van centrale stakeholders, maar vormden ze een directe neerslag van de politieke 
visie van de nieuwe minister (politics). Hoewel de nieuwe minister niet terug-
kwam op de beslissing betreffende ‘geïntegreerde taaltrajecten’ van de vorige le-
gislatuur, nam hij wel de voortrekkersrol van de administratie over in functie van 
de realisatie van de eigen beleidsagenda. Dit resulteerde in nieuwe voorstellen die 
niet louter teruggebracht kunnen worden tot een optimalisatie van de bestaande 
structuren van het inburgeringsbeleid.
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5.2 De Nationale Contactpunten inzake Integratie

Zoals blijkt uit de beschrijving van het Europese integratiebeleid, vormen de Na-
tionale Contactpunten betreffende Integratie één van de oudste zachte Europese 
beleidsinstrumenten inzake integratie (zie 3.3). Sinds 2003 treedt het federale 
CGKR als Belgische vertegenwoordiger op in het netwerk van de Nationale Con-
tactpunten betreffende Integratie (polity) (zie 4.1.1). Voor elke vergadering van 
het netwerk wordt de agenda aan alle politieke actoren25 die in België met integra-
tiebeleid bezig zijn meegedeeld met daarbij de uitnodiging om het mandaat van 
het CGKR te vergezellen. In principe wordt er gewerkt met een beurtrol, maar 
in de praktijk participeert hoofdzakelijk de Vlaamse administratie (Agentschap 
Binnenlands Bestuur, afdeling Inburgering) samen met het CGKR aan de verga-
deringen van het netwerk.

De oorzaak van de ongelijke participatie van de verschillende betrokken au-
toriteiten berust ten eerste op een organisatorische reden (politics). Uitsluitend 
binnen de Vlaamse administratie is er een centrale fi guur aangesteld binnen wiens 
takenpakket opvolging van het NCPI netwerk is opgenomen. In Franstalig Brus-
sel en in het Waals Gewest onderhoudt het CGKR bijna uitsluitend contacten met 
kabinetten. De opvolging door een administratie in vergelijking met een kabinet 
staat garant voor een duurzame toewijding. De organisatorische structuur is ten 
dele een uiting van een tweede verschil, in het bijzonder de perceptie van de meer-
waarde van de NCPI voor het eigen integratiebeleid (policy). Voor natie-bouwend 
Vlaanderen (Adam, 2010) zijn de NCPI een belangrijk middel voor de versterking 
van bilaterale contacten, voor de instroom van informatie en goede praktijken en 
voor de verspreiding van het eigen beleid. De Vlaamse beleidsnota Inburgering 
2009-2014 bevestigt de Vlaamse profi leringsdrang op Europees niveau: “Wat Eu-
ropa betreft, wil ik de actieve deelname aan de NCPI bestendigen. Via dit netwerk 
wordt het Vlaamse beleid verrijkt met kennis van goede praktijken en goed beleid 
in andere landen, en wordt het Vlaamse beleid beter bekendgemaakt in Europa, 
onder meer via de ‘European Website on Integration (...)‘.” In het Waalse Gewest 
wordt het belang van de NCPI echter afgezet tegen de (beperkte) legislatieve macht 
van het ‘Committee on Migration’ van de Raad van Europa. Omdat de NCPI in 
principe geen bindende aanbevelingen kunnen doen, wordt de aandacht verscho-
ven naar de Raad van Europa. Dat aanbevelingen van de Raad een impact kunnen 
hebben op het Waalse integratiebeleid, wordt aangetoond door de overname van 
het concept ‘co-development’ in het Waals politiek debat. Dit concept komt voort 
uit een aanbeveling van de Raad van Europa (Rec(2007)10) en vond haar intrede 
in het Waals integratiebeleid. Naast de gepercipieerde meerwaarde van de Raad 
in vergelijking met de NCPI moet daarnaast ook een zekere ‘belangenvermen-
ging’ aangeduid worden: de Directeur van de Waalse administratie ‘Direction de 
l’Action sociale et des Immigrés’ die bevoegd is voor integratiebeleid, is tevens de 
voorzitter van het ‘Committee on Migration’ van de Raad van Europa.

Omwille van de beperkte en ongelijke participatie aan het NCPI netwerk, 
gebruikte het CGKR haar dubbelmandaat in 2008 om tijdens een seminarie ge-
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naamd ‘Pas de deux’26 enerzijds het Europese integratiebeleid op grote schaal 
te introduceren in zowel Vlaanderen als Franstalig België en anderzijds de dia-
loog tussen de betrokken Belgische autoriteiten aan te wakkeren. De vereiste 
van de Commissie om slechts één Nationaal Contactpunt per lidstaat te hebben, 
genereert daardoor een opportuniteit tot intra-nationaal leergedrag. Aangezien 
het CGKR als onafhankelijke openbare instelling geen politieke of communau-
taire identiteit bezit, vormt zij via haar dubbelmandaat een neutraal terrein voor 
cross-institutionele beleidsoriëntatie, bijvoorbeeld in het teken van een Belgische 
standpuntname ten aanzien van Europees integratiebeleid of wat betreft initiatie-
ven inzake integratiebeleid tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese 
Unie.

Tabel 2 – Overzicht Europeanisering van beleid (policy), beleidsproces (politics) en institutio-
nele opbouw (polity) naar Financieel Instrument en Coördinatie Instrument in België.

Financieel Instrument
Europees Integratiefonds

Coördinatie en Uitwisseling Nationale
Contactpunten Inzake Integratie

Polity Administratieve coördinatie
(evt. Versterking federale bevoegdheid)

Neutrale federale vertegenwoordiger
Potentie Intra-nationaal leergedrag

Policy Vlaanderen
Ingebedde projecten  –
ter optimalisatie van 
het beleid
realisatie beleids- –
nota nieuwe minister

Franstalig België
Versterking en  –
ver-snelling van 
endo-gene proces-
sen inzake taal- en 
nieuwkomersaanbod

Vlaanderen
Versterking –
bilaterale contacten, 
verspreiding eigen 
beleid en leerproces

Waals Gewest
Beperkte –
betrokkenheid door 
afweging met Raad 
van Europa

Politics Voortouw –
administratie

Assertiviteit –
kabinetten

Voortouw –
administratie

Gebrekkige –
opvolging kabinetten

6. Conclusie: hoe zachte instrumenten een impact hebben

Ondanks de ontwikkeling van een Europees beleidsinstrumentarium betreffende 
integratie is het integratiebeleid in België geen ‘Europees’ beleid geworden. Con-
form onze eerste hypothese kunnen we op basis van de empirische vergelijking 
in tabel 2 vaststellen dat verschillende ‘modellen’ van integratiebeleid op een ei-
gen manier met het Europese beleidsinstrumentarium omgaan. Dit uit zich onder 
andere in een verschillende houding ten opzichte van uiteenlopende beleidsin-
strumenten, zoals het EIF en de NCPI. In overeenstemming met onze tweede 
hypothese kunnen we daarom besluiten dat verschillende modellen niet alleen 
anders omgaan met Europese beleidsinstrumenten, maar ook dat hun houding 
ten opzichte van verschillende soorten instrumenten verschilt. De vraag die nog 
rest heeft betrekking op de bemiddelende factoren die de vastgestelde verschil-
len tussen het Waals Gewest en de Vlaamse Gemeenschap verklaren. Om deze 
verschillen te verklaren, gebruiken we de drie verschillende ‘epistemologische’ 
onderzoekskaders uit het theoretisch kader (zie tabel 2).



232  ⏐  De Europeanisering van het ‘Belgische’ integratiebeleid 

Wat het EIF betreft, heeft de graad van ontwikkeling van het integratiebeleid 
de aanwending van het fonds bepaald (HI). Omdat Vlaanderen al een uitgebouwd 
integratie- en inburgeringsbeleid had (zie 4.2.5), kon gewerkt worden aan een 
optimalisatie van dit beleid. Hoewel in Vlaanderen het beleid doorgaans vormge-
geven werd door de kabinetten, vormde het EIF een aanzet voor de administratie 
om het initiatief te nemen (RI). Dit kon alleen gebeuren door de relatief beperkte 
middelen van het EIF en de al duidelijk gedefi nieerde staat van ontwikkeling van 
het Vlaamse integratiebeleid. Voor het Waalse Gewest bood het Franstalig luik 
van het EIF echter kansen voor de kabinetten om structuur aan te brengen in het 
bestaande beleid (HI). Doordat de Europese middelen ter beschikking kwamen op 
een moment dat bij kabinetten het besef van de noodzaak groeide om het integra-
tiebeleid te stroomlijnen, onder andere volgens de doelgroep van nieuwkomers, 
kon een aanzet gegeven worden tot wijziging van de gedecentraliseerde belangen-
structuur (zie 4.2.4) (RI). De timing van het EIF (HI) lijkt bijgevolg zowel in het 
Waals Gewest als in de Vlaamse Gemeenschap de aanleiding voor verschuivingen 
in de geïnstitutionaliseerde belangenstructuren(RI).

Het geval van de NCPI illustreert dat er gekozen moet worden tussen concur-
rerende coördinatie- en uitwisselingsinstrumenten wanneer er niet genoeg men-
selijke resources zijn om beide op te volgen (RI). Deze keuze vertaalt zich in de 
organisationele structuur van administraties en de bevoegdheidsverdeling tussen 
kabinetten en hun administratie. Socialisatie en kennisverwerving van nieuwe 
normen en waarden worden bijgevolg beïnvloed door keuzes betreffende een op-
timale besteding van beschikbare middelen (RI & SI). Deze keuzes zijn vaak niet 
zuiver rationeel en worden beïnvloed door padafhankelijke relaties (HI). Zo ver-
klaren de duurzame banden tussen het Waals Gewest en de Raad van Europa ten 
dele de Waalse voorkeur. Daarnaast is de participatie aan coördinatie- en uitwis-
selingsinstrumenten niet noodzakelijk uitsluitend ingegeven vanuit een verlangen 
om nieuwe informatie te bekomen. In het geval van Vlaanderen is de participatie 
aan de NCPI evenzeer een manier om naar buiten te treden met het eigen beleid in 
het kader van een natie-vormend project (Adam, 2010).

Hoewel door het Europese instrumentarium het integratiebeleid in België niet 
Europees is geworden, kunnen we stellen dat er subtiele aanzetten geweest zijn 
om tot een meer ‘Belgisch’ integratiebeleid te komen. Ten eerste, kon het CGKR 
zijn coördinatiefunctie op een nieuwe wijze gestalte geven dankzij het mandaat 
als nationaal contactpunt. Ten tweede, werd een deel van het EIF-budget federaal 
ingevuld, hoewel de bevoegdheden betreffende integratie strikt genomen bij de 
deelstaten liggen. Hiermee werden algemene welvaartvoorzieningen, in het bij-
zonder de OCMW-werking, aangepast aan de specifi eke noden van een steeds 
groter worden doelgroep derdelanders (zie 5.1.2). Aldus lijkt de Europese invloed 
de macht en het belang van het federale niveau betreffende integratiebeleid in 
België te versterken.

Tot op vandaag blijft het directe integratiebeleid nog altijd de hoofdbekom-
mernis van de Franse Gemeenschapscommissie, het Waals Gewest en de Vlaamse 
Gemeenschap. Dit hoofdstuk leert dat hun verschillende startpositie historisch en-
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dogene oorzaken heeft (HI). Door de zachte aard van het overgrote deel van het 
Europese beleidsinstrumentarium betreffende integratie kan geen ‘top-down’ con-
vergentie verwacht worden. Hoewel Europese initiatieven niet de oorzaak zijn van 
veranderingen in het integratiebeleid van de deelstaten, veranderen ze wel de op-
portuniteitsstructuur voor de politieke actoren. Afhankelijk van hun bereidwillig-
heid om open te staan voor goede praktijken (SI), de timing van het initiatief (HI) 
en de gepercipieerde meerwaarde van het Europees beleid betreffende integratie 
(RI), eigenen politieke actoren zich de verschillende beleidsinstrumenten op een 
andere manier toe om het deelstatelijke beleid te wijzigen of verder te zetten. Om-
dat in het verdrag van Lissabon de Europese integratiebevoegdheden expliciet zijn 
opgenomen, wordt het des te belangrijker bij onderzoek naar de evolutie van (sub-)
nationaal integratiebeleid de Europese inspanningen niet over het hoofd te zien.

NOTEN

 1. In de terminologie van Börzel en Risse (2003) beperkt dit hoofdstuk zich tot de ‘down-
load’ fase van Europeanisering.

 2. Doorgaans wordt in de literatuur met de term ‘modellen’ van integratiebeleid uitsluitend 
verwezen naar ideaaltypische ‘beleidsframes’ die de cognitieve en normatieve onderbouw 
voor het beleid vormen. In dit hoofdstuk wordt een bredere betekenis toegekend aan het 
concept. Met ‘model’ wordt de gehele constellatie van politics, polity en policy inzake 
integratiebeleid bedoeld. Deze omvattende invulling strookt met de tolerante invulling 
van het institutie-concept bij het Historisch Institutionalisme.

 3. Volgens Knill en Lenschow (2005) hanteren de Europese autoriteiten drie verschillende 
‘governance’ strategieën (Compliance, Competition en Communication) die het beleid 
alsook de instituties in de lidstaten moeten beïnvloeden. In elke governance strategie kan 
een bepaald beleidsinstrument aangewend worden om tot beïnvloeding te komen: Com-
pliance-Legislatief; Competition-Financieel; Communication & Coördinatie- Uitwisse-
ling. De kans op een binnenlandse verandering in integratiebeleid en de respectievelijke 
kans op convergentie tussen verschillende (sub-)nationale systemen is een functie van de 
governance structuur en het gehanteerde beleidsinstrument.

 4. Aangezien het EIF Franstalig België in zijn totaliteit benadert (zie eindnoot xviii) en zich 
niet afzonderlijk toespitst op het Waals Gewest, zal bij de bespreking van het EIF naar 
Franstalig België gerefereerd worden.

 5. Het is interessant dat het expliciete integratiebeleid op Europees niveau zich beperkt tot 
derdelanders. Dat had alles te maken met het feit dat het nieuw opgerichte Directoraat 
Generaal voor Binnenlandse Zaken en Justitie de verantwoordelijkheid kreeg over de in-
tegratie van derdelanders en zich juridisch enkel kan beroepen op art. 63 om haar initiatie-
ven te verantwoorden. Om die reden komt DG Justitie en Binnenlandse Zaken regelmatig 
in aanvaring met DG Generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die een bredere doel-
groep beoogt. Laatstgenoemde wil de sociale cohesie bevorderen en wil zich daarom ook 
richten op migranten in de tweede en derde generatie die intussen genaturaliseerd zijn.

 6. Het Europees Vluchtelingen Fonds, het Europees Terugkeer Fonds, het Europees Fonds 
voor Externe Grenzen en het Europees Integratiefonds

 7. Arbitragehof, n°54/96, 3 oktober 1996, M.B. van 10 oktober 1996.
 8. L’article 2 § 2 de la Loi du 15 décembre 1993 (M.B. du 19 février 1993, tel que modifi és 

jusqu’au 10 mai 2007, M.B. du 30 mai 2007) statue ainsi que ... « le Centre a également 
pour mission ...de développer la concertation et le dialogue avec tous les acteurs privés et 
publics concernés par les politiques d’accueil et d’intégration des immigrés ».
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 9. Het debat omtrent de afschaffi ng van de nationaliteitsvoorwaarde voor het recht op het 
bestaansminimum gaat terug tot het eindrapport van het KCMB in 1993 (CGKR, 1997, 
p.59). Gedurende de jaren ’90 zou het CGKR herhaaldelijk voorstellen lanceren omtrent 
de afschaffi ng van de nationaliteitsvoorwaarde omwille van het belang van het bestaans-
minimum voor de integratie van migranten.

10. Hierbij moet verwezen worden naar het ‘Actieplan 2005-2007 voor het bevorderen van de 
Diversiteit’ dat een divers personeelsbeleid bij de federale overheid nastreeft. Diversiteit 
wordt in dit actieplan echter wel op een brede manier ingevuld, waarbij zowel verwezen 
wordt naar tewerkstelling van mannen en vrouwen, personen met een handicap als men-
sen van vreemde herkomst.

11. Vanaf de offi ciële erkenning van de Begeleidingsdiensten Opbouwwerk Migranten en het 
overkoepelend OverlegComité Opbouwwerk Migratie (VOCOM) is het Vlaamse integra-
tiebeleid meer gestructureerd dan het beleid van de Franstalige Gemeenschap. De inspira-
tie voor deze structuur werd uit Nederland gehaald.

12. Onder een ‘interventionistisch multiculturalistisch’ beleidsframe verstaan we de beleids-
visie waarin publieke erkenning van diversiteit als positief wordt beschouwd voor de be-
vordering van de integratie van migranten en de sociale cohesie van een diverse samenle-
ving, en waarin de staat verondersteld wordt een actieve rol te spelen in het erkennen en 
ondersteunen van die diversiteit (Adam, 2010: 101-102). In een ‘laissez-faire multicultu-
ralistisch beleidsframe’ wordt culturele diversiteit ook positief gewaardeerd en wordt het 
niet als een obstakel gezien voor sociale cohesie. De staat wordt in deze opvatting echter 
niet verondersteld de etnische diversiteit te ondersteunen (Adam, 2010: 102-103; Castles, 
1995; Rex, 1997). Publieke maatregelen blijven dan ook voornamelijk beperkt tot het 
valoriseren van culturele diversiteit in publieke documenten, het erkennen van het bestaan 
van etnische minderheden, en het niet tegengaan maar eerder valoriseren van initiatieven 
georganiseerd door en voor etnische minderheden.

13. Onder een laissez-faire assimilationistisch of universalistisch beleidsframe verstaan we 
de beleidsvisie waarin, zonder dit expliciet te verwoorden, een zekere vorm van culturele 
homogeniteit noodzakelijk wordt geacht voor een betere socio-economische en politieke 
participatie van migranten en voor de bevordering van de sociale cohesie in een cultureel 
diverse samenleving. De verdedigers van dergelijke visie menen echter dat deze culturele 
conformiteit een proces is dat zich in de samenleving zal voltrekken zonder dat deze ex-
pliciet moet worden gepromoot door de staat. Het laissez-faire assimilationisme is colour-
blind. Men is de overtuiging toegedaan dat een zekere vorm van culturele conformiteit 
zal bereikt worden als men net geen specifi ek, op doelgroepen gefocused, sociaal beleid 
ontwikkelt aangezien dit de verschillen juist zou aanwakkeren. Algemene regels worden 
als neutraal beschouwd en algemeen sociaal beleid wordt gezien als de beste garantie voor 
de socio-economische integratie van migranten en hun nakomelingen. Een interventio-
nistisch assimilationistisch denkkader daarentegen ziet het als de taak van de staat om de 
culturele homogeniteit actief te promoten door een expliciet beleid gericht op het promo-
ten van de meerderheidscultuur (gemeenschappelijke taal, gemeenschappelijke waarden 
en normen, gemeenschappelijke geschiedenis) (Adam, 2010: 100-101).

14. B.S van 3 maart 1996.
15. Decreet betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid van 28 februari 2003 (B.S. van 8 mei 

2003).
16. Ondanks de vroegtijdige inlichtingen over de oprichting van het EIF troffen de betrok-

ken autoriteiten nog geen inhoudelijke voorbereidingen. Dit kan gedeeltelijk toegewezen 
worden aan de timing van de oprichting. De ‘nationale timescape’ (Bulmer, 2009) bevond 
zich namelijk reeds in een gevorderde uitvoeringsfase van de beleidsprogramma’s van de 
legislatuur 2004-2009.

17. De interministeriële conferentie ‘Integratie in de Samenleving (Maatschappij)’ is ingevolge 
de beslissing van het overlegcomité op 15 december 2004 ontstaan uit de voormalige in-
terministeriële conferenties inzake maatschappelijke integratie, interculturaliteit en gelijke 
kansen. Het is de minister bevoegd voor maatschappelijke integratie en gelijke kansen die 
de interministeriële conferentie bijeen kan roepen naar aanleiding van een specifi ek thema.
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18. Protocolakkoord van 14 november 2007 gesloten tussen de federale Staat, de Franse Ge-
meenschap, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschaps-
commissie met betrekking tot het Europees Fonds voor de integratie van immigranten.

19. Hier is sprake van een Franstalig luik in plaats van een Waals luik daar zowel het Waals 
Gewest als de Franse Gemeenschapscommissie in dit luik betrokken zijn. Strikt genomen 
zou er eigenlijk sprake moeten zijn van een Franstalig en Duitstalig luik aangezien initia-
tieven van de Duitstalige gemeenschap ondergebracht zijn in het Franstalige luik.

20. Deze task-force bestaat uit de verantwoordelijke autoriteit, zijnde de POD MI, de ESF-
geledingen, als gedelegeerde autoriteiten, en de bevoegde kabinetten in de Vlaamse Ge-
meenschap, het Waals Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Ge-
meenschap.

21. Voor het Franstalig gedeelte impliceert dit een coördinatie met het Waals Gewest, de Fran-
se Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap. Voor het Vlaams gedeelte is 
dit uitsluitend het bevoegde kabinet van de Vlaamse Gemeenschap.

22. Aanwezig en uitgenodigd waren: VOKA, Cyntra, UNIZO, ABVV, ACLVB, ACV, VDAB, 
SERV(commissie diversiteit), Onthaalbureau Gent, Onthaalbureau Antwerpen, departe-
ment Onderwijs, Vlaams Minderhedencentrum, Minderhedenforum.

23. Dit contrast vertaalt zich niet alleen in het opstellen van de prioriteiten van het EIF, maar 
ook in de opvolging van de projecten en het uitschrijven van projectoproepen. In Vlaan-
deren werd een monitoring comité opgericht bestaande uit twee vertegenwoordigers van 
het ESF-agentschap, een vertegenwoordiger van de administratie Inburgering, een verte-
genwoordiger van het kabinet Inburgering, een vertegenwoordiger van het departement 
Onderwijs, een vertegenwoordiger van het Vlaams Minderhedencentrum en een verte-
genwoordiger van het Minderhedenforum. Offi cieel biedt dit comité een advies over de 
lijn van het Vlaamse luik van het EIF, terwijl de minister Inburgering fi naal de beslissing 
heeft. Doorgaans volgt de bevoegde minister het advies van het Monitoring Comité. In 
Franstalig België ontbreekt een analoge structuur. De administratie alsook andere organi-
saties worden geheel buiten het bepalen van de lijn van het EIF gehouden.

24. Met de lancering van het fonds werd aan de verschillende Europese lidstaten de opdracht 
gegeven om op basis van de algemene doelstellingen van het fonds meerjarenplannen 
op te stellen. Uitgangspunt van de doelstellingen is de Europese defi nitie van integratie 
zoals gehanteerd in de ’Gemeenschappelijke Basisprincipes voor Integratie’. De doelstel-
lingen zoals geformuleerd in de beschikking van de Raad (2007/435/EG) zijn vierledig. 
De vierde prioriteit die niet opgenomen is in de tabel luidt als volgt: ‘Uitwisseling van 
informatie en beste praktijken, en samenwerking in en tussen lidstaten bij de ontwikke-
ling, uitvoering, monitoring en evaluatie van beleid en maatregelen voor de integratie van 
onderdanen van derde landen’. Van de vier doelstellingen van het EIF moeten er ten min-
ste drie nagestreefd worden. De Commissie stelt de eerste twee doelstellingen daarenbo-
ven als verplichte doelstellingen voorop. Het Belgisch Meerjarenprogramma 2007-2013 
opteerde voor het overnemen van de eerste drie doelstellingen. Deze drie doelstellingen 
werden echter niet door alle bevoegde autoriteiten in dezelfde mate nagestreefd. Dit is 
alleen mogelijk dankzij de bevoegdheidsverdeling inzake integratie in België.

25. Meer bepaald gaat de uitnodiging naar het federaal kabinet Milquet (Minister van Werk en 
Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid), het Vlaams kabinet en adminis-
tratie Bourgeois (Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Toerisme en Vlaamse Rand), het Waals kabinet en administratie Tillieux (Waals minister 
van gezondheid, sociale actie en gelijkheid van kansen), het Brussels kabinet en admi-
nistratie Piqué (Lid van het College van de Franse gemeenschapscommissie belast met 
Sociale Cohesie) en de Vlaamse gemeenschapscommissie.

26. Dit seminarie greep plaats op 26 en 27 november 2008. De tweetalige ondertitel van het 
seminarie luidde als volgt: ‘Gedeelde visie op integratie in België? Politiques d’intégration 
en Belgique: quelles évolutions?’ Deze titel illustreert het initiatief van het CGKR om be-
leidsuitwisseling te stimuleren.
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