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IAO Internationale Arbeidsorganisatie
IGO Inkomensgarantie voor Ouderen
IMF Internationaal Monetair Fonds
IPA Interprofessionneel Akkoord
IT Integratietegemoetkoming
IVRK Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
IVT Inkomensvervangende tegemoetkoming
IWEPS Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique
K&G Kind en Gezin
KB Koninklijk Besluit
LAC Lokale Advies Commissie
MB Moniteur Belge
MIRE Missions Régionales pour l’Emploi
MIVB Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer
NAR Nationale Arbeidsraad
NGO Niet-Gouvernementele Organisatie
NHP Nationaal Hervormingsprogramma
NIMBY Not In My Back Yard
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OCM Open Coördinatie Methode
OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
ONE Offi  ce de la Naissance et de l’Enfance
OR Odds Ratio
PAF Population Attributable Fraction
PC Paritair Comité
PDOS Pensioendienst voor de Overheidssector
PHARE Personne Handicapée Autonomie Recherchée
PPP Plan de Prévention de Proximité
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PSI Plans Sociaux Intégrés
PWA Plaatselijk Werkgelegenheidsagenschap
PRFB Prospective Research For Brussels
RBLP Réseau Belge de Lutte contre la Pauvreté
RVP Rijksdienst voor Pensioenen
RWLP Réseau Wallon de lutte contre la Pauvreté
SB Stroombegrenzer
SEC Securities and Exchange Commission
SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
SVF Sociaal Verwarmingsfonds
TEC Transport En Commun
UA Universiteit Antwerpen
UCL Université Catholique de Louvain
UEAPME The European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterpri-

ses
UK United Kingdom
ULB Université Libre de Bruxelles
UNICEF United Nations International Children’s Emergency Fund
UNIOPSS Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sani-

taires et sociaux
USA United States of America
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
VEA Vlaams Energieagentschap
VFIK Vlaams Fonds voor de Integratie van Kansarmen
VGC Vlaamse Gemeenschapscommissie
VN Verenigde Naties
VREG Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
VUB Vrije Universiteit Brussel
VVOS Vlaamse Vereniging van OCMW-Secretarissen
VVSG Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten
VwEU Verdrag betreff ende de werking van de Europese Unie
WGO Wereldgezondheidsorganisatie
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Voorwoord Julien Van Geertsom, voorzitter POD Maatschappelijke Integratie

De publicatie van de editie 2012 van het federale Jaarboek ‘Armoede in België’ is het re-
sultaat van jaren ervaring, waarbij de POD Maatschappelijke Integratie uitdrukkelijk het 
meerdimensionale karakter van armoede in de verf zet. Het Jaarboek past in het streven 
van de overheid om bruggen te slaan tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus en 
bevoegdheidsdomeinen met het oog op een globale, geïntegreerde bestrijding van ar-
moede en sociale uitsluiting.

Ik verwijs in deze context naar de laatste cijfers van de interfederale armoedebaro-
meter, die aantonen dat onze aandacht in het bijzonder moet uitgaan naar de meest 
kwetsbaren in onze samenleving om zo de armoedecirkel te doorbreken.

Een effi  ciënt, goed geolied armoedebeleid is enkel mogelijk door middel van overleg 
en coördinatie met alle federale, gewestelijke en communautaire bevoegdheidsniveaus. 
Multi-level governance, een Europees concept dat zijn sporen al verdiende in het kader 
van het grootstedenbeleid en duurzame ontwikkelingsbeleid, moet daartoe ook in de 
strijd tegen armoede worden ingezet. Armoede kent immers geen grenzen. In het België 
van vandaag is het meer dan ooit uiterst belangrijk om goede praktijken uit te wisselen 
en van elkaar te leren.

Ook de OCMW’s, onze bevoorrechte partners bij het vervullen van onze kernopdracht, 
namelijk alle individuen die door de mazen van het socialezekerheidsnet glippen een 
menswaardig bestaan waarborgen, spelen een voorname rol bij de praktische uitvoe-
ring van het armoedebeleid. Dankzij hun beheersautonomie kunnen ze partnerships 
uitbouwen tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus en vormen ze een rechtstreek-
se schakel tussen beleidsmakers en het werkveld. Deze link moet worden versterkt in 
het kader van een geïntegreerd beleid voor meer sociale samenhang en bijstand voor de 
meest kwetsbaren in tijden van crisis.

Het federale Jaarboek 2012 legt voorts de klemtoon op strategieën die een actieve inslui-
ting bevorderen. De gecoördineerde ontwikkeling van de drie pijlers in de aanbeveling 
van de Europese Commissie van 2008 (een passend inkomen, inclusieve arbeidsmark-
ten en toegang tot hoogwaardige diensten) is immers onmisbaar om de doelstellingen 
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van België, vastgelegd in het Nationale Hervormingsplan, eff ectief te verwezenlijken. 
Deze drie pijlers worden in het tweede deel van het Jaarboek belicht. Dit alles legt de 
grondslag voor de analyse en evaluatie van actieve inclusiestrategieën die België op 
vraag van de Commissie in 2012 zal uitvoeren.

Ik wil alle auteurs bedanken voor hun waardevolle inbreng en aanbevelingen die in 
het federale Jaarboek werden opgenomen. Mijn oprechte dank ook aan de Universiteit 
Antwerpen en de Universiteit van Bergen voor hun medewerking aan dit dossier en in 
het bijzonder voor het uitstekende coördinatiewerk van de professoren Jan Vranken en 
Willy Lahaye.

Ik wens u veel leesplezier.

Julien Van Geertsom
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In het voorjaar van 2011, na het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting 2010, vatte mijn voorganger Philippe Courard het plan op om een federaal 
Jaarboek Armoede uit te brengen.

Het Europees Jaar 2010 werd afgerond met enkele mooie doorbraken, meer bepaald 
met het engagement van de lidstaten om samen het aantal burgers die slachtoff er van 
armoede en sociale uitsluiting zijn tegen 2020 met 20 miljoen te verminderen. Daar-
naast leverde ook de Europese Commissie fl ink wat inspanningen met onder meer de 
lancering van het platform tegen armoede en sociale uitsluiting in december 2010. Dit 
platform pakt uit met een pakket van prioritaire acties en initiatieven in die domeinen 
die tijdens het Belgische voorzitterschap uitgebreid werden belicht, in het bijzonder 
de bestrijding van kinderarmoede, dak- en thuisloosheid, de integratie van gemargi-
naliseerde gemeenschappen zoals de Roma en niet te vergeten het bevorderen van de 
sociale economie, die een onmisbare hefboom is voor de duurzame inschakeling van 
burgers in onze maatschappij en op de arbeidsmarkt. Voor deze initiatieven zouden 
voldoende fi nanciële middelen worden uitgetrokken, in het bijzonder in het kader van 
het Europees Sociaal Fonds. Sluitstuk van het Europees Jaar was de slotceremonie die 
werd bijgewoond door Hare Majesteit Prinses Astrid, de heer Barroso, voorzitter van de 
Europese Commissie, verscheidene Europese ministers bevoegd voor armoedebestrij-
ding; met tot slot een boodschap van hoop van de heer Van Rompuy, voorzitter van de 
Europese Raad.

De crisis en de ravage die deze aanricht bij tal van burgers in heel Europa, doet alle 
Europese lidstaten beseff en hoe belangrijk een degelijk vangnet is voor alle burgers en 
zeker voor de kwetsbaarsten in onze samenleving. De laatste cijfers die de Europese 
Commissie in haar groeianalyse voor 2011 bekendmaakte, wijzen op een beduidende 
toename van de werkloosheid als rechtstreeks gevolg van de crisis, maar ook op een 
toenemende druk op onze socialezekerheidsstelsels die een belangrijke buff er zijn en 
die de ergste klappen van de crisis moeten opvangen. De begrotingen van de lidstaten 
staan evenwel onder hoogspanning, zodat sommige lidstaten vandaag beslissingen ne-
men die een onmiddellijke uitwerking hebben op de kwetsbaarste groepen, zoals kinde-
ren, door bijvoorbeeld de kinderbijslag af te schaff en.
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Het regeerakkoord bevat een aantal concrete voorstellen met betrekking tot armoe-
debestrijding en maatschappelijke insluiting. Daarbij zal bijzondere aandacht worden 
besteed aan kinderen die in armoede leven en voor wie in overleg met de deelstaten een 
concreet actieplan wordt uitgewerkt. Daarnaast wil de regering ook een plan uitwerken 
voor dak- en thuislozen en wil ze senioren sneller toegang verlenen tot een gewaar-
borgd inkomen. Ik geef ook nog mee dat het voorkomen van een overmatige schulden-
last en energiearmoede twee punten zijn die hoog op de agenda staan en waarover ik 
met mijn partners in de regering en met de deelstaten zal overleggen.

In die context zal het federaal Jaarboek beleidsmakers op federaal niveau en alle sta-
keholders helpen om beter rekening te houden met de verschillende dimensies van 
armoede en met die hefbomen die bijdragen tot een effi  ciënt, doelmatig beleid. Ik wens 
aan te stippen dat ook de inbreng van de ervaringsdeskundigen hierbij van groot belang 
is.

De eerste stap in die richting is de ontwikkeling van een instrument dat de huidige 
toestand doorlicht en evalueert en beleidsmaatregelen die de strijd tegen armoede en 
sociale uitsluiting ondersteunen. Naar het voorbeeld van Vlaanderen, waar een der-
gelijk initiatief enkele jaren geleden al werd opgestart, moeten alle gevolgen van de 
verschillende beleidsmaatregelen worden belicht, evenals de links tussen de verschil-
lende bevoegdheidsniveaus op het gebied van sociale zekerheid, gezinsbeleid, sociale 
samenhang en fi nanciering.

Deze (tweede) editie van het federaal Jaarboek lost deze verwachtingen in door de 
klemtoon te leggen op kernthema’s zoals kinderarmoede, de stedelijke dimensie van 
armoede, pensioenen, energiearmoede en gezondheidszorg, om maar enkele van de 
artikelen te noemen die door gereputeerde deskundigen werden opgesteld onder de co-
ordinatie van professoren Jan Vranken van de Universiteit Antwerpen en Willy Lahaye 
van de Universiteit van Bergen.

Ik wil iedereen die aan dit Jaarboek heeft meegewerkt bedanken voor zijn of haar waar-
devolle inbreng.

Ik van mijn kant zal toezien op de ruime verspreiding van dit instrument onder mijn 
collega’s in de regering, in de gewesten en gemeenschappen, alsook onder alle ngo’s die 
in de sector actief zijn.

Ik wens u veel leesplezier.

Maggie De Block
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Voor u ligt de editie 2012 van het federale Jaarboek ‘Armoede in België’. Het is het werk 
van vele handen. Graag willen we iedereen oprecht danken die heeft bijgedragen tot de 
totstandkoming ervan.

Van de POD Maatschappelijke Integratie ontvingen we de nodige fi nanciële steun en 
met hen werkten we vruchtbaar samen; twee elementen die onontbeerlijk zijn voor 
een kwaliteitsvol product. In het bijzonder gaat onze dank naar voorzitter Julien Van 
Geertsom.

Onze gastauteurs hielpen ons om van dit jaarboek een werk te maken met een brede 
waaier aan invalshoeken.

Alle bijdragen, behoudens de inleidingen, passeerden het professionele oog van speci-
alisten in hun domein. We danken Maria De Bie, Michel Vandekeere, Michel Vanden-
broeck, Arjan Soede, Leen Van Thielen, Pascal De Decker, Dominque-Paule Decoster, 
Danny Geerts, Olaf van Vliet, Jos Berghman, Alain Schoon, Sara Willems, Marie Dau-
vrin, Ute Dubois, Alain Malherbe, Valérie Flohimont, Frans Lammertyn, Josse Van Steen-
berge, Othmar Vanachter, Emmanuelle Perin, Patrick Humblet, Filip Dorssemont, Rita 
Baeten, Frank Vandenbroucke, Ides Nicaise, Ingvar Van Haelst, Jean-Jacques Detraux en 
Véronique Ghesquière voor hun kritische refl ecties en opbouwende bemerkingen.

Graag ook onze dank aan Lis Geelissen voor de tekstcontrole.

Ten slotte danken we uitgever Bart De Prins en Hanne Huyse en hun collega’s bij Acco 
dat ze onvervaard met ons in dit nieuwe avontuur zijn gestapt.

Jan Vranken
Willy Lahaye
Anneline Geerts
Catherine Coppee

Januari 2012
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WAAROM EEN FEDERAAL JAARBOEK?

Algemene Inleiding

Jan Vranken

In 2010 verscheen – in drie talen – een boek over ‘Armoede in België’, ‘La pauvreté en 
Belgique’, ‘Poverty in Belgium’. Was dàt de eersteling van een reeks federale jaarboeken 
over armoede en sociale uitsluiting, of moeten we de teller pas dit jaar in gang zetten? 
Het zal wel een vraag zijn waarover exegeten zich blijvend het hoofd breken. Voor ons is 
het belangrijk dat het er is, want daarmee wordt een oud project gerealiseerd. Al snel na 
de publicatie van het eerste Vlaamse Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting – in 1992 
– waren er immers vergevorderde gesprekken met het kabinet van toenmalig minister 
van Sociale Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu, Laurette Onkelinx. De onvoor-
spelbaarheden van het politieke spel smoorden deze plannen echter, vlak voordat ze in 
daden konden worden omgezet.

Maar is het federale Jaarboek ook nodig, gewoon omdat het er is? Ook hier zal de tijd 
haar oordeel vellen, maar we kunnen toch al een aantal aardige argumenten aanbren-
gen die de behoefte aan een federaal jaarboek verantwoorden.

Ten eerste, vinden we de Belgische context een ideaal werkveld voor comparatief on-
derzoek en voor het uittesten van innoverende praktijken, wegens de gunstige mix 
van gelijkaardigheid en verschillen tussen de regio’s. De waaier strekt zich uit van het 
gebruik van concepten, de invulling ervan, de verbinding tussen ontwikkelingen en 
sociaaleconomische context tot het beleid en de repercussies op de toestand. In een 
context waarin er op gewestelijk vlak veel gediscussieerd en geaarzeld wordt, keert 
de kwestie van het behoud van bepaalde federale bevoegdheden alsmaar terug. Hoe 
staan de gemeenschappen en gewesten tegenover de invoering van een federaal beleid 
inzake de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting? Welk belang hebben de burgers 
bij multi-governance (federaal, gewestelijk en lokaal) voor het beheer van deze soort 
problematiek? Zou men de beleidsvormen ter bestrijding van armoede en sociale uit-
sluiting niet moeten communautariseren of regionaliseren om ervoor te zorgen dat ze 
gecontextualiseerd worden? Het argument dat het vaakst binnen de dynamiek van de 
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overdracht van de bevoegdheden aangehaald wordt, is het argument dat daardoor beter 
wordt ingespeeld op de economische, sociale en culturele realiteit die de respectieve-
lijke gefedereerde entiteiten kenmerkt.

Ten tweede, is er nood aan het ondersteunen van de dynamiek die door het Belgische 
voorzitterschap tijdens het Europese jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitslui-
ting op gang is gebracht. Het bewaken van die dynamiek is erg belangrijk geworden, 
nu blijkt dat de doelstellingen van EU 2020 niet zozeer worden overgenomen in de Na-
tionale Hervormingsprogramma’s dan wel van hun sociale inkleuring worden ontdaan. 
Dit komt ter sprake wanneer het armoedebestrijdend gehalte van de Lissabonstrategie 
wordt vergeleken met de genoemde EU 2020-strategie en de Nationale Hervormings-
programma’s. Een belangrijk onderdeel van dit Europese raamwerk wordt gevormd 
door de aanbeveling over actieve inclusie en de verdere ontwikkelingen.

Ten derde, heeft de federale overheid sowieso behoefte aan een instrument om de situ-
atie en de maatregelen inzake armoede en sociale uitsluiting te evalueren en te analyse-
ren, en dat geldt niet alleen strictu senso voor de federale bevoegdheden, maar ook voor 
de interactie van de initiatieven op andere beleidsniveaus (Europees, regionaal) met de 
federale. We behandelen dit onder de titel ‘multilevel governance’.

Daarmee komen we bij het vierde punt. Uit twee decennia Vlaams Jaarboek Armoede en 
Sociale Uitsluiting hebben we de lering getrokken dat zo’n Jaarboek de kennis over ar-
moede en sociale uitsluiting cumuleert en de politieke en publieke belangstelling gaan-
de houdt. Ook is het een ideaal instrument om mensen en instellingen die bekommerd 
zijn om armoede en sociale uitsluiting en die elkaar anders niet of te zelden ontmoeten, 
samen te brengen. Dat is zeker het geval wanneer taalkundige en institutionele grenzen 
het aantal plekken beperken en de communicatie bemoeilijken.

Dit Jaarboek brengt dus de stand van zaken in heel België. De bevoegdheden die aan bod 
komen, zijn dan ook bij uitstek federale bevoegdheden en hun weerslag op armoede 
en sociale uitsluiting. Deze editie bevat bijdragen over de kloof tussen arm en rijk, 
armoede bij kinderen, precaire arbeidsstatuten, armoede en stedelijkheid, Europese 
cao’s, referentiebudgetten, minimumuitkeringen in de sociale zekerheid, pensioenen, 
gezondheidszorg, energiearmoede, toegang tot sociale diensten voor doelgroepen (ge-
handicapten, dak- en thuislozen) en over diensten van algemeen belang. Een aantal van 
deze teksten werden gegroepeerd in het themadeel van deze editie, dat gaat over de 
strategie van actieve insluiting: een combinatie van een toereikend inkomen, inclusieve 
arbeidsmarkt en toegang tot kwaliteitsvolle diensten.

Voor die stand van zaken baseren we ons in de eerste plaats op onze wetenschappelijke 
deskundigheid. Samen met de gastauteurs verzamelen en analyseren we de recente 
cijfers, de federale – en indien relevant de regionale en Europese – beleidsmaatregelen 
inzake armoedebestrijding en de bestaande wetenschappelijke studies over armoede 
en sociale uitsluiting in België. Deze stand van zaken wordt vergezeld door kritische 
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refl ecties en aanbevelingen over het te voeren beleid. Het wetenschappelijke gehalte 
van de bijdragen in dit Jaarboek wordt gegarandeerd doordat ze alle – behoudens de 
inleidingen, waarvoor dit niet relevant is – een procedure van wetenschappelijke revie-
wing hebben doorlopen.

Het thema van de editie 2012 is de actieve insluiting. De daarnet vermelde thema’s 
kunnen alle vanuit deze invalshoek worden bekeken en konden dus zowel in het eerste 
deel als in het tweede deel, het themadeel, worden ondergebracht. We maken een keuze 
op basis van de directheid van het verband met een van de drie pijlers van ‘actieve in-
sluiting’: een toereikend inkomen, activering met bijzondere aandacht voor de sociale 
activering en de toegang tot kwaliteitsvolle diensten.

Multilevel governance & armoede en sociale uitsluiting

Minder uitdrukkelijk – maar niet minder belangrijk – is er nog een tweede thema aanwe-
zig, dat van multilevel governance. Multilevel governance verwijst naar de noodzaak om, 
gegeven de toenemende complexiteit van de problemen waarmee de overheden worden 
geconfronteerd, samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus te organiseren en 
te institutionaliseren. Het hoeft geen betoog dat dit een uitdaging is voor de Belgische 
samenleving, in het bijzonder in het kader van de staatshervorming. ‘Perverse’ eff ecten, 
zeker in minder prominente agendapunten als armoede en andere vormen van sociale 
uitsluiting, zijn niet uitgesloten. We kunnen daarom stellen dat het concept multilevel go-
vernance ook de volgende jaren de ruggengraat van dit federale Jaarboek moet vormen.

Het is een algemeen gemaakte vaststelling: het federale niveau is niet langer de enige 
actor op het gebied van besluitvorming en beleidsvoering. Voor België had en heeft deze 
ontwikkeling naar multilevel governance plaats ‘naar boven’ en ‘naar beneden’. ‘Naar 
boven’ veranderde dit met de komst van de Europese Unie (het Europees Parlement, de 
Europese Commissie, de Europese Raad); ‘naar beneden’ met de toenemende federalise-
ring van het land en de overdracht van bevoegdheden naar gewesten en gemeenschap-
pen. Hoewel zeker de grotere steden al langer behoorlijk wat bewegingsvrijheid hadden, 
is hun positie versterkt door verdere delegatie van bevoegdheden naar het lokale niveau 
toe – alhoewel de middelen om deze bevoegdheden ook eff ectief waar te maken dikwijls 
achter- en soms zelfs uitblijven. Het is misschien wel de meest opvallende ontwikkeling 
dat het nationale of regionale niveau soms wordt overgeslagen en dat de Europese over-
heden rechtstreeks het lokale niveau contacteren (vooral in het kader van fondsen). Dit 
heeft gezorgd voor de opkomst van lokale beleidsnetwerken. Lokale overheden worden 
daardoor steeds meer deel van nationale en internationale netwerken. Ook lokaal beleid 
wordt niet alleen meer gemaakt door gemeenten, ook hier spelen andere actoren die 
niet tot de overheid behoren een groeiende rol.
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De evolutie van een instelling zoals de Openbare Centra voor Maatschappelijk Wel-
zijn (OCMW’s) doorheen de opeenvolgende institutionele hervormingen laat duidelijk 
uitschijnen in welke mate de zojuist gestelde vragen de federale beleidsvormen met 
betrekking tot armoede en sociale uitsluiting doorkruisen. Sinds de invoering van de 
organieke wet betreff ende de OCMW’s (1976) hebben tal van wijzigingen het kader en de 
bevoegdheden van deze instellingen laten evolueren. De OCMW’s, die door een federale 
wet opgericht werden, zijn gedecentraliseerde openbare centra die veel autonomie ge-
nieten. Overeenkomstig artikel 1 van de wet van 8 juli 1976, bestaat de missie van deze 
centra erin te zorgen voor bijstand ‘waarmee eenieder een leven kan leiden dat aan de 
menselijke waardigheid beantwoordt’.

In de loop van de daaropvolgende jaren werden er op wettelijk vlak verscheidene za-
ken gewijzigd. Hierdoor werden verscheidene belangrijke bevoegdheden van de orga-
nieke wet naar de gemeenschappen en vervolgens naar de gewesten getransfereerd, 
wat geleid heeft tot een geleidelijke diff erentiatie van de regels die in de gefedereerde 
entiteiten van kracht waren inzake het beleid met betrekking tot bijstand en sociale 
dienstverlening. Sinds 1999 pleiten de Belgische OCMW’s in hun ‘Memorandum’ voor 
het behoud van de organieke wet zoals deze door de federale staat aanvaard is. Ze zijn 
gekant tegen een gefederaliseerde vorm van solidariteit die de ongelijkheden tussen de 
burgers zou bevorderen, naargelang deze tot een gewestelijke of lokale groep behoren, 
onder andere betreff ende maatschappelijke begeleiding of dienstverlening met betrek-
king tot beroepsinschakeling. Door binnen het beheer van de OCMW’s een federaal ka-
der te behouden, draagt men bij tot de instandhouding van de rechtvaardigheid tussen 
de burgers uit het Noorden en het Zuiden van het land.

Binnen de OCMW’s, en meer bepaald in het Waalse Gewest, is er nog een ander debat 
aan de gang. Het betreft de autonomie waarover deze centra beschikken, met name 
ten opzichte van de lokale bevoegdheden. Twee decreten die op 8 december 2005 goed-
gekeurd werden, hebben de banden tussen de gemeentelijke overheid en de OCMW’s 
veranderd. Deze decreten hebben onder andere de regels voor de aanstelling van de 
voorzitter gewijzigd en ervoor gezorgd dat deze laatste in het schepencollege mag zete-
len. Deze wijzigingen zijn hoofdzakelijk bedoeld om de samenwerkingsverbanden tus-
sen gemeente en OCMW te versterken. Deze decreten werden echter op twee verschil-
lende manieren geïnterpreteerd (Berger & Jusniaux, 2011: 10); beide interpretaties zijn 
trouwens nog steeds actueel in de politieke debatten. Voor sommigen kwam het erop 
aan meer samenhang tussen de gemeentelijke overheid en de OCMW’s te vrijwaren, 
terwijl anderen daarmee duidelijk wilden laten zien dat men deze centra volledig in de 
gemeenten moet integreren. Men begrijpt dat deze laatste interpretatie een verlies aan 
autonomie inzake het beheer van de sociale dienstverlening betekent.

Aldus toont het voorbeeld van de evolutie van de hervormingen in het beheer van de 
OCMW’s aan hoe groot de belangen zijn in een concept dat op federaal, gewestelijk en 
lokaal vlak uitgewerkt is met betrekking tot de invoering van de beleidsvormen ter 



31

Algemene Inleiding

bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Naast de dimensies van de autonomie 
en de bevoegdheden van de centra, hebben deze belangen een rechtstreekse impact 
op de fi losofi e van rechtvaardige bijstand, begeleiding en dienstverlening, binnen een 
perspectief van maatschappelijke integratie.

In zijn slottoespraak op het VVOS-congres van 27 september 2011 in Antwerpen hield 
Mark Suykens, algemeen directeur VVSG, een pleidooi voor de ontwikkeling van een 
governance-model voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, waarbij hij de 
dimensie van interactie tussen verschillende niveaus – in dit geval tussen het federale, 
Vlaamse en lokale niveau – niet verwaarloost. De autonomie van het OCMW is niet 
alleen onmisbaar om haar sociale opdracht te realiseren, maar ook om als draaischijf 
te functioneren voor de ontwikkeling van een samenwerking met de andere actoren, 
beleidsdomeinen en besluitvormingsniveaus.

De huidige barre economische situatie heeft niet alleen nare gevolgen voor de lokale 
overheden, maar ook voor de samenleving in haar geheel. Het gevaar is helemaal niet 
denkbeeldig dat de duale samenleving zich nog scherper aftekent. De zwaksten in de 
samenleving dreigen het belangrijkste slachtoff er te worden van de zware economi-
sche crisis. De noden op het gebied van armoedebestrijding nemen zienderogen toe. In 
feite is dit fenomeen de meest concrete uitwas van het huidige kapitalistische systeem: 
steeds meer mensen moeten aangezet worden om nu en onmiddellijk alles te consu-
meren zodat de economische groei wordt gerealiseerd. Dit economische model brengt 
zelfs tweeverdieners in de gevarenzone van onbetaalbare schuldenlast. De nood aan 
een doorgedreven sociaal beleid stelt zich meer dan ooit.

Deze immense uitdagingen kan de lokale sector enkel aan door de vergaande versplin-
tering van lokale instanties – gemeentebestuur, OCMW-bestuur, politiezone, interge-
meentelijke samenwerkingsverbanden, autonome gemeentebedrijven, verzelfstandigde 
OCMW-instellingen – om te buigen tot een doelmatige vorm van governance. De uitda-
ging bestaat erin om de specialisatie in aparte structuren te combineren met één stra-
tegische aanpak vanuit het hele lokale bestuur. Dit betekent dat de moederorganisatie 
– het gemeentebestuur – zich vooral moet specialiseren in coördinatie en in afstem-
ming op de grote strategische opties die essentieel zijn voor de lokale gemeenschap. 
De verzelfstandigde gemeentelijke organisaties moeten zich op hun beurt inschakelen 
in het totaalbeleid van het gemeentebestuur. Ook OCMW’s moeten zich engageren om 
het sociale beleid door te trekken in alle gemeentelijke beleidssectoren en niet denken 
dat ze op eigen houtje de duale samenleving kunnen tegenhouden. Essentieel blijft het 
realiseren van inhoudelijke doelstellingen op het terrein door een lokale overheid die 
een integraal sociaal beleid voert, zodat ook de zwakkeren in de samenleving genieten 
van de grote welvaart in dit land.

Volgende uitgangspunten noemt Suykens essentieel voor een off ensieve aanpak die 
open staat voor noodzakelijke aanpassingen. Ten eerste is en blijft het OCMW het sluit-



32

Armoede in België

stuk van de sociale zekerheid in dit land: het is dé instelling die waarborgt dat de lokale 
gemeenschap haar verantwoordelijkheid opneemt voor iedereen die uit de boot valt. 
OCMW’s hebben dan ook als opdracht deze doelstelling goed te bewaken. Op federaal 
niveau kunnen de OCMW’s bij de POD Maatschappelijke Integratie voor heel wat onder-
steuning terecht. In de Vlaamse administratie is de inhoudelijke ondersteuning echter 
totaal afwezig. De samenwerking tussen gemeenten en OCMW’s moet verstandig wor-
den aangepakt. Niet elke schaalvergroting levert effi  ciëntiewinsten op. Telkens moet 
concreet aangetoond worden waar samenwerking eff ectief wat oplevert.

Ten tweede moet in de relatie gemeente-OCMW resoluut worden gekozen voor een 
meer samenhangende beleidsplanning. Het realiseren van een geïntegreerd lokaal wel-
zijnsbeleid is een gedeelde verantwoordelijkheid van beide besturen. Het OCMW kan op 
dit terrein heel wat doen, maar belangrijke sleutels voor een groter welzijn liggen ook in 
de gemeentelijke bevoegdheden. Het gaat over sociale huisvesting, preventiebeleid, vei-
ligheid, jeugdbeleid, werkgelegenheid, vrijetijdsbeleid en fl ankerend onderwijsbeleid. 
Afstemming van het sociale welzijnsbeleid van het OCMW op de andere gemeentelijke 
beleidsbevoegdheden is essentieel. Anders is er geen sprake van een integraal beleid, 
wat juist de intrinsieke sterkte moet zijn van het hele lokale bestuursniveau. Het inhou-
delijke debat over de grote doelstellingen van het welzijnsbeleid moet (opnieuw) op de 
politieke agenda van de gemeenteraad worden gebracht. Als het armoede- en welzijns-
beleid een groter politiek draagvlak heeft, zal het debat over de fi nanciering niet langer 
louter gaan over bezuinigingen en over minder middelen voor welzijn.

Suykens vindt dat het totaal apart uitbouwen van twee parallelle organisaties, afhan-
kelijk van de schaalgrootte van het lokale bestuur, niet wenselijk is en veel kost. Op het 
niveau van ondersteunende diensten liggen er kansen voor het grijpen om gemeen-
schappelijke diensten voor gemeente en OCMW uit te bouwen. Maar de kerntaak van het 
OCMW is concrete hulpverlening aan mensen in noodsituaties. Die taak vraagt een orga-
nisatorische omkadering met veel aandacht voor een zorgverleningscultuur en met veel 
respect voor de persoonlijke levenssfeer. De specifi citeit van de hulpverlening vergt uit-
gebreide waarborgen dat deze op een professionele manier kan gebeuren, met zo weinig 
mogelijk politieke inmenging in de behandeling van individuele dossiers. Dit kan door 
algemene regels voor de verschillende vormen van steunverlening vast te leggen, door 
te werken met anonieme dossiers en door de professionaliteit van de maatschappelijk 
werkers fors op te waarderen. Uiteraard moet het gemeentebestuur ook meewerken aan 
het verbeteren van de toegankelijkheid van de OCMW-dienstverlening. Zorgen voor lage 
drempels in de frontoffi  ce is een gezamenlijke opdracht voor gemeente én OCMW.

Uit bovenstaand pleidooi voor een verstandig model van local governance voor de be-
strijding van armoede en sociale uitsluiting blijkt duidelijk dat het concept multilevel 
governance niet mag worden losgemaakt uit het ruimere concept governance, wegens de 
intrinsieke verbondenheid van verticale verschuivingen (tussen het supranationale, het 
nationale en het subnationale niveau) en horizontale verschuivingen. Deze horizontale 
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verschuivingen zijn van tweeërlei aard. Ten eerste is er de behoefte – en in vele geval-
len, noodzaak – dat de verantwoordelijken op verschillende beleidsdomeinen (zoals 
werk, onderwijs, wonen) samenwerken; tenminste als het hen ernst is met de oplossing 
van de problemen waarmee ze worden geconfronteerd. Misschien nog relevanter is de 
verschuiving bij beleidsvorming tussen overheid, civil society (of middenveld, bestaande 
uit belangengroepen, agentschappen, zelfstandige bestuursorganen en ngo’s) en zelfs 
de private-for-profi t-sector. Deze veranderingen verplichten tot nieuwe strategieën, 
waarbij het organiseren van nieuwe inspraakkanalen niet onbelangrijk is.

Als gevolg van deze ontwikkeling moeten nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand 
worden gebracht. Die kunnen variëren van eenmalige partnerschappen tot beleidsnet-
werken. Governance kan dan worden gezien als beleidsvorming en implementatie door 
middel van netwerken, waarbij sociale actoren een belangrijke rol spelen (Kjaer, 2004). 
Die samenwerking tussen verschillende beleidsniveaus zorgt natuurlijk voor proble-
men, bijvoorbeeld wanneer de Europese regelgeving en het binnenlands beleid niet, 
niet meer of nog niet overeenstemmen. Het Europese beleidsniveau kan herziening of 
aanpassing opleggen van nationale beleidsdoelen, reguleringsstandaarden, instrumen-
ten of technieken. Het kan ook uitnodigen tot veranderende verhoudingen tussen de 
binnenlandse actoren, zoals tussen regio’s en centrale overheden.

Ook inzake het thema van dit Jaarboek treff en we al een aantal van deze fenomenen 
aan, in positieve en negatieve zin. Meest globaal is er natuurlijk de dominantie van het 
economische in het Europese project en de afwezigheid van het sociale als een rela-
tief zelfstandige dimensie. Heel veel wordt onderworpen aan het vrijemarktdenken, 
wat structureel zorgt voor processen van uitsluiting van de zwakkere economische 
agenten. Concreet en met een verreikende (maar nog altijd onderschatte) impact is 
de regelgeving in verband met diensten van algemeen belang. In het verleden was er 
de Lissabonstrategie, waarvan de Open Methode van Coördinatie deel uitmaakte en 
waardoor uitwisseling van goede praktijken werd gestimuleerd. In de nieuwe strategie 
Europa 2020 is er de doelstelling om het aantal mensen in armoede tegen dat jaar te 
verminderen met 20 miljoen en, concreter, het vlaggenschip ‘Europees platform tegen 
armoede en sociale uitsluiting’. Maar ook dit vlaggenschip vaart onder de drievoudige 
wimpel ‘groei, groei, groei’. Dat de verschillende naam op elke wimpel – slim, duur-
zaam, inclusief – meer wordt dan louter ornament, vormt wellicht de grootste uitdaging 
voor de strategie Europa 2020. Het welslagen van elk beleid ter bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting staat of valt daarmee.

De publicaties om zo’n multilevel governance in België te onderbouwen zijn aanwezig. 
De tweejaarlijkse verslagen van het interfederale ‘Steunpunt tot bestrijding van armoe-
de, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting’, dat deel uitmaakt van het Centrum voor 
Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (www.armoedebestrijding.be), vormen 
stilaan een traditie. Het zesde tweejaarlijkse verslag armoedebestrijding werd eind 2011 
gepubliceerd. Voor Vlaanderen is er de lange reeks van twintig Jaarboeken Armoede en 
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Sociale Uitsluiting, die weliswaar op Vlaanderen focussen, maar waarin gegevens en 
analyses over België en de andere gewesten en gemeenschappen nooit ontbraken. De 
andere gewesten zitten ook niet stil. Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest publiceert 
al sinds 1994 een Armoederapport en in 2011 kwam de zevende editie van de Welzijns-
barometer uit.1 In Wallonië zag in 2001 een ‘Rapport sur la cohésion sociale en Région 
wallonne’ het daglicht; het onderging in 2007 een aanpassing.

Het Waalse beleid

In Wallonië is het beleid ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting gebaseerd op 
de naleving van artikel 23 van de Grondwet. Vanaf 1992 kreeg een beleid inzake posi-
tieve discriminatie er vaste vorm. Dit beleid beoogde een eenvoudigere toegang tot de 
gezondheidszorg, tot een degelijke woning en tot een baan, maar tevens tot de Waalse 
overheidsdiensten in het algemeen. Het beginpunt van een beleid dat aan deze thema-
tiek gewijd werd, was de lancering van de geïntegreerde sociale plannen. Deze waren 
bedoeld om de gemeenten en gemeenschappen, in samenwerking met de partners uit 
de overheidssector en de privésector, in staat te stellen om acties te voeren ter bestrij-
ding van sociale uitsluiting en met het oog op sociale integratie. Het is dus binnen een 
logica die erin bestond de projecten en/of plannen met het oog op de verbetering van de 
leef- en arbeidsomstandigheden en van het leefmilieu in het algemeen, te fi nancieren, 
dat het Waalse Gewest besloten heeft sociale uitsluiting globaal aan te pakken.

In 2001 publiceerde het Waalse Gewest dus zijn eerste verslag over sociale samenhang. 
Het betreft een stand van zaken over de toegang van de hele Waalse bevolking tot de 
fundamentele rechten in de Grondwet. Van 2004 tot 2007 heeft Wallonië het plan voor 
buurtpreventie ingevoerd (PPP). Dit plan was bedoeld om tegemoet te komen aan de 
lokale noden ter voorkoming van sociale afhaking in ruime zin. In 2007 werd een bijge-
werkte versie van de maatregelen met het oog op een betere toegang tot de fundamen-
tele rechten uitgebracht, om een beter zicht te krijgen op het geheel van de maatregelen 
op het grondgebied. Vanaf 2008 heeft de Waalse Regering zich ertoe verbonden de 39 
maatregelen ter bestrijding van de grote armoede regelmatig op te volgen. Deze maat-
regelen zijn opgenomen in het verslag over sociale samenhang, dat uit 135 maatregelen 
bestaat. Deze maatregelen kunnen de sociale samenhang versterken. Het Waalse Ge-
west verbindt er zich eveneens toe volledige informatie te verschaff en aan personen 
die van deze maatregelen kunnen genieten en ervoor te zorgen dat ze gemakkelijker in 
contact komen met de instellingen die hen kunnen helpen.

Vandaag wordt in Wallonië, op basis van het plan voor buurtpreventie (PPP), het plan 
voor sociale samenhang uitgewerkt. Het gaat om een instrument ter bestrijding van 
sociale uitsluiting en armoede. Dit plan wil twee doelstellingen verwezenlijken, name-
lijk de sociale ontwikkeling van de wijken alsook de bestrijding van alle vormen van 
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bestaansonzekerheid, armoede en sociale uitsluiting. Het is uitgewerkt rond vier hoofd-
lijnen: de sociaalprofessionele inschakeling; de toegang tot een degelijke woning; de 
toegang tot gezondheidszorg en de behandeling van verslavingen, alsook het opnieuw 
aanknopen van sociale, intergenerationele en interculturele banden. Momenteel is het 
plan voor sociale samenhang van toepassing in 147 van de 253 gemeenten op het Waals 
grondgebied (58%).

Dit plan tracht zes fundamentele rechten inzake gewestelijke bevoegdheid in een ge-
integreerde aanpak te bevorderen: het recht op een waardig inkomen; het recht op 
bescherming van de gezondheid alsook op bijstand en medische hulp; het recht op een 
degelijke woning en een gezonde leefomgeving; het recht op werk; het recht op oplei-
ding en het recht op sociale en culturele ontplooiing.

Wallonië kent subsidies toe om de steden en gemeenten aan te sporen zich voor dit 
soort plan in te zetten. Dit beleid ter bestrijding van sociale uitsluiting en armoede is 
dus niet louter van het type ‘management’ (van boven naar beneden, waarbij de over-
heidsstructuren geoptimaliseerd worden), maar is ook democratisch, aangezien het de 
burgers erbij betrekt. Deze logica wordt al gevolgd sinds de invoering van de geïnte-
greerde sociale plannen (PSI) in 2001.

Naast dit huidige plan voor sociale samenhang, ondersteunt het ‘Réseau Wallon de lutte 
contre la Pauvreté’ (RWLP) (Waals netwerk ter bestrijding van de armoede) het project 
‘Vers une Wallonie sans pauvreté d’ici 2025’. Deze vzw beoogt bij te dragen tot de duur-
zame beperking van armoede op het Waals grondgebied. Bovendien bestaat de bedoe-
ling van het project erin om actief samen te werken voor de uitwerking en uitvoering 
van een prospectieve actie die de overheden, de verenigingen, de personen die door 
armoede getroff en zijn en alle spelers van het maatschappelijk middenveld verenigt, om 
te ijveren voor een ‘Wallonië zonder armoede tegen 2025’.

Tot slot: al sinds 1992 wordt er in het Waalse Gewest een beleid ter bestrijding van soci-
ale uitsluiting en armoede uitgewerkt. Dit beleid past in een globale logica die erin be-
staat de sociale samenhang op lokaal vlak te bevorderen via verschillende projecten en 
om ervoor te zorgen dat de fundamentele rechten van ieder individu nageleefd worden. 
Elk project heeft een transversale dimensie en moet betrekking hebben op alle noden 
van de bevolking om het afhaken en de armoede bij deze bevolking te vermijden. Van-
daag wordt het plan voor sociale samenhang op het Waals grondgebied toegepast om 
het aantal personen die met bestaansonzekerheid of armoede geconfronteerd worden, 
te trachten te beperken en voor meer sociale gelijkheid in het algemeen te zorgen.

Cruciale concepten

Daarmee komen we aan bij een bijzonder interessante uitdaging en dat is om de con-
cepten in de verschillende landsdelen met elkaar te vergelijken en – indien mogelijk – in 



36

Armoede in België

een raamwerk in te passen dat vergelijkbaarheid mogelijk maakt, zonder afbreuk te 
doen aan de specifi eke dynamiek die aan de grondslag ligt van de verscheidenheid. 
Want verscheidenheid (diff erentiatie) is een rijkdom die moet worden gekoesterd.

Vooral in Vlaanderen is er in de loop van al die jaren heel wat opgebouwd qua concepten, 
theorie en beleidsanalyse. Zo werken we al lang niet meer met een loutere inkomens-
defi nitie van armoede. De idee dat armoede multidimensioneel is, heeft burgerrecht 
verworven in het wetenschappelijke, politieke en publieke discours, net als het relatief 
recente begrip sociale uitsluiting. Om met dit laatste te beginnen: sociale uitsluiting 
dook in Belgische beleidscirkels voor het eerst op bij het begin van de jaren ’90 toen 
minister Onkelinx 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 ‘modernere’ 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 gebieden 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 overbrug-
gen” (Vranken, 2005).

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 rui-
mere betekenis dan dat ze met verschillende domeinen van het maatschappelijk leven 
rekening houdt. De dimensies zijn de hoogte, de breedte, en de diepte van armoede en 
sociale uitsluiting en de tijdsdimensie. Daarnaast maken van dit conceptuele raamwerk 
deel uit: vier soorten van verschillen (en de plaats van armoede daarin) en zes perspec-
tieven op armoede en sociale uitsluiting. We beginnen met de vier dimensies.

Vier dimensies

De eerste dimensie – de hoogte – slaat op de omvang van de armoede. Hoeveel mensen 
zitten in armoede, maar ook in aanverwante vormen van uitsluiting (werkloosheid, 
laaggeschooldheid of laaggeletterdheid, thuisloosheid) die dikwijls de aanvoerlijnen 
naar armoede zijn? Armoedegrenzen – zowel de inkomensgrenzen als de (ernstige) 
materiële deprivatie – meten deze dimensie.

De tweede dimensie – de breedte – reserveren we voor het multiaspectuele (of veelvou-
dige) karakter van de armoede. Op hoeveel verschillende gebieden (aspecten, vlakken, 
domeinen, terreinen) vinden we uitsluiting, deprivaties of ongelijkheden? Juist de cumu-
latie en verwevenheid van die ongelijkheden en uitsluitingen vormen de eigenheid van 
armoede.
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De diepte vormt de vierde dimensie. Hoe diep is de kloof met de rest van de samenle-
ving? 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 tillen? Dat mensen 
in armoede die kloof – die natuurlijk niet louter uit een fi nancieel 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 zelforga-
nisatie, 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.

De tijdsdimensie ten slotte verwijst naar de reproductie van de armoede, zowel op het 
niveau van personen en groepen als op dat van hele samenlevingen. Tot het eerste be-
horen fenomenen als intergenerationele bestendiging of sociale overerving, maar ook 
de instroom in en de uitstroom uit armoede. Tot het tweede rekenen we de historische 
ontwikkelingen in oorzaken, vormen, perceptie en gevolgen van armoede – evenals 
maatschappelijke cycli en sociale bewegingen.

Sociale uitsluiting, een soort van verschillen

Zetten we een conceptuele stap terug, dan komen we bij een kwartet van ‘verschillende 
soorten van verschillen’. Sociale uitsluiting wordt gekenmerkt door een combinatie 
van ongelijkheid (een hiërarchische relatie) en de aanwezigheid van breuklijnen. Deze 
breuklijnen kunnen van verschillende aard zijn. Sommige breuklijnen zijn het gevolg 
van uitdrukkelijk en bedoeld ingrijpen van de sociale actoren (zoals het leefl oon of 
opsluiting), terwijl andere als het ware ingebakken zitten in de maatschappelijke struc-
turen (zoals ruimtelijke breuklijnen of het naast elkaar bestaan van verschillende cultu-
ren). Alle zijn ze natuurlijk in bepaalde mate sociaal geconstrueerd. We onderscheiden 
drie soorten van breuklijnen: relationele, ruimtelijke en maatschappelijke.

Relationele breuklijnen hebben te maken met de plaats die actoren (individuen of groe-
pen) innemen in netwerken. Wanneer slechts enkele banden hen verbinden met de rest 
van het netwerk of wanneer deze banden hoofdzakelijk emotioneel van aard zijn, dreigt 
sociaal isolement. Hun netwerken bieden hun weinig of geen toegang tot belangrijke 
sociale goederen. Ruimtelijke breuklijnen zijn het resultaat van processen van segmen-
tering in de (stedelijke) ruimte. De centrale vraag bij maatschappelijke breuklijnen is of 
de samenleving zich in haar geheel of op betekenisvolle terreinen tot deelsamenlevin-
gen ontwikkelt, zoals op de arbeidsmarkt (duale arbeidsmarkt) of inzake inkomensver-
werving (‘verdiende’ versus ‘uitgekeerde’ inkomens).
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Zes perspectieven

De indruk kan worden gewekt dat iedereen het eens is over de defi nitie en de oorzaken 
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 ge-
zocht – 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 ongevalmodel en het institutionele schuldmodel, het maatschappe-
lijke ongevalmodel (of conjuncturele model) en het maatschappelijke schuldmodel (of 
structurele model). In een schema:

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, insti-
tuties, organisaties

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

Factoren en actoren uit de om-
geving
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 en kijkt voorbij 
aan de spanning tussen maatschappelijk gewaardeerde doelen die vrijwel iedereen voor 
ogen heeft en de zeer beperkte middelen die velen maar hebben om ze te bereiken. 
Het is een sterk culpabiliserende benadering en belemmert daarmee een doeltreff end 
armoedebeleid. Ook de mildere variant van de personele modellen (2), die de oorzaken 
van armoede en sociale uitsluiting zoekt in persoonlijke tegenslagen, zoals ziekte, han-
dicap, verlies van een baan, zondigt door een overmatige belichting van wat de persoon 
overkomt en laat waardoor dat gebeurt, onderbelicht. Beide individuele modellen kun-
nen het evenement 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 maat-
schappelijke middenveld’ of de civil society. Daar bevinden zich onder meer geïnstitu-
tionaliseerde vormen van het samenleven, zoals de kerken, de vakbonden, scholen en 
universiteiten, bedrijven, verenigingen en bij uitbreiding ook het gezin, evenals grotere 
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samenlevingsvormen zoals de buurt en (etnische) gemeenschappen. De interne variant 
(3) zoekt de verklaring bij de inrichting en het functioneren van deze instituties, groe-
pen en gemeenschappen; illustraties zijn de ontoegankelijkheid of de bureaucratische 
opstelling van diensten, onvoldoende of ‘andere’ socialisering door het gezin, de ei-
gen (‘afwijkende’) waarden en normen van de gemeenschap (zoals de armoedecultuur) 
(Vranken, 2004).

De externe versie van het mesoniveau (4) gaat over fenomenen zoals stereotypering, 
stigmatisering, het fenomeen van de wij-groep en de zij-groep, onvoldoende beleids-
aandacht 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 be-
roep 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; bij 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 de-
fi nitie tijdelijk van aard. Het gaat over een economische crisis, waardoor de werkloos-
heid 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 veran-
deringen, waardoor de traditionele gezinsverbanden plaats moeten ruimen voor meer 
fragiele en minder beschermende relaties. De veronderstelling van dit ‘maatschappelijk 
ongevalmodel’ is dat de armoede zal verdwijnen wanneer de magere jaren de plaats 
ruimen voor de vette of wanneer de maatschappelijke golven die ontstaan ten gevolge 
van deze veranderingen, gaan liggen.

Nochtans moeten we vaststellen dat, door dik en dun, een aanzienlijk deel van de bevol-
king in armoede blijft leven. Daarom vinden we dat de ‘maatschappelijke schuldmodel-
len’ (6) ons een beter inzicht bieden in die voortdurende (re)productie 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 samenleving die deze armoede 
altijd opnieuw voortbrengt en in stand houdt. Het gaat dan over de dominantie van het 
economisch produceren bij de positiebepaling van de mensen en de ongelijkheden op 
het gebied van de verdeling van inkomen en inkomen, vermogen en de status en macht 
de status en macht die daarvan het gevolg zijn. Het gaat over verhoudingen tussen cen-
trum en periferie, zowel ruimtelijk als sociaal, over de gesegmenteerde (of zelfs duale) 
arbeidsmarkt en over de opdeling van de stad in gated communities, middenklassenwij-
ken, arbeidersbuurten en achtergestelde buurten.
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Sociale cohesie

In deze context komt het begrip sociale cohesie opduiken. Het is om meerdere redenen 
belangrijk. De eeste reden is dat het begrip sinds de publicatie in 2001 van het al ge-
noemde Verslag over sociale samenhang en Waals Gewest,2 een centraal concept vormt in 
het Waalse discours. Sociale cohesie werd daarbij gedefi nieerd als “een dynamisch pro-
ces waarin alle middelen opgenomen worden die geïmplementeerd worden om ervoor te 
zorgen dat iedereen toegang krijgt tot de fundamentele rechten”3; het verwijst dus vooral 
naar het opruimen van de institutionele en structurele hinderpalen om iedereen toegang 
te verschaff en tot de fundamentele (sociale) rechten. Dit verklaart wellicht ook waarom 
er naast deze defi nitie van sociale cohesie, die is overgenomen van de Raad van Europa,4 
geen nauwkeurige defi nitie lijkt te bestaan van wat het Waalse Gewest verstaat onder 
sociale uitsluiting, armoede of bestaansonzekerheid. Uit de evolutie van de projecten, 
plannen en acties die Wallonië de laatste twintig jaar ten uitvoer heeft gebracht, blijkt 
dat sociale cohesie alles omvat waardoor iemand uit armoede, bestaansonzekerheid of 
sociale uitsluiting kan treden of er niet in terechtkomt. Dit werd hoger besproken.

Maar er zijn ook andere redenen en die gaan over een interessant spanningsveld dat 
bestaat tussen sociale cohesie en sociale uitsluiting (of insluiting), wanneer we sociale 
cohesie hanteren in de klassieke sociologische betekenis; eenvoudig gesteld, cohesie 
als het cement dat de leden van een geheel samenhoudt. Die cohesie wordt namelijk 
op tweeërlei manieren tot stand gebracht, een positieve en een negatieve. De positieve 
weg is die van de gemeenschappelijke waarden en doelstellingen waardoor er in groe-
pen een saamhorigheidsgevoel (solidariteit) ontstaat. Genoemd saamhorigheidsgevoel 
komt evenwel niet enkel positief tot stand, op basis van gemeenschappelijkheid, maar 
wordt ook op een veeleer negatieve wijze in het leven geroepen: door het uitsluiten van 
wie zich niet schikt naar de waarden, normen en gedragspatronen van de groep. Het 
fenomeen van het ‘zwarte schaap’ dat met alle zonden beladen de woestijn wordt inge-
stuurd en zo de interne samenhang van de groep versterkt, is al eeuwenlang bekend.

We denken daarbij vooral aan een sterk samenhangende gemeenschap die haar leden der-
mate ‘opsluit’ dat ze uitgesloten worden van de mogelijkheden die zich buiten die eigen 
(ruimtelijk en/of sociaal en/of etnisch afgebakende) gemeenschap bevinden. Daarom kun-
nen sommige vormen van cohesie beperkend en drukkend zijn en mensen uitsluiten van 
kansen waarop ze – in ons waarde- en normenpatroon – recht hebben. Daarom moeten 
onderzoek en beleid een onderscheid maken tussen vormen van cohesie die mensen on-
dersteunen en hun identiteit versterken en die vormen die verhinderen dat mensen hun 
kansen gebruiken en toegang krijgen tot andere sociale werelden dan die van henzelf.

We kunnen dus instemmen met Healy (1998) dat uitsluiting en cohesie geen tegenge-
stelde concepten zijn, maar concepten die elkaar wederzijds impliceren. Cohesie impli-
ceert mechanismen van uitsluiting en die mechanismen versterken bij tijd en wijle de 
samenhang.
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Uit de confrontatie van concepten ...

Het is natuurlijk zo dat feitelijk gehanteerde concepten, defi nities en benaderingen 
meestal niet onder het ene of andere type kunnen worden ondergebracht. Ze vertonen 
vrijwel altijd kenmerken van verschillende modellen en dat geldt zeker wanneer het 
over armoede en sociale uitsluiting gaat. Toch is het identifi ceren van deze grote per-
spectieven nuttig, omdat het ons helpt om zowel de wetenschappelijke als de alledaagse 
verklaringen, het onderzoek, het gevoerde beleid en de concrete hulpverlening te si-
tueren. Want, om nog eens Peter Townsend (1979) te parafraseren: er loopt een band 
van theorievorming over onderzoeksmethode 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 vallen; hij zal een aantal ont-
wikkelingen, die 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, 2004).

Daarmee komen we terecht bij de noodzaak om meer aandacht te besteden aan de 
dieperliggende oorzaken van armoede. Natuurlijk gaat het over uitsluiting op verschil-
lende domeinen van de samenleving: arbeidsmarkt, onderwijs, wonen, ruimte, dienst-
verlening, cultuur. Maar welke zijn de mechanismen die al deze terreinen doorkruisen 
en die, omdat ze structureel zijn, ook structureel en niet per domein kunnen worden 
aangepakt? We hopen een stap in die richting te zetten met de stukken in dit – toch 
maar ‘eerste’ – Jaarboek.

NOTEN

1. Dit Brussels armoederapport bestaat afwisselend uit de jaarlijkse actualisatie van de Welzijns-
barometer en uit een volwaardig rapport.

2. In 1999 heeft de Waalse Regering in het verlengde van het Samenwerkingsakkoord met betrek-
king tot de continuïteit van de strijd tegen armoede, dat in 1998 afgesloten werd (en in 1999 door 
een decreet goedgekeurd werd), de DIIS ermee belast een verslag over sociale samenhang op te 
stellen. Het eerste verslag over sociale samenhang in het Waalse Gewest, dat in 2001 verschenen 
is, beoogde een stand van zaken over de toegang van alle Walen (in de ruime zin) tot de funda-
mentele rechten die de Grondwet vrijwaart.

3. Deze defi nitie vervolgt: “De sociale samenhang die op de mensenrechten steunt, beoogt im-
mers niet zozeer een minimumaantal rechten voor de uitgesloten personen te implementeren, 
maar eerder iedereen toegang tot dezelfde rechten te verlenen. Ze beoogt tevens binnen de 
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maatschappij te zorgen voor een vorm van solidariteit die uitsluiting zoveel mogelijk beperkt, 
waarbij ze specifi eke maatregelen ondersteunt die bedoeld zijn om de meest kwetsbare perso-
nen te helpen. Het komt er dus niet enkel op aan binnen een preventieve aanpak bescherming 
tegen de sociale risico’s te bieden, maar wel de gelijkheid van kansen en rechten voor iedereen 
te vrijwaren, in alle domeinen van het dagelijks leven (huisvesting, gezondheid, cultuur, op-
voeding, opleiding, werkgelegenheid) en binnen een multidimensioneel perspectief inzake de 
emancipatie van de mens. Volgens deze defi nitie omvat sociale samenhang alle beleidsvormen 
ter bestrijding van armoede en uitsluiting alsook alle beleidsvormen inzake sociale inclusie; 
door de eff ectieve toegang tot de fundamentele rechten voor iedereen te promoten, streeft ze 
de ambitieuze doelstelling na om iedereen toegang tot welzijn te verlenen.”

4. http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/source/TFSC(2007)31F.doc
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Ontwikkelingen in het jaar na het Jaar van de bestrijding 
van armoede en sociale uitsluiting (en het Belgische 

voorzitterschap)

Jan Vranken

“De sociale verzorgingsstaat is er voor de rijken, de armen worden aan de markt over-
geleverd”1

De Lissabonstrategie zou op tien jaar tijd van de EU de meest dynamische kennisecono-
mie van de wereld maken en Europa zou ook een ‘beslissende stap’ zetten in de uitroei-
ing van de armoede. Van dat voornemen is niet veel in huis gekomen: in 2010 leefden 
nog altijd 85 miljoen Europeanen onder de EU-armoederisicogrens.

Dat betekende meteen dat over 2010, het ‘Europees Jaar van de bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting’ donkere wolken hingen en dat ook het Belgische voorzitterschap 
van de Unie tijdens de tweede jaarhelft zich niet meteen onder het beste gesternte aan-
diende. Toch zette België armoede duidelijk hoog op de agenda in de voorbereiding van 
dit voorzitterschap.

In de beleidsnota (2009) van de (toenmalige) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, 
Philippe Courard, werden voor het Belgische voorzitterschap drie prioriteiten naar vo-
ren geschoven op het vlak van armoedebestrijding: de vicieuze armoedecirkel (gene-
ratiearmoede, kinderarmoede) doorbreken; huisvesting en dakloosheid op de agenda 
plaatsen en vooruitgang boeken op het vlak van minimuminkomen en sociale bescher-
ming.

De bestrijding van de kinderarmoede is een van de grootste uitdagingen en dit om ver-
schillende redenen. Kinderen zijn weerloze slachtoff ers van depriverende omstandig-
heden, dat is één. Armoede tijdens de kinderjaren en de vertraagde fysieke en mentale 
ontwikkeling die daarmee meestal gepaard gaat, verhoogt de kans om later als volwas-
sene in armoede terecht te komen. Ook gaat belangrijk menselijk kapitaal voor de sa-
menleving verloren. In plaats van een bijdrage te leveren aan de samenleving, moeten 
deze kinderen later een beroep doen op de steun van die samenleving. Het eerste punt 
heeft betrekking op wat de dimensie ‘wel-zijn’ (well-being) van de kinderarmoede wordt 
genoemd; de twee andere op de dimensie ‘wel-worden’ (well-becoming). Omdat het gaat 
om een meervoudig probleem dat verschillende oorzaken heeft, is een gecoördineerde 
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en integrale aanpak nodig. Deze aanpak is niet enkel (en zelfs niet vooral) nodig op het 
niveau van het gezin, maar zeker op dat van de ruimere samenleving, de context waarin 
deze gezinnen moeten (over)leven.

Huisvesting was al een van de prioritaire doelstellingen van het Federaal Plan Armoede-
bestrijding en ook Europees wilde België aandacht vragen voor deze problematiek. Tij-
dens het voorzitterschap werd gestreefd naar een Europese consensus over belangrijke 
kwesties in verband met dakloosheid, wat moet leiden tot een dynamisch Europees be-
leid op dit vlak. Daartoe werd tijdens het Belgisch voorzitterschap een Interministeriële 
Conferentie over dakloosheid georganiseerd.

Ten derde, had België het voornemen om tijdens zijn voorzitterschap een aanzet te 
geven voor een Europees minimuminkomen, zodat elke lidstaat uiteindelijk een mini-
muminkomen instelt dat een voldoende hoge levensstandaard garandeert. Een eerste 
aanzet kan zijn dat elke lidstaat een referentiebudget vaststelt dat als basis kan dienen 
voor een objectief minimuminkomen. 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.

Inzake de participatie aan het armoedebeleid van het maatschappelijk middenveld en 
van de organisaties waar armen het woord nemen, mag België ongetwijfeld enkele ‘goe-
de praktijken’ op tafel leggen. Er werden extra middelen uitgetrokken om het Belgisch 
Netwerk Armoedebestrijding te betrekken bij de activiteiten van het Europees Jaar en 
het Belgisch voorzitterschap. Over de aanwezigheid van ervaringsdeskundigen in de ar-
moede in de federale overheidsdiensten verscheen een publicatie in verschillende talen, 
waarin de methodiek en de meerwaarde van het project werden geïllustreerd.

Het Belgisch voorzitterschap werd afgesloten met een eindverklaring van de staats- en 
regeringsleiders met concrete engagementen op het vlak van armoedebestrijding.

Tijdens dit voorzitterschap werd ook de opvolger van het Lissabonakkoord, de EU 2020 
strategie, uitgewerkt. Omdat deze in de hoogste mate zal bepalen wat er tijdens de vol-
gende jaren te verwachten valt inzake armoedebestrijding op Europees niveau, brengen 
we even de belangrijkste elementen uit de EU 2020 strategie in herinnering, als toets-
steen voor wat eff ectief zal worden ondernomen. De lidstaten hebben als doelstelling 
ingevoerd om tegen 2020 het aantal mensen dat binnen de EU in armoede leeft met 20 
miljoen te verminderen. Een doelstelling die al bij al niet zo ambitieus is.

Het Europees Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting zou het institutionele 
draagvlak moeten worden voor de realisatie van de Europese voornemens in de strijd 
tegen armoede en sociale uitsluiting. Daarover publiceerde de Europese Commissie op 
16.12.2010 een mededeling ‘The European Platform against Poverty and Social Exclusion: 
A European framework for social and territorial cohesion’,2 met daarin – onder meer – 
volgende voornemens:
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Nog in 2011 zal de Europese Commissie volgende initiatieven nemen:
een wetgevend initiatief om toegang tot fi nanciële basisdiensten te verzekeren en  –
bankkosten te beperken;
een mededeling uitbrengen met het oog op een voorstel van aanbeveling over vroeg- –
tijdige schoolverlaters;
een ‘Nieuwe Europese Agenda voor Integratie’ presenteren voor een betere partici- –
patie van derdewereldburgers in Europese samenlevingen en economieën;
een EU-kader voorstellen voor nationale strategieën voor de integratie van Roma; –
een initiatief lanceren voor wetenschappelijk verantwoorde sociale vernieuwing  –
(met een mogelijke focus op systemen van sociale bijstand).

In 2012 zal de Europese Commissie
een mededeling uitbrengen met daarin een evaluatie van de toepassing van actieve  –
inclusie op het nationale niveau, daarin begrepen een evaluatie van de doelmatig-
heid van stelsels voor het minimuminkomen; zij zal ook concrete voorstellen formu-
leren voor steun vanuit de structuurfondsen;
een voorstel van aanbeveling doen over kinderarmoede; –
dakloosheid en uitsluiting op het vlak van huisvesting opvolgen. –

Globaal zal een groter deel van het ESF voor sociale inclusie worden voorzien en zullen 
actoren (ook kleine organisaties) op het vlak van sociale inclusie beter toegang tot het 
ESF krijgen. Betere toegang tot alle Europese fondsen wordt beloofd voor lokale groepen 
en voor specifi eke groepen die sterk door armoede bedreigd worden.

Regelmatige uitwisseling en partnerschap tussen actoren inzake actieve inclusie, kin-
derarmoede, de integratie van Roma, dakloosheid, fi nanciële inclusie wordt gepland 
via het Europese programma ‘Progress’. Ook zal de EC richtlijnen ontwikkelen voor het 
betrekken van actoren in het bepalen en toepassen van beleidsacties en beleidspro-
gramma’s in het kader van armoedebestrijding en zal ze de toepassing van deze richt-
lijnen bevorderen op nationaal, regionaal en lokaal niveau; evenwel houden deze geen 
verplichting in voor de lidstaten.

Ook wordt het voornemen geformuleerd om in het kader van de ‘actieve inclusie’ – zie 
daarover meer in de inleiding tot het themadeel van dit Jaarboek – de sociale economie 
te ondersteunen door opwaardering van het wettelijke en administratief kader voor 
stichtingen, mutualiteiten, coöperatieven, via een ‘initiatief sociaal ondernemen’ en via 
een betere toegang tot relevante fi nanciële programma’s van de Europese Unie.

Op basis van de ervaringen met ‘Europa 2020’ in het eerste semester van 2011 zal de 
Europese Commissie met de lidstaten en andere institutionele en niet-institutionele 
actoren bespreken op welke manier kan worden overgeschakeld van het sociaal beleid 
in de Lissabonstrategie (de Sociale Open Methode van Coördinatie) naar de nieuwe 
strategie ‘Europa 2020’. Dit is een belangrijk punt, omdat de vroegere zelfstandige ‘Na-
tionale Actieplannen Sociale Insluiting’ en zelfs de opvolger ervan – de ‘Strategische 
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Rapporten voor Sociale Bescherming en Sociale Inclusie’ dreigen te verdrinken in de 
Nationale Hervormingsprogramma’s; aan de thematiek wordt daar dikwijls slechts en-
kele pagina’s besteed. De Commissie zal hierover een rapport uitbrengen voor eind 2011 
met nieuwe oriëntaties en de opvolging die er zal aan gegeven worden. De omvorming 
van de Europese Ronde Tafel Armoedebestrijding tot een Jaarlijkse Conventie waarop 
de activiteiten van het Europees Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting worden 
geëvalueerd en waarop, op basis van die evaluatie, nieuwe aanbevelingen worden ge-
formuleerd, moet daarin een sleutelmoment vormen.

De eerste tekenen zijn alvast niet erg hoopvol. Dat gevoel werd – ook door nationale mi-
nisters en andere beleidsmensen – uitgesproken tijdens de – overigens vrij succesvolle 
– eerste bijeenkomst van het Europese Platform tegen armoede en sociale uitsluiting in 
Krakau op 17 en 18 oktober 2011, georganiseerd in samenwerking met het Poolse voor-
zitterschap en met meer dan 400 deelnemers uit 38 Europese landen. De beslissing om 
een jaarlijkse bijeenkomst van dit Platform te organiseren werd genomen tijdens het 
Belgische voorzitterschap van de Europese Unie en België gaf ook het goede voorbeeld 
door de eerste stappen te zetten naar de oprichting van een Belgisch platform tegen 
Armoede en Sociale Uitsluiting. Het is de omvorming van de Werkgroep Acties van het 
Nationaal Actieplan Sociale Inclusie die de uitvoering van het beleid van armoedebe-
strijding opvolgde en waarin alle belangrijke actoren – zoals sociale partners, OCMW’s, 
onderzoeksinstellingen en het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (samengesteld uit 
de Vlaamse, Waalse en Brusselse netwerken) – aanwezig zijn. Verwacht wordt dat, in 
de loop van de nieuwe legislatuur, de Interministeriële Conferentie Maatschappelijke 
Integratie haar goedkeuring zal hechten aan dit initiatief.

Prioritaire doelstelling is te zorgen voor follow-up van de acties die de lidstaten opzetten 
om de armoededoelstelling – 20 miljoen mensen uit de armoede helpen tegen 2020 – te 
halen. In België zou het aantal mensen in armoede tegen dat jaar met 380.000 moeten 
verminderen. Tijdens de presentaties en debatten werd duidelijk dat het behalen van de 
doelstellingen serieus wordt bezwaard door de economische crisis en de begeleidende 
maatregelen, die vooral het sociale beleid raken. Er zijn meer inspanningen vanwege 
de lidstaten nodig. Deze eerste bijeenkomst van het platform maakte duidelijk dat er 
behoefte bestaat aan:

een gemeenschappelijke Europese  – benchmark voor armoedebestrijding;
een focus op kinderarmoede; –
het bevorderen van de drie pijlers van actieve inclusie via sociale vernieuwing; –
het bevorderen van gezond en actief ouder worden; –
meer aandacht voor de sociale en economische inclusie van achtergestelde groepen  –
en in het bijzonder van Roma en van jongeren die uitgesloten zijn van onderwijs, 
werk of vorming.

De besluiten van deze eerste jaarlijkse conventie van het platform zullen door de be-
voegde commissaris worden voorgelegd aan de Europese Commissie en door het Poolse 
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voorzitterschap aan de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Con-
sumentenzaken (EPSCO) op 1 december 2011 in Brussel.

De – negatieve – impact van de fi nanciële en economische crisis op deze nobele doel-
stellingen wordt best geïllustreerd aan de hand van het zogenaamde sixpack. De term 
verwijst hier niet naar een pak van zes bierblikjes; iets meer naar de gespierde maag- en 
buikzone waarmee bodybuilders zo graag uitpakken – het is inderdaad een kwestie van 
de buikriem aan te halen. Het Europese sixpack betreft immers zes wetgevingshandelin-
gen die de economische governance in de EU moeten aanscherpen. Aanscherpen, want 
het zogenaamde Stabiliteits- en Groeipact verbiedt lidstaten al om een begrotingstekort 
te hebben dat groter is dan 3% van hun BBP of een totale overheidsschuld die groter is 
dan 60% van hun BBP. Aanscherpen ook, omdat de Europese Commissie nu de scheids-
rechter wordt; zij zal lidstaten sneller dan nu op de vingers kunnen tikken. Wie de regels 
aan zijn laars lapt, riskeert een boete. Vier van de zes maatregelen hebben betrekking op 
begrotingsaangelegenheden, waaronder een hervorming van het stabiliteits- en groei-
pact van de EU, terwijl twee nieuwe verordeningen macro-economische onevenwichtig-
heden doeltreff end willen opsporen en aanpakken binnen de EU en de eurozone.

De hamvraag is natuurlijk of deze strikte economische governance om zichzelf in het 
leven is geroepen of als middel om het zo geroemde Rijnlandmodel – deze unieke Eu-
ropese combinatie van sociale bescherming en markteconomie – te redden. Deze vraag 
is belangrijk omdat met deze maatregelen de EU zeggenschap krijgt over het begro-
tingsbeleid van de lidstaten en daarmee ook de contouren kan bepalen voor het sociale 
beleid – van sociale zekerheid tot sociale bijstandsstelsels. Dat is de manier waarop het 
IMF en de Wereldbank al vele jaren het sociale beleid van ontwikkelingslanden uitdun-
nen en zelfs onmogelijk maken...

Wat staat er over armoede in het federale regeerakkoord?

Ondertussen is er een nieuwe federale regering met bijhorend regeerakkoord. Voor 
ons komt dit akkoord op de valreep; die is zelfs al opgehaald, want het Jaarboek ligt bij 
de uitgever. Toch aanvaardde die om nog een annex in te lassen, waarin een synthe-
se wordt geboden van dit regeerakkoord. De punten over armoedebestrijding worden 
daarin iets thematischer geordend dan in de oorspronkelijke tekst en af en toe wordt er 
een refl ectie aan toegevoegd. Deze tekst staat in een annex.

De structuur van het eerste deel

Keren we terug naar de structuur van dit eerste deel van deze publicatie, dat teksten 
bevat die aansluiten bij de prioriteiten van het Belgische voorzitterschap: kinderarmoede, 
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referentiebudgetten als hulpmiddel om de adequaatheid van de sociale minima te bevor-
deren (een stuk over die adequaatheid staat in het tweede, thematische deel van deze 
publicatie) en thuisloosheid als een scherpe vorm van stedelijke uitsluiting. Andere be-
langrijke uitdagingen, waarvoor het federale niveau nog stuurknuppels in de hand heeft, 
zijn de vergrijzing en de noodzaak voor de versteviging van de pensioenstelsels, de ge-
zondheidszorg (indirect via de sociale zekerheid) en de bestrijding van energiearmoede.

Kinderarmoede

Men is het er al lang over eens dat kinderarmoede bijzonder onwenselijk is vanwege 
de verreikende negatieve gevolgen op korte en lange termijn. Langdurige periodes van 
armoede gedurende de kindertijd zijn zeer nadelig voor de toekomstige ontwikkeling 
van kinderen. Mensen die hun kindertijd in extreme armoede doorbrengen, lopen een 
signifi cant hoger risico om gedurende hun volwassen leven ook in armoede te belanden. 
Ondanks dat het belang van armoede gedurende de kindertijd al langere tijd is erkend, 
is het debat over de meting van kinderarmoede en over de methoden tot bestrijding 
nog maar vrij recent aanwezig in onderzoek en beleid. Gespecialiseerde studies over 
kinderarmoede hebben uiteraard geprofi teerd van de ontwikkelingen in het algemeen 
armoedeonderzoek en zullen dit ook doen in de toekomst. 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 kinderarmoedebe-
naderingen en maatregelen.

De bijdrage van Willy Lahaye, Elsa Albarello, Jan Van Gils, Muriel Wiliquet en Tine Wil-
lekens vertrekt van de vaststelling dat er tijdens de looptijd van de Lissabonstrategie 
meer aandacht aan kinderarmoede besteed werd. Evenwel is er bij de indicatoren van 
Laken geen enkele die ons in staat stelt om de situatie van het kind in Europa werkelijk 
te beoordelen. De kwestie van het kind dook halfweg het strategisch plan op, wanneer 
onderzoek aantoonde dat de Europese gezinnen meer risico lopen om onder de armoe-
degrens te leven naargelang van het aantal kinderen. Kinderarmoede werd zo een prio-
riteit voor het nationale beleid en voor de doelstellingen van de Europese Unie in haar 
strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

In dit perspectief overschrijdt de Europese aanbeveling van 3 oktober 2008 met betrek-
king tot actieve inclusie ruimschoots de bekommernissen van de arbeidsmarkt. Onder-
meer het beleid dat op inclusie gericht is, moet ervoor zorgen dat het verschijnsel van 
de overdracht van armoede, en meer bepaald van kinderarmoede, tussen generaties 
beperkt wordt. Het feit dat men in een gezin leeft dat door armoede wordt getroff en, 
heeft een negatieve impact op de levenskwaliteit, zoals op de gezondheidstoestand en 
de kansen om zich op educatief vlak te ontplooien. Op middellange en lange termijn 
leiden deze omstandigheden tot een zwakke sociale mobiliteit bij de meest kansarmen. 
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Zoals het nieuw strategisch plan voor Europa (EU 2020) aangeeft, wordt kinderarmoede 
in dit verband een van de hoofdbekommernissen van het Europese beleid.

Hoewel België tot de landen met een vrij hoge levensstandaard behoort, kan ook ons 
land deze discriminatie van de kwetsbaarste bevolkingsgroepen niet echt beperken. Dit 
risico gaat niet enkel gepaard met de leeftijd, maar ook met het type gezin waarin de 
jongeren leven, met de werkintensiteit van de ouders, of nog, met de buitenlandse her-
komst van het gezin. Deze problematiek moet de beslissers mobiliseren om het sociale 
beleid aan te passen en de vorsers om bijzondere aspecten van de bestaansonzekerheid 
bij kinderen beter te vatten.

Om de armoedebeleving bij kinderen en jongeren beter te kunnen weergeven, onder-
nam men in België onlangs verscheidene kwalitatieve studies. Deze studies bieden een 
meer verfi jnde kijk op hun leefomstandigheden. Via hun beleving leren we niet enkel 
hoe armoede hun wijk aantast, maar ook hun intimiteit, hun psychosociaal leven, de 
relaties met hun ouders en leeftijdsgenoten evenals hun gehechtheid aan het bestaande 
sociale systeem. Naast de kwetsbaarheidsindexen, stellen de gevoerde kwalitatieve on-
derzoeken ons in staat om de strategische middelen te identifi ceren waarover jongeren 
beschikken en die ondersteund, of zelfs geactiveerd, kunnen worden met het oog op 
een groter vertrouwen in de samenleving. Men denkt hierbij meer bepaald aan de mo-
bilisatie van de jongeren die, via hun inschakeling als hulpspelers, aan participatieve 
ontwikkelingsprojecten deelnemen. Dit is de ultieme uitdaging in de strijd tegen kinder-
armoede en ze past binnen een perspectief ter ondersteuning van de sociale integratie 
van de allerjongsten.

Referentiebudgetten

Referentiebudgetten zijn korven van goederen en diensten, met bijhorend prijskaartje, 
die noodzakelijk worden geacht om menswaardig te leven; dat is, om volwaardig te 
kunnen participeren aan de gangbare leefpatronen in een samenleving. De Belgische 
regering lanceerde de idee van een referentiebudget in een poging om het debat over 
een adequaat minimuminkomen en over de defi nitie van gemeenschappelijke criteria 
volgens een gemeenschappelijke methodologie op Europees niveau te brengen. Dit ini-
tiatief sloot nauw aan bij de conclusies van de Europese Raad in verband met de EU 
2020-strategie. Verschillende besluiten van de peer review in Namen over referentie-
budgetten (op 26 november 2010) kunnen helpen om de Europese besluitvorming ter 
zake op het goede spoor te zetten. We denken aan de aanbeveling dat de Europese Com-
missie een werkgroep moet opzetten die een gemeenschappelijk inzicht, defi nitie en 
criteria van adequaatheid ontwikkelt en overeenstemming bereikt over de grote lijnen 
van een gemeenschappelijke methodologie, die tot gemeenschappelijke principes leidt, 
maar ruimte laat voor nationale eigenheden.
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Tot nu toe is aan de internationale vergelijkbaarheid van deze budgetten echter geen 
aandacht besteed. Vertrekkende vanuit de ervaring die Bérénice Storms, Karel Van den 
Bosch, Tim Goedemé en Marie-Thérèse Casman opdeden bij het opstellen van de Belgische 
referentiebudgetten, schetsen ze in het desbetreff ende hoofdstuk een referentiekader 
en een benadering die zo’n vergelijking mogelijk maken.

Het grote voordeel van referentiebudgetten in vergelijking met relatieve inkomensnor-
men is hun zeer concrete karakter: het is volledig duidelijk wat zij inhouden en welke 
concrete levensstandaard zij toelaten. Referentiebudgetten operationaliseren het ar-
moedebegrip op een relatieve wijze in concrete korven van noodzakelijke goederen en 
diensten. Zij expliciteren zeer duidelijk wat door een samenleving als minimaal aan-
vaardbaar wordt geacht om een menswaardig leven te kunnen leiden en kunnen dus 
worden gebruikt om armoede in Europa te meten en te monitoren. Vertrekkende vanuit 
de ervaring met het opstellen van Belgische referentiebudgetten, illustreren de auteurs 
bovenstaande stellingen en geven ze een aanzet om op een internationaal vergelijkbare 
manier referentiebudgetten in Europa te ontwikkelen. Ze bespreken de belangrijkste 
discussiepunten met het oog op het ontwikkelen van een gemeenschappelijke methodo-
logie, waarvan een gemeenschappelijk theoretisch raamwerk een essentieel onderdeel 
is.

Tegelijkertijd waarschuwen ze voor de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van 
referentiebudgetten. Ten eerste, moet heel wat aandacht gaan naar een gemeenschap-
pelijk theoretisch kader en methode. Ten tweede, kunnen referentiebudgetten geïnter-
preteerd worden als een nastrevenswaardig consumptiepatroon, dat aangeeft hoe men-
sen hun geld moeten besteden, wat haaks staat op hun doelstelling. Die doelstelling is 
een referentiekader bieden voor het vaststellen van een minimuminkomen dat mensen 
in staat moet stellen om menswaardig te leven. De keuze hoe het budget wordt besteed, 
is net een onderdeel van een menswaardig leven. Voor een adequaat gebruik in het ka-
der van de hulpverlening, de armoedemeting en de beleidsevaluatie, moet dan ook een 
duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen het achterliggende consumptiepatroon, 
dat als basis dient voor de berekening van de referentiebudgetten en een adequate in-
komensgrens voor verschillende doelgroepen.

Stedelijke armoede en thuisloosheid

Dat vandaag de term ‘dakloze’ terug acuut wordt, lijkt een van de gevolgen van de eco-
nomische crisis; alhoewel de problematiek al vroeger terug opdook. ‘Dakloosheid’ of 
‘thuisloosheid’ verwijst immers niet alleen naar het ontbreken van een dak boven het 
hoofd en van de nodige bestaansmiddelen, maar refereert aan de multidimensionele 
toestand van uitsluiting waar de thuisloze mee te kampen heeft. De ‘risicomaatschap-
pij’ veroorzaakt moderne vormen van thuisloosheid, omdat niet iedereen de capacitei-
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ten en de middelen heeft om aan de individuele verantwoordelijkheid die van hem/haar 
wordt verwacht, het hoofd te bieden. Thuislozen zijn mensen bij wie de noodzakelijke 
ankerpunten in de samenleving verbroken werden door een aftakelingsproces.

Thuisloosheid komt ter sprake in de bijdrage over armoede en stedelijkheid van Ber-
nard Francq en Martin Wagener. In het bestek van hun bijdrage bekijken ze hoe dak- en 
thuisloosheid een erkend probleem werd en hoe dit probleem in vele steden in de drie 
landsdelen tot een keten van initiatieven heeft geleid. Tevens onderstrepen ze dat het 
fenomeen van de eenouderhuishoudens sterk wordt onderschat binnen de context van 
de armoedebestrijding, terwijl het een van de belangrijkste uitdagingen voor het beleid 
kan worden. Ze situeren beide specifi eke ontwikkelingen in een stedelijke context om-
dat de stad de plaats is waar verschillende problemen die met armoede zijn verbonden, 
zich verdichten.

Het Grootstedenbeleid is een van de federale armoedeprogramma’s die proberen de ar-
moede in te perken via een brede waaier van maatregelen. Dit programma combineert 
de versterking van de sociale cohesie met armoedebestrijding en met lokale acties die 
duurzame investeringen in achtergestelde stadsbuurten bevorderen. Wat is de weer-
slag van dit programma voor de verschillende Belgische steden die vanaf 2000 werden 
weerhouden, omdat ze een cumulatie van (negatieve) socio-economische en culturele 
kenmerken vertonen? Eerst beschrijven de auteurs hoe dit programma tot stand kwam. 
Daarna bekijken ze de doelstellingen en de kenmerkende acties waardoor deze in wer-
kelijkheid werden omgezet.

Ten slotte maken ze een inschatting van de eff ecten van het Grootstedenbeleid, zowel 
vanuit het oogpunt van het beheer ervan als van de participatie van de bevolking aan 
de acties. De doorslaggevende impact lijkt erin te bestaan dat de gemeentelijke overhe-
den die bij dit programma betrokken waren, een steeds belangrijkere rol spelen op het 
vlak van sociale samenhang en huisvesting. De steden en gemeenten zijn rechtstreekse 
marktspelers geworden. Ze gingen onrechtstreeks partnerschappen aan met de ver-
enigingen, privé-eigenaars of privéontwikkelaars. Een van de verwachte eff ecten van 
de contractualisering rond stadsprojecten betreft de totstandkoming van een cultuur 
inzake stedelijk beheer. De ontwikkeling van deze cultuur behoorde tot de interventie-
hypotheses van het plan van de federale regering.

De zwakke of quasi onbestaande impact van de contracten op de wijken en mensen is 
een ernstigere problematiek. Noch voor de stadscontracten, noch voor de huisvestings-
contracten zijn de steden er – op enkele uitzonderingen na – in geslaagd te evalueren of 
via de aankoop van gebouwen en de heropbouw- of inrichtingsacties een hefboomeff ect 
op de zogeheten probleemwijken is verkregen.

Ook de participatie van de bevolking in de wijken is een groot minpunt. In de praktijk 
is de samenwerking vaak beperkt tot informatie of raadpleging; medezeggenschap blijft 
een uitzondering. Dit gebrek aan openheid komt in de eerste plaats voort uit het feit 



54

Armoede in België

dat men weinig tijd had om de projecten uit te werken met het oog op de invoering van 
het programma, maar ook uit het feit dat de lokale overheden participatie vaak als een 
overbodige formaliteit beschouwen.

Pensioenen

We publiceren twee bijdragen over een stelsel uit de sociale zekerheid dat, gegeven de 
vergrijzing van de Europese samenlevingen, een doorslaggevende rol zal spelen in elk 
armoedebestrijdingsbeleid: de pensioenen. Beide bijdragen zijn met elkaar verbonden 
omdat de bijdrage van Vandeninden voortbouwt op een vroegere studie van Bergh-
man.

Zowel Frieda Vandeninden in haar bijdrage als Jos Berghman, Annelies Debels, Anke Mut-
saerts en Hans Peeters in de hunne, vertrekken van de twee hoofddoelstellingen van de 
sociale zekerheid in het algemeen en van het pensioenstelsel in het bijzonder: ze moe-
ten beveiligen tegen een signifi cante daling van de levensstandaard of het consumptie-
niveau en ze moeten tegelijk een minimaal beschermingsniveau vrijwaren.

Jos Berghman en collega’s stellen dat, binnen de context van pensioenen, het levens-
standaardbehoud van personen die door pensioenering hun arbeidsinkomen verliezen 
(de eerste doelstelling) wordt verwezenlijkt door de loongekoppelde bescherming. Om 
te onderzoeken in welke mate deze doelstelling gehaald wordt, hanteren de auteurs 
vervangingsratio’s omdat deze een idee geven van wat een gepensioneerde ontvangt in 
verhouding tot zijn of haar vroegere inkomen. De tweede doelstelling, het voorzien van 
een minimumbescherming, moet de bevolking behoeden voor armoede. Om te bepalen 
in welke mate deze doelstelling wordt gehaald, gebruiken ze verschillende armoede- en 
ongelijkheidsmaatstaven.

De auteurs plaatsen beide groepen indicatoren in een internationaal vergelijkend per-
spectief. Daarbij concentreren ze zich vooral op een vergelijking met internationale ge-
middelden, met cijfers voor de buurlanden en met cijfers voor Denemarken, omdat dit 
land als voorbeeld van een sociaaldemocratisch welvaartsregime vaak een voorbeeld-
functie vervult op het vlak van socialezekerheidssystemen en armoedepreventie.

Ze besluiten dat er, vanuit een internationaal vergelijkend perspectief, vragen rijzen 
over de toereikendheid van het Belgische pensioensysteem. België scoort namelijk zo-
wel op het vlak van levensstandaardbeveiliging als op het vlak van minimumbescher-
ming minder goed. Deze algemene vaststelling nuanceren Berghman en collega’s noch-
tans, onder andere door te wijzen op de substantiële(re) rol die de tweede pijler vervult 
in het beveiligen van de levensstandaard. Ook wijzen ze erop dat het Belgische systeem 
er beter in slaagt om de inkomens na pensionering te egaliseren en extreem diepe ar-
moede te vermijden, dan om het aantal arme gepensioneerden te beperken.
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Frieda Vandeninden vraagt zich af waarom een op vijf van de 65-plussers nog arm is, 
ondanks de verschillende soorten sociale transferts die er voor hen bestaan? Ze ver-
klaart dit verschijnsel aan de hand van de twee volgende oorzaken: eerst en vooral, 
het lage niveau van het pensioen; vervolgens, omdat deze personen niet gedekt zijn. 
Derhalve zou men onder andere door de sociale (of niet-contributieve) pensioenen te 
verhogen, armoede bij bejaarden kunnen bestrijden.

Dit hoofdstuk wil – aan de hand van een simulatie – onderzoeken wat er zou gebeuren 
als het stelsel van de sociale pensioenen in België uitgebreid werd. Meer bepaald over-
weegt Vandeninden twee scenario’s. In het eerste wordt een onvoorwaardelijk sociaal 
pensioen ingevoerd: iedere bejaarde – die ouder dan 65 (de wettelijke pensioenleeftijd) 
is – krijgt eenzelfde pensioenniveau, waarbij ze ervan uitgaat dat dit met de armoe-
degrens overeenstemt. Zo geniet ieder individu dat 65 jaar of ouder is, een pensioen 
dat minstens gelijk is aan de armoedegrens. In het tweede scenario overweegt ze een 
sociaal pensioen met een inkomenstest (zoals het IGO), maar hier heeft de test enkel 
betrekking op de individuele inkomens. Dit impliceert dat de rechthebbende niet meer 
het equivalent van de armoedegrens (zoals in het eerste scenario) ontvangt, maar wel 
het equivalent van de armoedegrens min zijn andere inkomsten (zonder rekening te 
houden met de inkomsten van medebewoners).

In het algemeen, besluit ze, is de impact inzake de beperking van armoede in beide 
gevallen gelijkaardig, aangezien weinig arme bejaarden buiten hun pensioen nog een 
andere bron van inkomsten genieten. Ze stelt echter vast dat de impact inzake kosten 
aanzienlijk varieert naargelang van de verschillende scenario’s: dankzij de test op het 
individuele inkomen kan men de kosten drie keer zo laag houden in vergelijking met het 
onvoorwaardelijk sociaal pensioen.

Gezondheid

Talloze epidemiologische studies tonen quasi zonder uitzondering aan dat mensen met 
een lagere socio-economische status een slechtere gezondheid hebben, er een risico-
vollere levensstijl op nahouden en vroeger sterven dan diegenen die qua socio-econo-
mische status hoger scoren. Deze socio-economische ongelijkheden in gezondheid zijn 
waargenomen in de meeste Europese landen en België vormt hierop geen uitzondering. 
Recent onderzoek heeft ongelijkheden aangetoond in mortaliteit, morbiditeit en ‘gezon-
de levensverwachting’, in geestelijke gezondheid en in gebruik van gezondheidszorgen. 
Telkens werd vastgesteld dat aan gezondheid gerelateerd gedrag bijdraagt tot socio-
economische ongelijkheden in morbiditeit en mortaliteit.

Alhoewel ook in het Belgische gezondheidsonderzoek het inkomensniveau van de huis-
houdens de meest gebruikte indicator is voor het bepalen van iemands socio-econo-
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mische positie levert, volgens Anouck Billiet en Stefaan Demarest in hun bijdrage, deze 
gegevensbank voldoende ondersteuning om te kunnen spreken van een duidelijke sa-
menhang tussen de socio-economische positie van mensen en morbiditeit, (ongezonde) 
levensstijl en mortaliteit.

Vrijwel alle gezondheidsdomeinen worden gekenmerkt door de gradiënt van de sociale 
ongelijkheden en deze laatste treff en zonder onderscheid de drie gewesten van ons 
land. Naargelang van het in aanmerking genomen probleem, kent het ene of het andere 
gewest meer ongelijkheden. Het Brusselse Gewest kent meer ongelijkheden in verband 
met chronische ziektes. In het Vlaamse Gewest betreff en de ongelijkheden vooral de 
functionele beperkingen, terwijl het Waalse Gewest door meer ongelijkheden op het 
vlak van de subjectieve gezondheid wordt gekenmerkt. Het is alarmerend te moeten 
vaststellen dat de subjectieve gezondheid en de sociale gezondheid met de sociaaleco-
nomische positie gepaard gaan.

Uit de statistische analyses is niet gebleken dat er door de jaren heen een evolutie van 
de kloof tussen de rijksten en de armsten zou zijn, noch dat deze evolutie gunstig of 
ongunstig zou zijn. Men zou dus gerust kunnen zijn over de evolutie van de sociale on-
gelijkheden inzake gezondheid in België. Toch kan men zich ook zorgen maken over het 
feit dat de ongelijkheden door de jaren heen blijven duren. Hoewel het onderzoek niet 
dezelfde personen betreft (het gezondheidsonderzoek is cross-sectioneel en niet longi-
tudinaal), is het toch vreemd te moeten vaststellen dat de jongeren uit 1997 (het jaar 
waarin het eerste onderzoek gevoerd werd) volwassen geworden zijn in 2008, maar dat 
de sociale gradiënt ongewijzigd is!

Dat de analyse werd uitgevoerd met het inkomensniveau als indicator voor het sociaal-
economische niveau, sluit niet uit dat de realiteit die hier achter schuilgaat, veel com-
plexer is. Het individuele verhaal van ieder mens, de vele sociale invloeden ervan, het 
geografi sch milieu waarin hij/zij leeft en tal van andere parameters moeten worden be-
studeerd om de analyse van het sociaaleconomische niveau te nuanceren. Uit sommige 
van die parameters zou duidelijk worden dat de maatschappij niet alleen een verticale 
dimensie (inkomensniveau, opleidingsniveau) heeft, maar ook gesegmenteerd is, en dat 
de gezondheidstoestand ook afhankelijk is van de groep waartoe mensen behoren, via 
hun aansluiting bij een dominant cultureel model.

Een eerste stap in de strijd tegen de sociale ongelijkheden inzake gezondheid, bestaat 
erin te erkennen dat deze ongelijkheden bestaan ondanks de aanzienlijke fi nanciële 
middelen die in de gezondheidszorg worden geïnjecteerd. Erkennen dat gezondheid geen 
louter individuele eigenschap is, maar beïnvloed wordt door de plaats die het individu 
in de sociale structuur inneemt, is een andere onontbeerlijke voorwaarde om de sociale 
ongelijkheden inzake gezondheid op een effi  ciënte manier te kunnen wegwerken.

Op lange termijn zal vooral de vermindering van de sociale ongelijkheden ertoe lei-
den dat de ongelijkheden inzake gezondheid verminderen. Op korte en middellange 
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termijn moet het beleid vooral ingrijpen op het vlak van wat we hierboven de ‘deel-
factoren’ noemden: de arbeids- en leefomstandigheden verbeteren, de stress op het 
werk verminderen, een gezonde levensstijl aanmoedigen en de sociale banden bevor-
deren.

Energie

Enige tijd geleden is de notie ‘energiearmoede’ opgedoken in de politieke agenda’s van 
de Europese Unie, van sommige lidstaten – waaronder België (in zijn Federaal Plan 
Armoedebestrijding) – of zelfs van wereldorganisaties zoals de Verenigde Naties, die 
2012 ‘het jaar van de duurzame energie voor iedereen’ genoemd hebben. Deze toege-
nomen aandacht gaat gedeeltelijk gepaard met de stijging van de energieprijzen – in 
het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld, dateert de goedkeuring van een wet en van een 
programma ter bestrijding van de fuel poverty uit de petroleumcrisis van de jaren ‘80 
– maar ook, wat de Europese Unie betreft althans, met de implementatie van de richt-
lijnen die de gas- en elektriciteitsmarkten voor residentiële klanten in 2007 geliberali-
seerd hebben.

Onder het Belgische voorzitterschap werd binnen de Energieraad de nadruk gelegd op 
consumentenbescherming en energiearmoede, elementen die ook in het laatste Europe-
se energiepakket aan bod komen. De Verenigde Naties hebben 2012 uitgeroepen tot het 
‘Year of sustainable energy for all’ en ook België heeft in haar armoedebestrijdingsplan 
een specifi eke doelstelling rond ‘gewaarborgde toegang tot energie’ opgenomen. Even-
wel hebben noch deze toenemende aandacht rond energiearmoede, noch maatregelen 
ter bescherming van de consument de nodige zoden aan de dijk gezet om de situatie te 
keren.

Hoewel het laatste pakket energierichtlijnen de verschillende lidstaten aanzetten tot 
het defi niëren van kwetsbare consumenten en erbij vermelden dat dit in relatie met 
energiearmoede kan gebeuren, bestaat er op Europees niveau geen algemeen aanvaarde 
of gebruikte defi nitie. Wel treff en we de term aan in verschillende documenten. Inzake 
de erkenning van het belang van energie voor een menswaardig leven is het noemens-
waardig dat de Commissie oppert dat “energy is essential for every European”.3

Het hoofdstuk over deze problematiek – van de hand van Sandrine Meyer en Frédéric 
Huybrechs – tracht het belang van energiearmoede vast te stellen door aandacht te 
schenken aan de bestaande defi nities, aan de oorzaken en gevolgen ervan, aan het 
publiek dat er het vaakst bij betrokken is, maar eveneens door de situatie in ons land, 
en meer bepaald in elk van de drie gewesten, te analyseren. Deze vergelijking betreft 
niet enkel de ingevoerde maatregelen en meer bepaald de procedures bij niet-betaling, 
maar heeft ook oog voor de algemene aanpak van energiearmoede door de gewesten. 
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Deze bijdrage is gebaseerd op een ruimer en gedetailleerder onderzoek (Huybrechs e.a., 
2011), dat met name steunt op de confrontatie van de adviezen van de verschillende 
Belgische spelers die bij de problematiek van energiearmoede in België betrokken zijn.

De energie-uitgaven van de gezinnen hebben een niet te verwaarlozen impact op het 
risico dat deze laatste lopen om in energiearmoede te belanden, vooral wanneer deze 
gezinnen slechts een laag of bescheiden inkomen hebben. Verscheidene sociale maat-
regelen trachten dit risico te beperken door bepaalde categorieën rechthebbenden een 
verlaagd tarief voor gas en elektriciteit, tegemoetkomingen voor onbetaalde facturen 
via de OCMW’s of verwarmingstoelagen (stookolie) aan te bieden.

De notie ‘beschermde klant’, die met name gebruikt wordt om het sociaal tarief voor 
gas/elektriciteit toe te kennen en om de gediff erentieerde procedures inzake niet-be-
taling voor die vectoren te bepalen, lijkt nochtans niet volledig met de notie ‘energie-
armoede’ overeen te stemmen. De Brusselse en Waalse Gewesten hebben trouwens 
besloten de defi nitie ervan op gewestelijk vlak uit te breiden.

Het gebrek aan harmonisatie tussen de voorwaarden om voor deze verschillende soci-
ale maatregelen in aanmerking te komen en de te vage afbakening van de categorieën 
‘beschermde klanten’ zijn argumenten die ertoe aanzetten na te denken over de moge-
lijkheid om de basiselementen die met energiearmoede gepaard gaan, namelijk het feit 
dat de inkomens niet met de basisnoden van de gezinnen overeenstemmen maar ook de 
erbarmelijke energetische kwaliteit van de huisvesting, de gezondheidsproblemen of de 
socioculturele aspecten, beter te vatten.

Binnen de huidige en toekomstige context waarin de energieprijzen waarschijnlijk 
stapsgewijs gaan stijgen, moet het beleid ter bestrijding van energiearmoede vooral 
worden afgestemd op de maatregelen ter verbetering van de energetische kwaliteit van 
de huisvesting. Hoewel men stilaan specifi ek rekening begint te houden met de impact 
van de huidige maatregelen op de gezinnen die met energiearmoede te kampen hebben 
en de premies alsook steunmaatregelen aan hun bijzondere omstandigheden begint aan 
te passen, volstaat dit nog niet. Men moet nog de categorieën mensen die recht hebben 
op bijstand en de categorieën mensen die van verhoogde premies voor renovaties en/of 
energiebesparende investeringen kunnen genieten, harmoniseren.

Een specifi eke begeleiding van de gezinnen die met energiearmoede geconfronteerd 
worden, zowel eigenaars als huurders, zou moeten worden voorzien om hen te helpen 
bij de samenstelling van een dossier met het oog op de verbetering van hun huisvestings-
omstandigheden. Verder zou men ook incentives moeten voorzien voor de eigenaars-ver-
huurders die typeovereenkomsten hanteren waardoor huurders in staat zijn om werken 
uit te voeren zonder dat hun rechten hierbij geschonden worden. Men zou met name de 
categorieën mensen die recht hebben op bijstand moeten uitbreiden tot de gezinnen met 
een laag inkomen en het recht op alle energetische vectoren (inbegrepen stookolie of 
hout) toepassen, om beter op de werkelijkheid van energiearmoede te kunnen inspelen.
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Ten slotte, wordt de duurzaamheid van het huidige systeem voor de fi nanciering van de 
bijstand inzake energie in vraag gesteld. De belastingsgrondslag wordt immers beperkt 
doordat men een beroep doet op de gedecentraliseerde energieproductie door het gezin. 
Men gebruikt altijd meer hout en pellets als energetische vectoren en men beperkt de 
energiebehoefte door de verbetering van de energetische kwaliteit van de gebouwen.

In België is de bestrijding van energiearmoede dus een belangrijke uitdaging die in de 
komende jaren moet worden aangegaan. In de strijd tegen de klimaatverandering en 
het recht op een waardig leven in een degelijke woning, moet men met deze vorm van 
armoede rekening houden.

De impact van de economische crisis

Wat voor impact zal de economische crisis, een crisis die eerst fi nancieel was en nu 
overgaat in een werkgelegenheidscrisis en recent in een duidelijke maatschappelijke 
crisis, hebben op armoede en andere vormen van sociale uitsluiting? Kijken we verder, 
dan zien we de vele andere eff ecten van de crisis: op de sociale cohesie, op de weer-
baarheid 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. Een oprechte structurele analyse van armoede moet 
dan ook rekening houden met de ontwikkelingen op lange termijn. 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.

Bij het karakteriseren van de oplossingsmogelijkheden voor armoede wordt dikwijls 
verwezen naar de (oosterse) wijsheid: het is beter iemand te leren vissen dan hem een 
vis te geven. We moeten daaraan toevoegen: ook dat volstaat niet wanneer de populatie 
van vissen door overbevissing is uitgedund, bijvoorbeeld omdat de vrije markt toelaat 
dat de grote vissersboten de buit binnenhalen, omdat het water vervuild is of omdat het 
vissen wordt bemoeilijkt door wettelijke bepalingen of machtsverhoudingen.

Vandaag zitten we met een wat ongemakkelijk gevoel dat we twee belangrijke elementen 
in het debat hebben verwaarloosd. Het eerste is dat armoedebestrijding als pleister wordt 
gebruikt om over de groeiende ongelijkheden – ja, polarisering – in de samenleving heen 
te glijden; het tweede is dat we onvoldoende aandacht hebben besteed aan de oorzaken – 
de productielijnen – van armoede. Beide zijn natuurlijk met elkaar verbonden.

Over de relatie tussen beide polen – accumulatie van rijkdom aan de ene pool en van ar-
moede aan de andere – is de bijdrage die de recent overleden Gentse fi losoof Koen Raes 
in het Jaarboek Armoede en Sociale uitsluiting 1999 publiceerde onder de titel ‘Ethische 
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bouwstenen van armoedebestrijding. Van armoedebestrijding naar rijkdombestrijding 
en rijkdomverdeling?’, brandend actueel. Vandaar dat we besloten deze bijdrage inte-
graal te hernemen in dit Jaarboek.

Daarmee komen we terecht bij de noodzaak om meer aandacht te besteden aan de die-
perliggende oorzaken van armoede. Natuurlijk gaat het over uitsluiting op verschillende 
domeinen van de samenleving: de arbeidsmarkt, het onderwijs, het wonen, de ruimte, 
de dienstverlening, de cultuur. Welke zijn echter de mechanismen die al deze terreinen 
doorkruisen en die, omdat ze structureel zijn, ook structureel (en niet per domein en op 
het niveau van de zichtbare gevolgen) moeten worden aangepakt?

NOTEN

1. Citaat uit De Groene.
2. SEC(2010) 1564 fi nal.
3. COM(2007)386 fi nal.
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Jan Vranken

Nog altijd zijn vele economen en beleidsmensen weinig bekommerd over de toename 
van de inkomensongelijkheid. Zij vinden dat de opeenhoping van inkomens in het hoog-
ste deciel vooral positieve eff ecten heeft. Het spoort mensen ertoe aan om economisch 
nog actiever te worden, de accumulatie van kapitaal wordt erdoor versneld, de econo-
mische groei neemt toe en dus ook het nationale inkomen. Via het doordruppelen van 
die eff ecten profi teren uiteindelijk ook de armen ervan en ten slotte komen er meer 
mogelijkheden voor sociale mobiliteit voor achtergestelde groepen in de samenleving. 
Daarenboven is een toename van de inkomensongelijkheid een onvermijdelijk nevenef-
fect van de noodzakelijke privatisering en liberalisering.

Toch groeit de onrust over de toenemende ongelijkheid. Eind februari 2007 al verklaar-
den Peter Steinbrü ck, voorzitter van de Europese ministerraad Economie, en Joaquin 
Almunia, EU-commissaris voor Economie, dat de huidige situatie van hoge economi-
sche groei en stagnerende lonen niet houdbaar is. De vruchten van de economische 
groei moeten volgens hen beter worden herverdeeld. Het was de eerste keer dat de EU 
zich in die zin uitsprak over deze problematiek.

Deze ongerustheid werd bevestigd door de OESO-publicatie over ‘Growing Unequal. 
Income Distribution and Poverty in OECD Countries’ uit 2008.1 Die trok met een aantal 
‘gestileerde tijdsreeksen’ de aandacht op een vrij algemene stijging van de ongelijkheid 
in de meeste OESO-landen sinds het midden van de jaren ’70. Ook de conclusie van een 
overzichtsrapport van enkele tientallen onderzoeken uit het vijfde en zesde Europese 
Kaderprogramma van de hand van Perrons & Plomien (2010) in opdracht van de EC – 
DG Research (‘Why socio-economic inequalities increase? Facts and policy responses in 
Europe’) liegt er niet om: “Socio-economic inequalities have increased in the EU and are 
higher today than in 1980. This increase has happened during a period of economic growth. 
Economic modernisation and labour market deregulation has resulted in employment po-
larisation and widening earnings inequalities that have not been off set by social transfers or 
other policies” (Perrons & Plomien, 2010: 44).
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Naar de vaststellingen van deze gerenommeerde instellingen wordt meestal vlijtig ver-
wezen, want ze passen gewoonlijk in het dominante raamwerk van economische groei, 
meer marktdenken en liberalisering, inkrimpen van de sociale beschermingssystemen, 
activering naar de arbeidsmarkt toe. Opvallend is dat, nu het over een trend naar meer 
inkomensongelijkheid gaat, erg veel moeite wordt gedaan om deze groeiende ongelijk-
heid weg te redeneren. Zo worden de fi scale statistieken als relatief onbetrouwbaar 
onderuit gehaald; echter niet zozeer omdat daarin de hoogste inkomens schromelijk 
worden onderschat en grote vermogens en hun inkomens daarin niet zichtbaar worden. 
Terwijl deze componenten juist de recente ontwikkelingen domineren,2 samen met de 
stelselmatige afname van de koopkracht van de sociale uitkeringen. Bovendien wordt 
nog geen rekening gehouden met de impact van de krimpende sociale voorzieningen.

Hoe het in België is gesteld, moet duidelijk worden uit de cijfers en analyses in dit boek. 
Over het algemeen kunnen we concluderen dat dit land vooralsnog de ergste stormen 
goed doorstaan heeft. De vraag is wel wat er te gebeuren staat als de druk vanuit Europa 
om onze samenleving radicaal te liberaliseren en te economiseren, ondraaglijk wordt. 
Elders in dit Jaarboek – in de bijdrage van Patrick Humblet en Filip Dorssemont – blijkt 
dat het met de precarisering van onze arbeidsmarkt nog meevalt, in vergelijking met 
wat bijvoorbeeld in Duitsland gebeurt.

Met de verontwaardiging over de graaicultuur, is ook de problematiek van de groeiende 
ongelijkheid van de inkomensverdeling nog sterker in de belangstelling gekomen. Maar 
het gaat niet alleen om de verontwaardiging over de groeiende kloof tussen arm en 
rijk. Die grote en groeiende kloof heeft negatieve gevolgen voor de maatschappelijke 
welvaart en het welzijn van een land. Wilkinson & Pickett (2009) onderbouwen deze 
hypothese uitvoerig met statistisch materiaal in hun ‘The Spirit Level – Why More 
Equal Societies Almost Always Do Better’. In landen (en ook in staten van de VS) met 
meer inkomensongelijkheid is er minder vertrouwen tussen mensen, meer geweld, een 
lagere levensverwachting; zijn er meer mentaal zieken, meer obese mensen, slechtere 
schoolprestaties, meer tienerzwangerschappen, meer gevangenen (vooral door zwaar-
dere straff en) en minder gelijke kansen.

Dan zijn er de analyses die aantonen dat het onhaalbaar is om ieder Europees gezin boven 
de armoedegrens te trekken; daarvoor is immers minstens 130 miljard euro nodig. Het Cen-
trum voor Sociaal Beleid (CSB) berekende dat, om ieder EU-gezin 60 procent van het gemid-
delde inkomen van zijn land te garanderen minstens 130 miljard euro nodig is of 2,7 procent 
van alle beschikbare inkomens. Om 50 procent van het gemiddelde inkomen te garanderen, 
is 73 miljard euro nodig of 1,5 procent van alle beschikbare inkomens. Het gaat hier niet om 
de betaalbaarheid van zo’n beleid, maar om de politieke wil om zulk beleid te voeren.3

We kunnen natuurlijk wijzen op het bedrag dat Europa en nationale regeringen veil heb-
ben om de banken en lidstaten van het failliet te redden, maar de echte argumentatie ligt 
elders. Zelfs niet in de eerste plaats in het economische voordeel op korte termijn, waar-
op Ludo Horemans wijst in zijn reactie in De Standaard (1 november 2011). Horemans 



63

Van armoedebestrijding naar rijkdombestrijding en rijkdomverdeling?

wijst erop dat het optrekken van de minimuminkomens niet alleen een loutere uitgave 
vormt, maar dat dit geld haast onmiddellijk terugvloeit naar de economische kringloop – 
een Keynesiaans argument dat we in tijden van economische crisis erg nodig hebben.

Het gaat om het menselijk kapitaal dat verloren gaat door niet met alle krachten armoede 
te bestrijden. Niet enkel via een optrekken van het bestaansminimum, maar door een 
menswaardig inkomen te fi nancieren uit een radicalere herverdeling van de middelen. 
Hoe vaak moet men er nog op wijzen dat armoede tijdens de kindertijd een hypotheek 
legt op het hele latere leven. Dat een jeugd in armoede ertoe bijdraagt dat die kinderen 
later een last voor de samenleving worden in plaats van een troef. Het gaat onder meer 
over hun achterstand qua scholing op een arbeidsmarkt die geschoolde mensen hard 
nodig heeft, over hogere werkloosheidsrisico’s in een stelsel van sociale bescherming dat 
(vooral door opeenvolgende besparingsrondes) gebukt gaat onder tekorten. Hetzelfde 
geldt voor de gezondheidszorg die deze kinderen met hun grotere gezondheidsproblemen 
later moet opvangen. Het komt ons voor dat de helpende hand voor de banken het geld 
in een veel bodemlozere put gooit dan wanneer dit uitgetrokken wordt voor armoedebe-
strijding – en in het laatste geval zullen de voordelen veel structureler van aard zijn.

De situatie nodigt er dan ook toe uit om de aandacht op dat andere uiterste van maatschap-
pelijke verdeling van economische middelen en macht te richten; ook en misschien zeker 
wanneer we iets fundamenteels aan armoede willen doen. Zelf hebben we wel altijd naar de 
structurele oorzaken van armoede verwezen, maar we verwaarloosden te beklemtonen dat 
diezelfde productielijnen ook ongecontroleerde accumulatie van rijkdom voortbrengen.

Vandaag is het thema van ‘rijkdombestrijding’ actueler dan ooit en – iets wat we eigenlijk 
nooit hadden verwacht – het staat zelfs op de agenda van organisaties die niet onmid-
dellijk met deze thematiek in verband worden gebracht. Ook vooraanstaande economen 
nemen het voortouw in het verdedigen van voorstellen die een héél klein stukje van de 
enorme inkomens en fortuinen willen afromen. Voorstellen voor een taks op fi nanciële 
transacties zijn niet langer het monopolie van groepen en denkers in de periferie.

Twaalf jaar geleden...

In de editie van 1999 van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting is hoofdstuk 7 
van de hand van Koen Raes (Raes, 1999: 334-347). Deed het eerste deel van de titel 
– Ethische bouwstenen van armoedebestrijding – een rustig vertoog vermoeden, het 
tweede deel daarvan – Van armoedebestrijding naar rijkdombestrijding en rijkdomver-
deling – beloofde vuurwerk en gaf dat ook. Het wekte de aandacht in kringen aan wie 
het Jaarboek tot dan was voorbijgegaan. Zo was het de eerste en – voor zover we ons 
herinneren – enige keer dat we de kolommen van Trends haalden. Temeer omdat we in 
die editie ook gegevens over de zeer ongelijke vermogensverdeling publiceerden. Uit die 
cijfers bleek namelijk dat 10% van de Belgen 50% van het vermogen in handen hadden 
– en dan ging het nog over een grove onderschatting. Dat vond ook collega Jef Vuchelen 
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van de VUB, auteur van die cijfers. We werden vooral terechtgewezen omdat we van 
het rechte pad waren afgeweken: waar bemoeien ze zich mee, ‘schoenmaker blijf bij je 
leest’. Vermogen(sverdeling) ligt daar mijlenver vandaan.

Om armoede te bestrijden, stelde Koen Raes vast, zijn heel wat ethische motieven 
aan te brengen – maar wat met het andere uiterste van de inkomens-, vermogens- en 
machtsverdeling? Is de onbeheerste accumulatie van rijkdom vanzelfsprekend? Zijn de 
beschouwingen die we aanvoeren over de onrechtvaardigheid (ongerechtigdheid) van 
armoede ook niet toepasselijk op die rijkdom?

Het hernemen van deze bijdrage is ook een eerbetoon aan de auteur, ethicus en rechtsfi -
losoof, die op 4 mei 2011 overleed. Nog in een special van Knack van 2 maart4 bracht hij 
het thema van onverantwoorde accumulatie van rijkdom ter sprake, naar aanleiding van 
een debat over het erfenisrecht. Erfenissen houden sociale ongelijkheid in stand, meent 
professor Raes. “Veertig procent van de Belgische bevolking laat geen erfenis na en de 
15 procent grootste nalatenschappen vertegenwoordigen ruim 65 procent van de over-
gedragen vermogens. Daardoor kun je het erfrecht als hoofdverklaring van de vermo-
gensongelijkheden beschouwen. Erfenissen houden niet alleen de sociale ongelijkheid in 
stand, ze vergroten die zelfs nog”, aldus Koen Raes. “Uit wetenschappelijk onderzoek 
blijkt dat mensen die erfenissen krijgen vaak huwen met mensen die erfenissen krijgen. 
Men zegt dat liefde blind is, maar wie dat zegt, dwaalt. Rijke mensen trouwen doorgaans 
met rijke mensen. Door ons erfrecht zorgt dat dus voor een verdubbeling van hun rijk-
dom en een nog grotere kloof met de rest.” “Elk kind hoort gelijk te zijn en dezelfde 
kansen te krijgen in het leven. Maar wie geboren wordt uit welgestelde ouders heeft het 
een stuk makkelijker dan de anderen. Diegenen die erfenissen ontvangen, hebben het 
vaak al niet slecht getroff en, doordat ze van thuis uit meer hebben meegekregen dan 
anderen. Een jeugd in materiële welstand, een zorgzame opvoeding, een goede school en 
vaak ook een sociaal netwerk dat een steun in de rug is bij hun carrière. Daarbovenop 
krijgen ze nog eens een smak geld in de schoot geworpen. Dat is gewoon niet eerlijk.”

NOTEN

1. OECD (2008), Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries, OECD 
Publishing, Paris.

2. Zie bijvoorbeeld: “Een tweede essentiële opmerking is het feit dat we niet alle aspecten van 
inkomensongelijkheid vatten in deze bijdrage. Zoals eerder vermeld, weten we weinig over in-
komsten uit vermogen in België. Hierdoor kan de inkomensongelijkheid mogelijk worden on-
derschat. Daarnaast laten de data ons niet toe uitspraken te doen over de hoogte en de evolutie 
van zogenaamde ‘toplonen’” (Horemans, e.a., 2011).

3. Wie herinnert zich nog dat in het eerste voorstel (in 1974), de echte vader van het bestaansmi-
nimum – senator Stan De Clercq – dit bestaansminimum wilde fi nancieren uit opcentiemen op 
de hoogste inkomens? Wie schreef ook weer dat de geschiedenis zich herhaalt?

4. Cathy Galle, ‘Laat het kinderbijslagfonds erven’, in Knack 2 maart 2011.
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Ethische bouwstenen van armoedebestrijding. Van 
armoedebestrijding naar rijkdombestrijding en 

rijkdomverdeling?

Koen Raes

1. Het probleem van de armoede

Armoede wordt overwegend als een moreel probleem erkend, behoudens dan door 
diegenen die, zoals Franciscus van Assisi of Thomas More, de armoede (of minstens 
toch de soberheid) idealiseren of die haar, zoals Edmund Burke of Thomas Malthus, als 
een noodzakelijke stimulus zien in een competitieve maatschappij, waarin de zwaksten 
worden uitgeschakeld (Winch, 1996). In de moderniteit staat armoede haaks op huma-
nistische levensidealen, die een sterk utilitaire inkleuring kregen. Niet alleen wordt 
algemeen aanvaard dat het menselijk geluk een ‘binnen-wereldlijke’ waarde is, die op 
aarde mag worden en zelfs dient nagestreefd, maar bovendien wordt dat menselijk 
geluk in grote mate met de beschikking over (dagelijkse) welvaartsgoederen die voor 
iedereen toegankelijk zijn, geïdentifi ceerd (Taylor, 1989). Geluksopvattingen worden 
als het ware gedemocratiseerd, verliezen hun elitaire invullingen. En juist omdat men 
mensen steeds meer als gelijken opvat, wordt armoede steeds moeilijker aanvaardbaar, 
door de armen, maar ook door ‘verlichte’ lieden uit de heersende klassen.

Zonder overdrijving kan worden gesteld dat moderne staten hun belangrijkste legiti-
mering vinden in hun vermogen de welvaart van hun bevolking te verhogen. Jeremy 
Benthams ronduit revolutionaire stelling dat het realiseren van the greatest happiness of 
the greatest number de centrale doelstelling hoort te zijn van het staatsgezag, heeft het 
historisch gehaald. De beschikking over voldoende materiële goederen (om minstens 
de basisnoden optimaal te bevredigen) wordt als een noodzakelijke voorwaarde ge-
zien én voor het realiseren van menselijk welzijn of geluk én voor het beschikken over 
voldoende vrijheid om het persoonlijke levensplan enigszins autonoom uit te bouwen 
(Griffi  n, 1986). Het bestaan van armoede is dan ook een politiek probleem, omdat het de 
legitimiteit van de (welvaarts)staat aantast. Armen blijken niet alleen de uitgeslotenen 
te zijn van die welvaartsstaat, zij zijn tegelijk afhankelijken waarvan een misbruik kan 
worden gemaakt, dat strijdig is met de menselijke waardigheid.
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Maar armoede is niet alleen ethisch en politiek problematisch. Ook het begrip zélf is 
dat, omdat er geen consensus is over de precieze inhoud van het armoedebegrip. Dat 
staat in ieder Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting te lezen. Moreel wordt armoede 
gezien als mensonwaardig en mensonterend, als een onrechtvaardig lot, dat een ap-
pèl legitimeert op andermans medemenselijkheid in termen van caritas of solidariteit: 
indien de ‘missie’ van de mens op aarde grotendeels wordt gedefi nieerd in termen van 
een geluksopvatting, waarin de beschikking over materiële goederen centraal staat, 
dan is armoede de mislukking van die menselijke, wereldlijke missie. Zij is strijdig met 
eender welke moderne opvatting van het goede en wordt daarom ook strijdig geacht 
met de rechtvaardigheid. Conceptueel heeft armoede vooreerst steeds te maken met 
één of andere vorm van materiële ontbering (hoewel er ook ‘armen van geest’ zijn), van 
nood hebben aan materiële goederen en diensten, zoals voeding, kleding, verwarming, 
onderdak en vervolgens met een bepaalde bestaanswijze, die wordt gekenmerkt door 
bestaansonzekerheid en kwetsbaarheid voor diverse risico’s. Maar het problematische 
hiervan, de aard en de hoegrootheid van die ontbering, bestaansonzekerheid en kwets-
baarheid is in belangrijke mate een historisch-sociologisch contextueel gegeven. Boven-
dien kan men armoede vanuit diverse causaliteiten benaderen; als oorzaak of als gevolg 
van ontbering, als oorzaak of als gevolg van sociale uitsluiting, als oorzaak of als gevolg 
van sociale ongelijkheid (Drèze, Sen, 1989).

2. Diverse armen, diverse waarderingen

Juist daarom kan het verhelderend zijn de vraagstelling om te keren: in welke omstan-
digheden zouden we armoede niet problematisch vinden? Door het probleem aldus te 
hersitueren wordt meteen duidelijk dat armoede nooit uitsluitend een objectieve be-
staanssituatie is, maar, extreme uithongeringssituaties niet te na gesproken, ook een 
subjectieve bewustzijnstoestand (van de betrokkenen en van derden) en daarom ook 
steeds relatief en relationeel is. Men is arm wanneer men er zich van bewust is (of 
wanneer anderen er zich van bewust zijn) dat men – in verhouding tot wat men moge-
lijk acht – zijn (socio-historisch bepaalde) noden niet of onvoldoende kan bevredigen. 
Armoede is de spanning tussen het actuele en het potentiële.

Mochten mensen in volstrekte vrijheid, ondanks de beschikbaarheid van talrijke hefbo-
men om uit hun armoedesituatie te geraken en ondanks hun kennis van die hefbomen 
en hun vaardigheid om er gebruik van te maken, niettemin kiezen voor een armoedig 
bestaan, zouden we hun toestand dan nog ethisch problematiseren? Alle voorwaarden 
moeten hierbij vervuld zijn. Het mag geen keuze zijn bij gebrek aan alternatieven (dat 
noemen we een toestand van structurele onvrijheid), net zo min als een keuze bij ge-
brek aan kennis of inzicht in die alternatieven (want dan betreft het een ‘aangepaste 
voorkeur’ van het ‘hij weet van niets beters’-type) of bij gebrek aan vaardigheden om 



67

Ethische bouwstenen van armoedebestrijding

die kennis in handelen om te zetten. Het is mogelijk dat we ook dan nog een ‘bewust ge-
kozen armoede’ ethisch problematiseren, bijvoorbeeld omdat we vinden dat de betrok-
kene zijn talenten verwaarloost. Het probleem wordt hier enigszins vergelijkbaar met 
het probleem van de zelfdoding. De stelling dat men überhaupt het recht niet heeft de 
hand aan zichzelf te slaan even terzijde geschoven, zal men pas begrip hebben voor de 
zelfdoding indien zij op een vrije, geïnformeerde en duurzame overtuiging berust (die 
het lot van anderen niet radicaal aantast): men prefereert het niet-leven over het leven. 
Zo ook is mogelijk dat iemand – zonder dat daardoor ook anderen, zoals bijvoorbeeld 
kinderen, worden geraakt – vrijwillig opteert voor een arm over een rijk bestaan.

Die mogelijkheid is niet eens zo imaginair, want in de traditionele christelijke cultuur, 
die door een sterke wereld-, levens- en mensverachting was getekend, werden der-
gelijke personen zelfs met groot ontzag bejegend. In feite heeft het christendom van 
oudsher de rijkdom moreel problematischer geacht dan de armoede: zij was een kritiek 
op diegenen die meenden dat de zin van het menselijk bestaan op aarde bestond in het 
vinden van het menselijk geluk door menselijke welvaart (Delumeau, 1983). Rijkdom en 
het genieten van materiële welvaartsgoederen stonden nader tot de zonde dan armoede 
en ontbering.

Het is duidelijk dat de categorie armen – laten we ze de vrije armen noemen – die aan 
bovenvermelde criteria voldoet uiterst klein is en sociologisch verwaarloosbaar. Wel-
licht groter is de groep die voor de armoede kiest of vindt dat haar armoede ‘verdiend’ 
is, bij gebrek aan inzicht in beschikbare alternatieven en voor wie die ‘keuze’ dus een 
aangepaste voorkeur is: de slecht geïnformeerde armen. Zij weten van niets beters, 
kunnen zich geen niet-armoedig bestaan voorstellen of kunnen zich althans voor zich-
zelf een dergelijk bestaan niet voorstellen. Zoals uit een klassieke studie van Richard 
Sennett en Jonathan Cobb over The hidden injuries of class (1973) blijkt, ervaren zij hun 
toestand als verdiend: het is als gevolg van persoonlijke keuzen dat zij in die toestand 
terecht zijn gekomen en zij vinden dat ze ‘geen recht tot klagen’ hebben. Het gaat 
hier om een studie van Amerikaanse armen. In continentaal Europa worden dergelijke 
armen veel meer door het beleid geproblematiseerd: men probeert hen duidelijk te 
maken dat er wel degelijk mogelijkheden voorhanden zijn om uit hun armoedesitu-
atie te geraken. Men probeert hen hefbomen aan te reiken. Indien ‘zij’ hun situatie 
als onproblematisch ervaren is dat nog geen reden waarom ‘wij’ dat niet zouden doen. 
Waarom niet? Door hen te wijzen op beschikbare alternatieven, op het potentiële te-
genover het actuele, wensen we hen als het ware te frustreren. Dat doen we omdat we 
ervan overtuigd zijn dat het hier niet echt om een vrije keuze gaat. Vanuit de idealen 
van de Verlichting wensen we deze armen te ‘verlichten’ door hen te informeren. We 
beschouwen, met andere woorden, hun toestand als mensonwaardig en zouden willen 
dat ook zij dat inzien.

Vaak moeilijk van de slecht geïnformeerde armen te onderscheiden zijn de slecht ge-
motiveerde armen, die als het ware de ‘ethos’ missen om – met name via arbeid – uit 
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hun armoedige situatie te raken. Die armen, die centraal staan in Oscar Lewis’ sterk 
gecontesteerde The culture of poverty (1951) hebben ‘objectief gezien’ wel degelijk mo-
gelijkheden om uit hun toestand van ontbering te raken, maar grijpen die niet of laten 
het snel weer afweten. Ze zijn, volgens het heersende normaliteitbegrip ‘wilszwak’. Ook 
voor deze groep armen probeert de overheid, vaak met grote agogische hardnekkigheid, 
niettemin hefbomen aan te reiken.

Een vierde groep armen zijn diegenen die hun toestand van ontbering wel degelijk gro-
tendeels aan zichzelf te wijten hebben: de schuldige armen (men herinnere zich het 
onderscheid tussen de deserving en de undeserving poor). In de realiteit zal het wellicht 
bijzonder moeilijk zijn om precies aan te geven waar iemand terecht voor verantwoor-
delijk is en waar iemands verantwoordelijkheid verdwijnt (men denke aan de alcohol- 
of drugsverslaafde, de gokverslaafde maar ook aan de zware crimineel) maar moreel 
maakt het ongetwijfeld een verschil uit of iemand door omstandigheden of door eigen 
keuzen in ontbering terechtkomt. Moreel gesproken kan men stellen dat de ‘schuldige 
arme’ geen ‘recht’ heeft op solidariteit, maar dat het een samenleving siert om er niet-
temin ‘deernis’ voor te betonen, door ook voor hen een minimum levensstandaard te 
garanderen.

Bij veruit de grootste groep armen is het echter noch een kwestie van een vrije keuze, 
noch een kwestie van een aangepaste voorkeur, noch een kwestie van persoonlijke 
schuld. Hun armoede is een ‘lot’ bij gebrek aan reëel voorhanden zijnde alternatieven 
en/of bij gebrek aan vaardigheden om van die alternatieven gebruik te maken. Zij wil-
len wel uit hun armoedesituatie geraken, maar kunnen dat niet. Dat zijn de structurele 
armen, die in hun kielzog een armoedespiraal in gang houden, waarbij hun kinderen 
een grote kans lopen om ook in armoedige bestaansomstandigheden terecht te ko-
men.

Een amalgaam aan oorzaken verklaart het bestaan en voortbestaan van dergelijke 
armen in onze samenleving, waarbij meestal zowel een gebrek aan externe kansen 
(opportunities) van technologische, sociaal-economische of culturele aard, als aan per-
soonlijke mogelijkheden (capacities) van cognitieve of karakteriële aard in het geding 
zijn, daarbij inbegrepen fragiele familiale relaties of het verlies van de partner (Wilson, 
1987). De kans dat deze groep armen in onze samenleving groeit is groot, omdat de in-
formatiemaatschappij steeds hogere eisen stelt aan de arbeidskracht en tal van mense-
lijke (hand)vaardigheden hun economische waarde hebben verloren, doordat ze werden 
overgenomen door (betere) technologieën, maar ook omdat de arbeidsregimes en de 
familieregimes in toenemende mate fl exibiliseren en minder duurzaam worden (Can-
tillon, 1999). Het is in die zin dat onze maatschappij armoede produceert: mensen die 
vroeger nog aan de bak konden komen als on- of laaggeschoolde arbeidskracht kunnen 
dat steeds minder, terwijl de nieuwe fl exibele arbeidsregimes evenzeer van aard zijn 
om vaardigheden te eisen die schaarser voorhanden zijn. En een maatschappij waarin 
het tweeverdienersmodel de norm is geworden, produceert armoede in heel wat gezin-
nen die het met één inkomen moeten stellen.



69

Ethische bouwstenen van armoedebestrijding

3. Armoede en het vergoedingsbeginsel

Omdat en in de mate waarin deze armoede door de maatschappij wordt geproduceerd, 
is zij per defi nitie ethisch en politiek problematisch. Zij is immers het gevolg van men-
selijke keuzen (ook al worden die als economische wetmatigheden gedefi nieerd). Het 
gaat hier voor de betrokkenen in de letterlijke betekenis om een ‘lot’, een toestand 
waaraan zij geen schuld hebben en waaraan zij niets kunnen doen. Tegenover hen geldt 
het Rawlsiaanse principle of redress: het is de morele plicht van een samenleving die 
daartoe de mogelijkheden heeft om diegenen die zonder enige fout van henzelf in een 
toestand van ontbering terechtkomen toch een zo menswaardig mogelijk bestaan te 
garanderen. (Rawls, 1971: 100). Het is een belangrijk beginsel in onze systemen van so-
ciale zekerheid, dat vrij algemeen wordt aanvaard. De discussies draaien voornamelijk 
rond de vraag of iemand (een – langdurig – werkloze, een zieke) wel daadwerkelijk niet 
verantwoordelijk is voor zijn toestand en rond de vraag naar de hoegrootheid van de 
vergoeding, maar niet rond het beginsel zélf.

Waarom is dat een morele plicht van een samenleving (en dus een politieke plicht) op 
grond waarvan de arme een recht kan vorderen? Vooreerst impliceert dit een zekere op-
vatting van wat een samenleving eigenlijk ‘is’. Dat is vandaag, met de globalisering van 
de economie, het transport en de communicatie enerzijds en met wereldwijde vluchte-
lingenstromen anderzijds, beslist geen makkelijk te beantwoorden vraag. Maar hoe dan 
ook veronderstelt een notie van ‘samenleving’ een notie van ‘lidmaatschap’: het is om-
dat we allen lid zijn van een samenleving (eventueel kan dat de wereldsamenleving zijn) 
dat we door zekere plichten tegenover elkaar verbonden zijn (Postema, 1990). Daarom 
moet men – met name in het vluchtelingenvraagstuk – steeds onderscheid maken tus-
sen ‘argumenten voor lidmaatschap’ en ‘argumenten op grond van lidmaatschap’, want 
eens men als lid wordt erkend heeft men ‘recht’ op solidariteit. Meer: we zijn lid van 
een samenleving vooraleer we ‘individuen’ worden. Het zou van een verwerpelijk etno-
centrisme of antropocentrisme getuigen, indien zou worden gesteld dat we tegenover 
niet-leden geen morele plichten zouden hebben, maar hoe dan ook zullen die van een 
andere aard zijn en een andere grondslag hebben.

Lidmaatschap impliceert een sterke solidariteit die met name in ‘harde’ en ‘perma-
nente’ rechten wordt vertaald. Dat is een andere ethische ingesteldheid dan die van de 
Barmhartige Samaritaan of van de caritas. De discussie over hoe ruim de cirkel van het 
solidaire lidmaatschap is, is vandaag bijzonder actueel én omdat de wereldgemeenschap 
steeds meer integreert én omdat de legitimiteit van nationale staten of statengemeen-
schappen als relevante morele territoria die een grens tussen insiders en outsiders (mo-
gen) markeren, ter discussie staat. Noch een absoluut kosmopolitisme, noch een beroep 
op louter historische ‘gegevenheden’ formuleren hierop overtuigende antwoorden.

Maar waarom zou ik als lid een zekere plicht tot solidariteit hebben met ‘mijn’ minder for-
tuinlijke ‘lid-genoten’? Het is, zoals Nozick (1974) opmerkt, inderdaad niet hun schuld dat 
ze in een toestand van ontbering terecht zijn gekomen, maar evenmin is dat mijn schuld.
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Dat is correct, maar wie een samenleving als een lidmaatschapsverband opvat, kan 
ook opmerken dat ik evenmin enig recht kan claimen op alle rijkdommen die door 
verleden generaties werden geaccumuleerd en die mij precies kansen hebben aange-
reikt om een welvarend bestaan uit te bouwen. Zowel mijn ‘geluk’ als hun ‘pech’ zijn 
volstrekt onverdiend. Natuurlijk is het enigszins mijn verdienste dat ik mijn talenten 
tot ontwikkeling heb gebracht, maar niet dat ik daar (door afkomst, opvoeding en on-
derwijs) de mogelijkheden toe heb gekregen, net zo min als het mijn verdienste is dat 
er een maatschappelijke vraag is naar mijn talenten.

Anderzijds is tegen het recht op compensatie voor de armen, minstens sedert Adam 
Smith, steeds opgeworpen dat het een incentive zou wegnemen bij de rijken om steeds 
grotere rijkdommen te accumuleren (gezien ze toch worden afgeroomd) en dat zou uit-
eindelijk in het nadeel uitvallen van de ganse maatschappij. Empirisch is dit argument 
weerlegd: hoewel dient opgemerkt dat er behoorlijk wat belastingontduiking bestaat 
en hoewel het grootste deel van de sociale solidariteit door de loontrekkenden wordt 
gedragen, hebben de rijken zich bij een zekere mate aan welvaartsverdeling neergelegd. 
Wellicht hebben hierbij opportunistische overwegingen – angst voor revoluties, belang 
bij afzetmarkten – een doorslaggevender rol gespeeld dan morele overwegingen, maar 
de accumulatiedrift werd er niet fundamenteel door aangetast. Overigens dient men 
zich vandaag veeleer grondig de vraag te stellen of die accumulatiedrift inderdaad wel 
zo goed is voor de samenleving en of hij niet beter wat meer zou worden afgeremd.

Solidariteit met de minder fortuinlijke lotgenoot is nooit uitsluitend een kwestie van 
rationele ethische argumentatie, al is die wel van cruciaal belang om valse argumenta-
ties onderuit te halen. Maar solidariteit is ook een kwestie van inlevingsvermogen, van 
empathy (of van sympathy, zoals de utilitaristen het noemden), van het vermogen om 
zich in de positie van de ander te plaatsen. Daarom ook is solidariteit fundamenteel ver-
schillend van caritas, die weliswaar een deugd is in hoofde van de gever, maar noch enig 
inlevingsvermogen veronderstelt, noch de ander als een gelijke of gelijkwaardige opvat. 
Door de arme een ‘recht’ te geven op compensatie respecteren we diens waardigheid 
als mens. Hij hoeft daarvoor geen dankbaarheid of nederigheid te betonen.

In oorsprong was de solidariteit-op-grond-van-lidmaatschap met de armen, werklozen 
of de zieken in grote mate gebaseerd op de gedachte – die ook ons sociaal zekerheids-
stelsel onderschraagt – dat iedereen uiteindelijk een min of meer gelijk risico liep om 
arm, werkloos of ziek te worden. Ook al is dat nooit echt zo geweest, er bestond toch 
een zeker gevoelen van verbondenheid van het ‘we zitten allemaal in hetzelfde schuitje’-
type (ik help je omdat ik weet dat jij me ook zal helpen). Precies die grondslag van soci-
ale solidariteit wordt vandaag én op grond van sociologische inzichten (‘zeg mij in welke 
eerste studiejaar je zit en ik weet ongeveer waar je binnen twintig jaar zult staan’) én 
op grond van nieuwe medische ontwikkelingen (in casu genetische informatieverzame-
ling) steeds duidelijker onderuit gehaald (Goodin, 1988; Rosanvallon, 1995). Subjectief 
betekent dit dat mensen onderling minder het gevoelen of de overtuiging kunnen heb-
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ben lotgenoten te zijn en dus ook minder de bereidheid kunnen hebben om bij te dragen 
voor minder fortuinlijke ‘uitgeslotenen’. Er is dan ook nood aan een andere fundering 
voor de solidariteit-op-grond-van-lidmaatschap, een fundering die minder op de verze-
keringsgedachte is gestoeld en meer uitgesproken moreel is: we zijn solidair omdat we 
de morele overtuiging hebben dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. 
Het betekent dat we ons meer in abstracto – zoals achter Rawls’ imaginaire ‘sluier der 
onwetendheid’ – de vraag moeten stellen wat we zouden willen indien we zelf in de 
minder fortuinlijke positie terechtkwamen. Het betekent dat het principle of redress een 
eigen begronding heeft in een niet tot eigenbelang terug te voeren morele overtuiging.

De armen hebben dus recht op compensatie voor hun pech, als een sociaal grondrecht. 
Maar over welke compensatie hebben we het dan? Wat en hoeveel zijn voldoende? Ook 
dat zijn bijzonder moeilijke vragen. Enerzijds moeten betrokkenen een leven met een 
menswaardige bestaanszekerheid kunnen leiden, op grond van een minimum decent 
standard of living. Anderzijds moeten hen hefbomen worden aangereikt om – zoveel 
als mogelijk – uit hun toestand van armoede te geraken (Raes, 1995). Het eerste neemt 
voornamelijk de vorm aan van uitkeringen van het bestaansminimum, huisvestings-
projecten en van diverse vormen van steun en hulp in natura (cf. OCMW-uitkeringen, 
initiatieven van VICA, VFIK, of SIF1). Over dat tweede wordt meestal gedacht in termen 
van bijzondere alfabetiserings- en scholingsprogramma’s, vaardigheidstrainingen e.d. Er 
wordt met andere woorden hoofdzakelijk persoonsgericht gewerkt naar de armen toe.

4. Waarom geen rijkdombestrijding?

Zoals reeds werd aangestipt, wordt het wellicht tijd om het probleem ook eens anders 
te benaderen, vanuit de vraag of een samenleving die dergelijke armoede en derge-
lijke sociale ongelijkheden produceert, wel wenselijk is. Want onze samenleving creëert 
inderdaad steeds meer uitgeslotenen door haar ontwikkeling in de richting van een 
samenlevingstype dat steeds hogere eisen stelt in termen van cognitieve vaardigheden 
zowel als in termen van disciplinaire Selbstzwang aan haar leden (Beck, 1986) en dat 
tegelijk een steeds hogere (niet noodzakelijk ‘betere’) levenskwaliteit (en levensduur) 
kan verzekeren.

Het is een klassieke, maar daarom niet minder actuele vraag: heeft onze samenleving 
wel het recht een rijkdomniveau aan te houden dat onmogelijk door de ganse wereld-
bevolking kan worden bereikt en bovendien een wissel legt op de levenskansen van 
toekomstige generaties? Is het rechtvaardig dat de gemiddelde (verwachte) levensduur 
in Europa het dubbele bedraagt van die in zwart Afrika, waardoor de Europeaan dus 
eigenlijk ‘twee levens’ leeft, die bovendien tientallen meer grondstoff en (irreversibel) 
verbruiken dan de Afrikaan? (Honderich, 1980). Wordt het geen tijd om, in de termen 
van Michael Walzer (1983), én de monopolisering van steeds meer rijkdom bij steeds 
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minder mensen én de dominantie van materiële rijkdom over alle andere waarden ra-
dicaal in vraag te stellen? Wordt het geen tijd om de klassieke rijkdomkritieken, zoals 
die in de westerse cultuur werden geformuleerd door Franciscus van Assisi of Thomas 
More terug ernstig te nemen?

De oude pleidooien over ‘grenzen aan de groei’ die na het eerste rapport aan de Club van 
Rome werden geformuleerd lijken enigszins te zijn weggeëbd, hoewel er in onze samen-
levingen toch ook duurzame bewegingen zijn die opkomen voor onthaasting en versobe-
ring. De welvaart blijft groeien en wordt duurder betaald, maar de armoede groeit sneller, 
hoofdzakelijk omwille van de bevolkingsgroei. Waar het Bruto Nationaal Product stijgt, 
daalt niettemin het Gemiddeld Nationaal Inkomen, omdat er steeds meer mensen zijn.

Men kan menen dat deze internationale dimensie van het armoede- en rijkdompro-
bleem geen rechtstreeks verband houdt met het probleem bij ons, maar dat is wel 
het geval. Zelfs waar we in termen van ‘zwakke’ en ‘sterke’ solidariteit het verschil 
markeren tussen internationale en nationale systemen van herverdeling en armoede-
bestrijding, blijft het morele verband tussen armoede en rijkdom bij ons en in de derde 
wereld sterk genoeg om het ook in beschouwingen over armoede bij ons te betrekken. 
We worden er overigens dagelijks via het vluchtelingenprobleem en via processen van 
delokalisatie rechtstreeks mee geconfronteerd.

Iedere rijkdom- of welvaartsstijging legt niet alleen een groter beslag op het milieu, het 
vermindert ook steeds de kansen om de kloof tussen rijk en arm enigszins te dichten.

Vanuit een dergelijk perspectief kan rijkdombestrijding worden opgevat als een strijd 
tegen verkwisting. Verkwisting kan hierbij worden begrepen als de productie van vol-
strekt nutteloze goederen, de productie van overtollige goederen, de productie van im-
morele goederen en als de ineffi  ciënte productie van goederen. En verkwisting is onge-
twijfeld fundamenteel immoreel.

Men zal opwerpen dat een notie van ‘nutteloze goederen’ en zeker van ‘immorele goe-
deren’ een ethisch paternalisme veronderstelt, waarvoor geen plaats is in de heersen-
de liberale mensopvattingen: indien er voor een product kennelijk een vraag is op de 
markt, dan blijkt daaruit dat de consument een zeker ‘nut’ toeschrijft aan het goed, 
dat hij hoger acht dan het nut van het geld dat hij ervoor veil heeft. Wie anders dan de 
betrokkene kan uitmaken wat ‘goed’ voor hem is? Dat is de standaard economische 
justifi catie voor het vrij verkeer van goederen en diensten op de markt. Toch is zelfs 
die liberaal economische benadering niet absoluut. Vooreerst omdat niet steeds alle 
kosten van het product in de prijs zijn geïnternaliseerd. Heel wat kosten worden geëx-
ternaliseerd, op het milieu of op toekomstige generaties afgewenteld. Dat is een eerste 
beperking die algemeen moet worden aanvaard: àlle kosten moeten door de producent/
consument worden vergoed. Maar vervolgens worden ook nu reeds tal van wat Michael 
Walzer blocked exchanges noemt, erkend – what money can’t buy – in de zin dat bepaalde 
ruiltransacties niet zijn toegestaan, telkens om zeer specifi eke redenen. Walzer wijst 
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onder andere naar het te koop aanbieden van mensen (slavernij), van religieuze (simo-
nie) of politieke ambten, het afkopen van de legerdienst (cf. het lotelingensysteem) of 
het kopen van diploma’s (Walzer, 1983: 100-101). Daar liggen telkens niet alleen functi-
onele redenen aan ten grondslag (wie een diploma krijgt moet ook eff ectief de vaardig-
heden hebben die dit diploma verzekert) maar ook morele redenen: men acht dergelijke 
transacties in strijd met de menselijke waardigheid.

Welnu, waarom zouden we andere vormen van ruil van goederen (en van hun produc-
tie) niet ook als een blocked exchange kunnen opvatten en dus de rijkdomverhoging 
die er het resultaat van is als immoreel. Men kan hierbij uiteraard denken aan de korte 
termijn winsten bij beursspeculaties, aan het ongebreidelde erfrecht of aan de produc-
tie van perfi de wapentuigen (zoals de neutronenbom of anti-persoonsmijnen). Maar 
waarom niet ook gedacht aan de schaamteloze ontginning van het regenwoud, het pro-
duceren van ozonvernietigende gassen, het produceren van auto-ongevallen door het 
toelaten van al te hoge snelheden, het implementeren van zeer risicovolle productie-
wijzen, zoals kernenergie of het gebruiken van energiebronnen met een bijzonder laag 
rendement? Zou men dergelijke goederen(transacties) niet beter verbieden, ondanks 
het bestaan van bereidwillige betalers?

Het is geen toeval dat alle aangehaalde voorbeelden van ecologische aard zijn. Het ver-
band tussen toenemende rijkdom en dalende milieukwaliteit wordt immers met de dag 
duidelijker. En overigens ook het verband met armoede, want het zijn de armen die als 
eersten met de negatieve eff ecten van milieupollutie worden geconfronteerd via hun 
voeding en blootstelling aan levensgevaarlijke stoff en, net zoals zij het zijn die als eersten 
uit risicovolle productiesystemen en naar risicovolle leefwerelden worden gestoten.

5. Of rijkdomherverdeling?

Een ander denkspoor werd in een ophefmakende bijdrage van Samuel Bowles en Her-
bert Gintis geformuleerd. In Recasting egalitarianism (1998) pleiten zij ervoor het egali-
taristische denken om te buigen door in plaats van steeds verder te ijveren voor grotere 
inkomensherverdeling, veel meer de nadruk te leggen op vermogens- en machtsherver-
deling. Net zoals Andrew Glyn en David Miliband (1994) wijzen zij op de enorme verspil-
ling van middelen die grote sociale ongelijkheden met zich brengen. Maar anders dan 
deze laatsten willen zij bewijzen dat een grotere vermogensgelijkheid een eff ectievere 
politiek is om én grotere gelijkheid én grotere effi  ciëntie te bereiken dan inkomensher-
verdeling. Die ontbeert immers incentives. Mensen, zo stellen zij, zouden zorgvuldiger, 
verantwoordelijker en productiever omspringen met vermogens (aandelen in de onder-
neming waarin men werkt zowel als eigenaarschap van de woning) waarvan ze mede-
eigenaar zijn en dat zou de productie en het onderhoud van onroerend goed ten goede 
komen. Grotere gelijkheid zou tot meer spontane samenwerkingsbereidheid leiden en 
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op die manier besparen op de enorme monitoring-costs die thans in de samenleving en 
in de bedrijven moeten worden gemaakt om mensen te controleren of ze hun werk wel 
doen, hun huis of straat verzorgen e.d.

De ruimte ontbreekt hier om het model van Bowles en Gintis, en alle kritieken die 
erop werden geformuleerd, grondig te bespreken. Veel herinnert overigens aan eerdere 
voorstellen die door Herman Deleeck (1977) werden geformuleerd of aan de argumenten 
van August van Put ten voordele van fi nanciële werknemersparticipatie in de onderne-
ming. (Van Put, 1994) Want het kan niet geloochend worden dat momenteel niet alleen 
ons economisch systeem, maar ook ons sociaal systeem (van herverdeling) armoede 
produceert, omdat het onvoldoende hefbomen weet aan te reiken om mensen te moti-
veren om uit de armoede te stappen. Of vermogensherverdeling inkomensherverdeling 
radicaal moet vervangen, kan grondig betwist worden en zal het armoedeprobleem 
zeker niet opheff en. Maar de idee om meer incentives aan te reiken onder de vorm van 
een grotere gelijkheid in de toegang tot productiemiddelen en woningen en dus ook 
onder de vorm van een grotere verantwoordelijkheid hiervoor is zeker het overwegen 
waard. Hoewel het de uitdrukkelijke bedoeling is van initiatieven tot armoedebestrij-
ding middels uitkering van het bestaansminimum om misbruiken van de afhankelijke 
positie van armen te voorkomen, omdat zij een makkelijke speelbal zijn voor allerlei 
vormen van uitbuiting, kan niettemin ook niet worden geloochend dat de welvaarts- of 
verzorgingsstaat mogelijkheden biedt om zich in de armoede te nestelen. Ook dat kan 
als verkwisting worden opgevat, indien de betrokkenen wel degelijk talenten hebben, 
maar geen mogelijkheden om ze te ontwikkelen. Dat is niet alleen een kwestie van 
herverdeling van rijkdom maar ook van machtsherverdeling, waarbij armen grotere 
beslissingsbevoegdheden worden toebedeeld.

Grote rijkdomconcentraties zijn immoreel, ofwel omwille van de aard van de geaccu-
muleerde rijkdom, ofwel omdat die rijkdom de handelingsmogelijkheden van anderen 
fundamenteel beperkt, want rijkdomverschillen zijn machtsverschillen. Grote rijkdom-
verschillen zijn gevaarlijk, omdat zij gemakkelijk tot machtsmisbruik leiden. Ze zijn in-
effi  ciënt omdat ze zware investeringen in beveiliging vergen om ze te beschermen (dat 
geldt op mondiaal zowel als op binnenlands vlak). Ze vernietigen het milieu en ze onder-
graven de democratie (Guéhenno, 1997). Net zoals ik dat met de armen heb gedaan, zou-
den ook de rijken kunnen worden onderverdeeld in deserving en undeserving rich. Dat 
door erfenis verworven rijkdom onverdiend is hoeft geen betoog, al impliceert dit nog 
niet noodzakelijk dat het moreel en effi  ciënt zou zijn erfenissen integraal in beslag te 
nemen. (Erreygers, Vandevelde, 1997) Maar het is geheel in strijd met het beginsel van 
de gelijkheid van kansen: een samenleving waarin de ene mens, zonder democratisch 
mandaat, honderd keer meer (ik heb daar geen precieze notie van) goederen controleert 
dan een andere mens, is een onrechtvaardige samenleving. Of, misschien exacter: een 
samenleving waarin het zou volstaan om 10% van het (‘onverdiende’) vermogen van de 
5% rijksten af te romen om daardoor de levensstandaard van de 10% armsten signifi -
cant te verbeteren is een onrechtvaardige samenleving (indien zij dit niet doet).
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Bestaan er ‘verdiende’ – in de zin van desert, eerder dan merit – rijkdomverschillen? 
Waarschijnlijk wel. Het heeft geen zin om alles tot externe oorzaken of tot een kwestie 
van ‘geluk’ te willen herleiden. Maar dan nog blijft het probleem bestaan dat de ver-
houding tussen de verdienstelijke prestatie en haar waarde op de markt niet door die 
prestatie, maar wel door die (externe) marktomstandigheden wordt bepaald. De vraag 
luidt dus niet of er rijkdomverschillen mogen zijn, maar wel hoe groot die mogen zijn, 
zonder onverantwoordbaar te worden. Dat is het wat John Rawls’ ‘verschilbeginsel’ tot 
uitdrukking wil brengen: sociale ongelijkheden zijn maar rechtvaardig, indien zij in het 
voordeel van de minstbedeelden zijn, indien, met andere woorden, de minstbedeelden 
er slechter aan toe zou zijn zonder die sociale ongelijkheid. Het zou uiterst zinvol zijn 
om deze Rawlsian test vandaag eens daadwerkelijk toe te passen op de bestaande rijk-
domverschillen!

Het marxistische uitbuitingsbegrip werd door John Roemer (1981) in vergelijkbare zin 
geherformuleerd, op grond van het zogeheten withdrawal principle: indien het terug-
trekken van de geconcentreerde macht van een groep over een zeker vermogen een 
noodzakelijke en een voldoende voorwaarde zou zijn opdat het lot van anderen aanzien-
lijk zou verbeteren, dan is er sprake van uitbuiting: de maatschappij is beter af zonder 
die machtsconcentratie (over productiemiddelen, politieke ambten).

Interessant aan deze benaderingen is dat zij het ‘probleem van de armoede’ en oplossin-
gen ervoor niet meer in de eerste plaats situeren bij de armen zélf, maar in maatschap-
pelijke instituties en structuren. Rijkdom en concentraties van rijkdom worden in het 
centrum van de belangstelling geplaatst en aan een ethische waardering onderworpen. 
Het is immers toch opvallend hoe weinig wetenschappelijke aandacht er is voor de we-
reld en het leven van de rijken. Er bestaat een uitgebreide sociologische onderzoekstra-
ditie waar het de levenswijze en de problemen betreft van armen en migranten. Ver-
gelijkbaar onderzoek over de rijken ontbreekt. In zekere zin wordt aldus voortdurend 
gesuggereerd dat de ‘oplossing’ voor het probleem van de armen bij die armen zélf moet 
worden gezocht. Maar misschien is dit helemaal niet het geval en zijn de belangrijkste 
hefbomen in de strijd tegen de armen in handen van een groep die men niet kent.

Terecht wordt in het armoededebat uiterst voorzichtig omgesprongen met moralise-
rende begrippen als luiheid, gemakzucht, domheid, parasitisme die vroeger het armoe-
dedebat overheersten. Maar wil dat ook zeggen dat men ook het rijkdomdebat zoveel 
als mogelijk moet ‘de-ethiseren’? Is niet juist hier een herwaardering van het ethische 
discours op zijn plaats?

Het is wellicht tegen de stroom in argumenteren om hebzucht – toch ooit een van de 
zeven hoofdzonden – terug als een ondeugd die in strijd is met de menselijke waardig-
heid, te brandmerken. Hebzucht wordt in de economische theorie immers toch opgevat 
als het centrale motief dat de ‘homo oeconomicus’ in zijn rationele handelen drijft. Wie 
zich daar tegen keert wordt al snel als ‘naïef’ en ‘moralistisch’ gebrandmerkt. Maar 
is hebzucht wel zo rationeel? En zelfs indien een zekere mate aan hebzucht kenmer-
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kend zou zijn voor mensen, is dit dan een reden om haar een zo prominente plaats te 
verlenen in het dominerende mensbeeld? In onze kapitalistische maatschappij wordt 
alles overheerst door de norm van het ‘alles meer’ (van eender wat). Het is een louter 
instrumentalistische norm, die de vraag naar het ‘waartoe’ volstrekt open laat. Maar 
uiteindelijk gaat het toch maar om middelen. Middelen waarvoor? Voor het verwerkelij-
ken van het menselijk geluk is het utilitaristische en wellicht ook meest wijdverspreide 
antwoord. Dus kan men de vraag opwerpen of de beschikking over steeds meer rijk-
dom recht evenredig is met het steeds gelukkiger zijn. Ik heb geen weet van empirisch 
onderzoek dat op deze vraag een antwoord kan geven (hoe rijker, hoe gelukkiger?), 
maar ik durf er, nadat een zeker welvaartsniveau is bereikt, grondig aan twijfelen (men 
kan hier zelfs de theorie over het dalende grensnut bij betrekken). Menselijk welzijn of 
geluk wordt inderdaad mede bepaald door de mate waarin behoeften middels materiële 
goederen worden bevredigd, zolang ze van belang zijn (Griffi  n, 1986: 52). Daarbovenop 
heeft rijkdomverhoging nauwelijks nog iets met welzijns- of geluksverhoging te maken. 
Daarmee wil niet gezegd zijn dat machtsuitoefening en het kunnen aangaan van of in-
gaan op uitdagingen, waarvoor men precies rijkdom nodig heeft, niet ook belangrijke 
aspecten van welzijn kunnen zijn. Maar moeten precies die machtsuitoefening en dit 
risicogedrag niet meer democratisch worden gecontroleerd, zodat anderen er niet het 
slachtoff er van worden?

6. Coda: “freedom is just another word for nothing left to lose” (Janis Joplin)

Armoedebewustzijn is schaarstebewustzijn, het bewustzijn dat men is uitgesloten van 
zekere materiële welvaartsgoederen. Hoe meer rijkdom, hoe groter dat schaarstebe-
wustzijn: bij de rijken die jaloers hun rijkdommen bewaken en bij de armen die afgun-
stig die rijkdommen bekijken. Daarom is het existentieel zoveel moeilijker om arm te 
zijn in een welvarend land dan in een armer land (indien dat althans relatief afgesloten 
is van de rijke wereld). Zichtbare rijkdom (en dat is, toegegeven, niet de belangrijkste 
rijkdom) ‘steekt de ogen uit’ en men wordt dagelijks (ook via de media) geconfronteerd 
met de mogelijkheid van een andere, welvarender, levenswijze. Niet zozeer die van 
de superrijken, met wie de meeste mensen zich toch niet durven/kunnen vergelijken 
(Runciman, 1972), maar wel met de meer tastbare rijken die men op straat, in de media 
of in de reclame ontmoet en kennelijk de boodschap uitdragen dat geld wel degelijk 
gelukkig maakt.

Toch zijn er ook mensen die deze logica radicaal afwijzen. Op 26 maart 1998 partici-
peerde ik in Groningen aan ‘Het congres van de straat’, dat gewijd was aan de proble-
men van daklozen en daklozenwerkingen. Tijdens het congres werd het spreekgestoelte 
plots ingenomen door een aantal daklozen die zelf hun verhaal deden. En daaruit bleek 
dat zij een helemaal andere invulling gaven aan hun problemen als ‘dakloze’ dan de 
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talrijk aanwezige welzijnswerkers in hun referaten hadden naar voor gebracht. Voor 
die laatsten was het probleem van de dak- en thuislozen het feit dat ze – volgens de 
gangbare normaliteitnorm – geen permanent dak boven hun hoofd hadden, mede door-
dat ze geen permanent werk hadden en/of geen permanente relatie. De daklozen zélf 
vonden het helemaal niet erg in de open hemel te leven en te trekken, indien er maar 
voldoende sanitaire voorzieningen voor hen waren en vormen van tijdelijk onderdak en 
maaltijdenvoorzieningen voor de gure periodes.

Natuurlijk kan men deze getuigenissen – die men ook bij ons kan optekenen bij mensen 
uit de zogenaamde ‘vierde wereld-beweging’ – bezwaarlijk representatief achten en 
het is zeer goed mogelijk dat hier sprake is van ‘aangepaste voorkeuren’ bij gebrek aan 
alternatieve perspectieven. Niettemin bevatte hun verhaal een belangrijke boodschap: 
‘hun’ probleem was niet het ‘onze’. Zoals ook Frances Fox Piven en Richard Cloward 
vaststelden in hun ‘Poor people’s movements. Why they succeed, how they fail’ (1979) 
gaapt er vaak een diepe kloof tussen de ambities en strevingen van de armen zélf en 
de vertalingen die daarvan door professionele armoedebestrijders in beleidsobjectieven 
worden geformuleerd. Het is de dominerende normaliteitnorm die de daklozen in de 
marginaliteit drijft en zij kwamen op voor ‘het recht op anders zijn’. Indien daar kin-
deren bij betrokken zijn heeft de overheid de plicht om hen, zoals alle kinderen, aan de 
heersende normaliteitnormen betreff ende opvoeding en onderwijs te ‘onderwerpen’: 
voor hen kan men bezwaarlijk van een vrije keuze spreken. Maar de volwassenen? Zon-
der daarin te willen romantiseren is het best mogelijk dat zij ons een spiegel aanreiken 
voor de mogelijkheid van een andere geluksopvatting dan de utilitaire, een spiegel die 
irriteert omdat hij zo uitdagend het alomtegenwoordige welvaartsdenken te kijk zet ... 
zoals Diogenes alleen maar verlangde dat de koning een stap opzij zette zodat hij op 
hem geen schaduw meer wierp.

NOOT

1. VICA staat voor Vlaamse Intersectorale Commissie Armoedebestrijding, VFIK voor Vlaams Fonds 
voor de Integratie van Kansarmen, SIF voor Sociaal Impulsfonds (noot van de editor).
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Kinderarmoede

Willy Lahaye, Elsa Albarello, Jan Van Gils, Muriel Wiliquet en Tine Willekens

1. Belang

Om haar algemene beleid te sturen, ontwikkelt de Europese Unie strategieën om de 
nationale actieplannen van de verschillende lidstaten op elkaar af te stemmen. Daarbij 
worden diverse niet-gouvernementele organisaties, sociale partners en verenigingen 
betrokken, onder andere deze die werken met mensen die in armoede leven (Roelen, 
2011: 2). Europa nodigt de lidstaten uit om internationaal en binnenlands een kritische 
blik te hanteren om zo te komen tot betere prestaties op economisch en op sociaal 
niveau. De economische groei is een van de speerpunten van de strategische plannen 
van de Europese Unie, maar ook de sociale dimensie van deze groei speelt een rol. 
Vanuit dat perspectief worden sociale indicatoren ingevoerd die de grondslag vormen 
voor de formulering, de implementatie en de evaluatie van het beleid met het oog op 
de sociale insluiting en de vermindering van de armoede in de landen van de Europese 
Unie.

De Lissabonstrategie die het Europese beleid tussen 2000 en 2010 stuurde, strookt met 
deze dynamiek. In december 2001 keurde de Europese Raad in Laken de eerste groep 
sociale indicatoren goed voor het evalueren van de eff ecten van het beleid ter bevorde-
ring van de sociale insluiting en van de strijd tegen de armoede. Het einde van de Lis-
sabonstrategie valt samen met het Europees jaar tegen armoede en sociale uitsluiting. 
Tijdens de tweede helft van 2010 nam België ook het voorzitterschap van de Raad van 
de Europese Unie waar.

Tijdens de periode van de Lissabonstrategie nam de belangstelling voor kinderarmoede 
toe. Hoewel de toen ontwikkelde Laken-indicatoren duidelijk aandacht besteden aan 
armoede, stelt geen enkele ervan ons in staat de situatie van het kind in Europa correct 
te beoordelen. Kinderarmoede duikt halfweg het strategisch plan op, wanneer onder-
zoek aantoont dat de Europese gezinnen meer risico lopen om onder de armoedegrens 
terecht te komen bij een stijgend aantal kinderen (Hoescher, 2004; Marlier e.a., 2007). 
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Kinderarmoede wordt zo een prioriteit binnen het nationale beleid en de doelstellingen 
van de Europese Unie in haar strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

In dit perspectief herinnert Vranken (2010) eraan dat de Europese aanbeveling van 3 
oktober 2008 met betrekking tot actieve inclusie, ruimschoots de bekommernissen van 
de arbeidsmarkt overschrijdt. Onder andere het beleid dat op inclusie gericht is, moet er-
voor zorgen dat de intergenerationele overdracht van armoede, meer bepaald van kinder-
armoede, beperkt wordt. Dat men leeft in een gezin dat door armoede getroff en is, heeft 
een negatieve impact op de levenskwaliteit, onder andere op de gezondheidstoestand en 
de educatieve omgeving. De resultaten van onderzoek naar de leefomstandigheden van 
kinderen wijzen uit dat hoe vroeger en hoe langer armoede wordt ervaren, hoe meer deze 
van generatie op generatie lijkt te worden doorgegeven (Vranken, 2010; De Boyser, 2010). 
De impact van ontberingen en slechte leefomstandigheden op het welzijn, de gezondheid, 
de ontwikkeling en de opvoeding van het kind is manifest (De Boyser, 2010). Op middel-
lange en lange termijn leiden deze omstandigheden tot een zwakke sociale mobiliteit bij 
de meeste kansarmen: dit vormt een aanzienlijke belemmering voor het beleid inzake 
actieve inclusie. In het nieuwe strategische plan voor Europa (‘Europa 2020’) wordt kin-
derarmoede dan ook een van de hoofdbekommernissen van het Europese beleid.

2. De situatie in Europa en in België

Figuur 1 – Armoederisico per leeftijdscategorie.
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De EU-SILC gegevensbank levert informatie over de inkomens en leefomstandigheden van 
de Europese burgers. Deze gegevens maken het mogelijk om situaties van armoede en 
sociale uitsluiting in de Europese landen beter te identifi ceren. Zo worden ze gebruikt om 
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een armoededrempel vast te leggen; die bedraagt 60% van het equivalente gemiddelde 
nationale inkomen in de lidstaat. Huishoudens waarvan het inkomen onder die drempel 
ligt, worden als ‘in risico op armoede’ beschouwd. Voor een volledigere voorstelling van 
deze concepten en de toepassing ervan verwijzen wij de lezer naar de bijdrage van Frieda 
Vandeninden in dit Jaarboek.

Het armoederisico kan berekend worden op de hele bevolking of op specifi eke bevol-
kingsgroepen, zoals op verschillende leeftijdscategorieën. Zo wordt ook de graad van 
kinderarmoede bepaald.

Ook in Europa lopen de kinderen een groter armoederisico dan de hele bevolking (20% 
versus 17%). In iets mindere mate is dat ook het geval voor België (17% versus 15%). Al 
sinds de eerste golf van dit type gegevens in 2004 maken de Europese instanties zich zor-
gen over deze resultaten. De situatie lijkt ook nauwelijks te verbeteren, ondanks de gro-
tere aandacht vanwege Europa en de lidstaten. In het kader van de Lissabonstrategie heb-
ben meerdere landen de strijd tegen de kinderarmoede aanvaard als één van de nationale 
inclusiestrategieën (Vranken, 2010). Tweeëntwintig lidstaten hebben zo doelstellingen 
vooropgesteld om de kinderarmoede uit te roeien. Daarbij voeren ze een minimumloon 
in, een beleid om het gezins- en het beroepsleven op elkaar af te stemmen of zetten ze 
diensten op die aangepast zijn aan gezinnen. In verschillende lidstaten werden specifi eke 
maatregelen getroff en voor werkloze gezinnen en voor de kwetsbaarste families, maar 
ook voor de ontwikkeling van opvangsystemen en voor begeleiding van ouders. Bij wijze 
van illustratie kunnen we erop wijzen dat de Belgische overheid al sinds 2008 een pro-
gramma heeft voor de bestrijding van de armoede, dat 59 concrete maatregelen bevat. 
Deze hebben onder meer betrekking op het inkomen, de gezondheid, de tewerkstelling, 
de huisvesting, de toegang tot energie en tot openbare diensten. Onder deze maatregelen 
vinden we er die de sociale begeleiding van kinderen en hun families op het oog hebben.

We herinneren eraan dat de strijd tegen kinderarmoede een van de prioriteiten was van 
het jaar 2010, dat werd uitgeroepen tot ‘Europees Jaar van de bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting’, onder meer tijdens het tweede semester met het Belgische voor-
zitterschap. Ook het Hongaarse voorzitterschap in de eerste helft van 2011 schoof de 
armoede bij kinderen als een van de prioriteiten naar voren.

Deze toenemende belangstelling voor armoede bij kinderen kan worden verklaard door 
de zware gevolgen van deze vorm van armoede en door de moeilijkheden die gepaard 
gaan met het invoeren van een effi  ciënt beleid voor de strijd tegen de kinderarmoede. In 
eerste instantie wordt vandaag erkend dat kinderarmoede nefaste gevolgen heeft voor 
het welzijn en de psychosociale ontwikkeling van het kind. Bovendien wordt vastgesteld 
dat dit type armoede een aanzienlijke impact heeft op lange termijn, eens het kind 
volwassen is. De fysieke en mentale gezondheidstoestand van de volwassenen wordt 
beïnvloed door de omstandigheden waarin zij als kind opgroeiden (Blackwell e.a., 2001). 
De cognitieve, sociale en aff ectieve ontwikkeling van het individu op volwassen leeftijd 
wordt ook beïnvloed door de blootstelling aan risico’s tijdens de kindertijd (De Boyser, 
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2010: 157). De gevolgen voor het sociale beleid zijn fundamenteel: de kinderarmoede be-
paalt de armoede bij volwassenen. Het individu maakt maar weinig kans te ontsnappen 
aan deze intergenerationele overdracht van armoede. Sociaal gesproken vermindert het 
zwakke onderwijsniveau van de arme bevolkingsgroepen hun bijdrage tot de uitbouw 
van de samenleving. Economisch gezien wegen ze op de sociale bestedingen (Vranken, 
2010). De bestrijding van de kinderarmoede blijft dus één van de voornaamste uitdagin-
gen voor het toekomstige Europese beleid.

Europa 2020 is de groeistrategie die de Europese Unie goedkeurde voor dit decennium. 
Een van de vijf voorname doelstellingen is de wens om de bevolking die te maken krijgt 
met armoede en sociale uitsluiting, met 20 miljoen te verminderen. De strijd tegen de 
kinderarmoede houdt verband met dit streven om de armoede te verminderen, onder 
meer omdat men een duurzame vermindering van de armoede wenst. De strijd tegen 
kinderarmoede helpt om de mechanismen af te bouwen die bijdragen tot de sociale 
reproductie van de allerarmsten.

Kinderarmoede bestrijden, is niet zo eenvoudig. De notie van agency helpt om dit te 
verklaren (Vranken e.a., 2010: 2-3; Vranken, 2010: 182). Agency verwijst naar de afhan-
kelijkheid van kinderen. Ze hangen niet alleen af van hun ouders maar ook van allerlei 
diensten (gezondheid, onderwijs, opvang), die door de overheid op de verschillende 
niveaus worden georganiseerd. In die zin moet het beleid rekening houden met de spe-
cifi eke impact op het kind van beslissingen rond gezinsaangelegenheden en opvang-
voorzieningen. Een van de voornaamste conclusies is, dat de indicatoren die het meest 
gebruikt worden om de kinderarmoede te meten (inkomen en verbruik van het gezin) de 
kinderen herleiden tot een onrechtstreekse doelgroep, die voornamelijk is opgebouwd 
op basis van de levenskwaliteit van de volwassenen in het gezin. Deze vaststelling pleit 
in het voordeel van indicatoren die rechtstreeks gericht zijn op de levenskwaliteit van 
kinderen, die rekening houden met hun specifi eke behoeften en hun respectievelijke 
verwachtingen, afgestemd op hun leeftijd.

Zo komen we bij de relevantie van de indicatoren die gebruikt worden om de kin-
derarmoede te meten en om de specifi eke ontberingen waar kinderen mee kampen, 
preciezer te omschrijven. Deze kwestie werd op verschillende manieren aangepakt. De 
klassiekere methode gebruikt bestaande statistische gegevens. Daarbij wordt de kin-
derarmoede onderzocht vanuit de leefomgeving van de kinderen. Een tweede manier 
wil de huidige statistische gegevens uitbreiden met indexen van kinderarmoede. De 
derde, meer kwalitatieve piste, bestaat erin de leefwereld van de kinderen vanuit hun 
eigen perceptie te begrijpen. Elk van deze pistes brengt zijn eigen hoeveelheid relevante 
informatie mee, maar ze sluiten elkaar daarom niet uit. Ze leveren de beleidsinstan-
ties een grondigere kennis van kinderarmoede en maken duidelijk dat de indicatoren 
die specifi ek en rechtstreeks in verband staan met de levenskwaliteit van de kinderen 
hoogdringend moeten worden gediversifi eerd.
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3. De risicofactoren

Van de factoren die het risico op kinderarmoede in Europa en meer specifi ek in België, 
bepalen, bespreken we er drie: de leeftijd van het kind, het type gezin en de arbeidsin-
tensiteit van de volwassenen in het gezin. Deze indicatoren krijgen des te meer beteke-
nis omdat het kind er geen invloed op kan uitoefenen.

3.1 De leeftijd van het kind

In vergelijking met alle Europese landen samen, ligt het armoederisico in België ge-
voelig hoger voor jonge kinderen (0-5 jaar). Dit verschil is nog duidelijker voor de al-
lerkleinsten (0-2 jaar): in België loopt meer dan één kind op de vijf (22% versus 16% 
in Europa) van 0 tot 2 jaar het risico om terecht te komen in een gezin dat onder de 
armoedegrens leeft. Wanneer we de verdeling van de kinderen die onder de armoede-
drempel leven, bekijken, zien we dat de verhoudingen ook hoger zijn in België dan in 
de gehele Europese unie, met name voor wat de jongste leeftijdscategorie betreft (0-2 
jaar). Deze gegevens lijken aan te tonen dat het risico op kinderarmoede in Europa in 
functie van de leeftijd is bepaald. In België is dat onderscheid nog groter voor de jongste 
leeftijdscategorieën.

Figuur 2 – Armoederisico per leeftijdscategorie.
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3.2 Het type gezin

In vergelijking met de andere Europese landen valt België op door een groter aantal 
eenoudergezinnen (15% in vergelijking met 11% in Europa) en een grotere verhouding 
gezinnen met drie of meer kinderen (32% versus 21% in Europa). Deze twee types ge-
zinnen oefenen een aanzienlijke invloed uit op de verdeling van de kinderen die onder 
de armoedegrens leven. 70% van deze kinderen leven immers in de ene (35%) of in 
de andere (35%) van deze twee gezinsgroepen. De gezinssamenstelling bepaalt dus in 
grote mate de kinderen die het risico lopen in aanraking te komen met armoede.

Figuur 3 – Armoederisico per type gezin.
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3.3 De arbeidsintensiteit in het gezin

Al meerdere jaren wijzen studies met betrekking tot de tewerkstelling op het verband 
tussen het armoederisico en de arbeidsintensiteit in de gezinnen. De hierboven weer-
gegeven gegevens bevestigen dat verband: het armoederisico voor het kind neemt sterk 
af in functie van de arbeidsintensiteit bij de volwassenen in het gezin. De impact van 
de werkloosheid in Belgische gezinnen is aanzienlijk op het armoederisico bij kinderen: 
78% van de kinderen die in een werkloos gezin wonen, leeft onder de armoedegrens. De 
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verdeling van alle kinderen die onder de armoedegrens leven, toont dat bijna de helft 
van deze kinderen (47%) in een werkloos gezin woont. Dat is meteen het hoogste cijfer 
van de 27 landen van de Europese Unie. Daarentegen merken we op dat werken geen 
feilloze remedie tegen armoede is. Meer dan één arm kind op vier leeft immers in een 
gezin waar één van de ouders of beide ouders minstens parttime werken.

Figuur 4 – Armoederisico in functie van de arbeidsintensiteit in de gezinnen.
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4. Naar de opbouw van een index voor kinderarmoede

Teneinde een synthetisch beeld van kinderarmoede te kunnen geven, werden recent 
meerdere onderzoeken gewijd aan het uitwerken van een index. Bij de studies naar ar-
moede is dit type meting vooral gericht op het inschatten van het welzijn en/of de geleden 
ontberingen (Bradshaw & Richardson, 2009; TARKI Social Research Institute, 2010). In dit 
geval is de index het resultaat van het samenvoegen van verschillende indicatoren.

Hier weerhouden twee types index onze aandacht. Het eerste is de primaire indicator 
van materiële deprivatie. Die maakt het mogelijk om, op basis van een gegeven drem-
pel, de mate van materiële deprivatie van kinderen te bepalen (TARKI Social Research 
Institute, 2010). Het tweede is de index van de gecumuleerde ontbering (Notten & Roe-
len, 2011). In de studies die naar deze indexen verwijzen, houdt alleen de primaire indi-
cator van materiële deprivatie rekening met België.
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4.1 De primaire indicator van materiële deprivatie

Negen items van deprivatie worden gebruikt om de primaire indicator van materiële 
deprivatie op te bouwen (TARKI Social Research Institute, 2010). Het gaat om de vol-
gende items:

betalingsachterstand voor de hypotheek of de huur, op de nutsfacturen, aankopen  –
op krediet of andere huurbetalingen;
het onvermogen om jaarlijks een week met vakantie te gaan; –
het onvermogen om één dag op twee een eiwitrijke maaltijd op tafel te zetten; –
het onvermogen om onverwachte uitgaven het hoofd te bieden; –
de onmogelijkheid te genieten van een telefoon (gsm inbegrepen); –
de onmogelijkheid om een kleurentelevisie te hebben; –
de onmogelijkheid om een wasmachine te hebben; –
de onmogelijkheid om een auto te gebruiken; –
het onvermogen om de woning voldoende te verwarmen. –

Het individu wordt beschouwd als zijnde in deprivatie wanneer op minstens drie van 
de negen items tekortkomingen worden gemeld. Voor België maakt deze index van 
materiële deprivatie het mogelijk om twee belangrijke problemen te onderscheiden in 
het kader van kinderarmoede. Het gaat om het voortdurend leven in armoede en om 
armoede bij kinderen uit migrantengezinnen.

De gegevens die werden verzameld in het kader van het EU-SILC-onderzoek maken een 
longitudinale evaluatie van armoede mogelijk. In dit geval is het mogelijk na te gaan in 
welke mate de individuen die gedurende een gegeven jaar onder de armoedegrens leven 
(inkomen onder 60% van het mediaan inkomen), dat ook in de voorgaande jaren deden. 
Wat kinderarmoede betreft, toont een eerste longitudinale schatting voor de jaren 2004 
tot 2007 dat 73,9% van de risicokinderen in 2007 ook risico liep tijdens de drie voorgaande 
jaren 2006, 2005 en 2004. Een dergelijke percentage zou erop kunnen wijzen dat het na-
genoeg onmogelijk is om als kind aan de armoede te ontsnappen. Dat is een opmerkelijk 
hoog cijfer, maar we moeten dat resultaat wel nuanceren. Als we de evaluatie doen over 
drie jaar (van 2005 tot 2007) ligt de verhouding van het longitudinale eff ect van kinderar-
moede lager. Dan komen we op 52,7%, wat het eff ect van de hardnekkigheid van armoede 
voor kinderen vermindert, zonder het evenwel drastisch te verlagen. In dit stadium is het 
belangrijk geen overhaaste conclusies te trekken over de hardnekkigheid van armoede op 
lange termijn. Zonder dit complex debat te openen,1 moeten we wel opmerken dat er een 
dynamiek van arme bevolkingsgroepen bestaat naast het feit dat de hierboven voorge-
stelde cijfers wijzen op een zekere hardnekkigheid van de kinderarmoede. Die bevolkings-
groepen kunnen arm zijn per toeval, occasioneel, op terugkerende wijze of, voor een veel 
kleinere groep, structureel arm en dus op lange termijn (Vranken, 2010: 104).

Wat op een fundamenteler niveau opvalt in dit longitudinale perspectief is het niveau 
van materiële deprivatie dat de kinderen met het grootste risico op hardnekkige ar-
moede kennen. In België blijkt uit een longitudinale evaluatie over drie jaar dat 86% 
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van de kinderen die risico lopen op herhaalde armoede ook geconfronteerd worden met 
minstens drie materiële deprivaties (primaire indicator van materiële deprivatie). Van 
de twintig Europese landen die aan de hand van deze criteria werden bestudeerd, is 
dat een van de hoogste cijfers, samen met Polen, Letland en Hongarije (het gemiddelde 
van de twintig Europese landen is 53,3%). Deze situatie is opmerkelijk wanneer men 
weet dat in België de jongste kinderen (0 tot 6 jaar) het meest risico lopen op materiële 
deprivatie (Vranken, 2010: 190).

De indicator van materiële deprivatie wijst bovendien uit dat kinderen van migranten 
bijzondere aandacht vereisen. In 2007 had bijna één kind van migranten op de twee 
(48%) in België te maken met minstens drie materiële deprivaties van de negen die 
beschouwd worden als essentieel voor de levenskwaliteit.

4.2 De index van gecumuleerde deprivatie

De recentste opbouw van een gecumuleerde deprivatie-index voor kinderarmoede ge-
beurde, voor een (beperkt) aantal landen, door het Onderzoekscentrum Innocenti van 
UNICEF (Notten & Roelen, 2011); België was daar niet bij. Er werden wel Europese lid-
staten opgenomen die aan België grenzen of vlakbij België liggen: Frankrijk, Duitsland, 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Daarom zullen we het belang van een index van 
gecumuleerde deprivatie bespreken in de mate waarin bepaalde toepassingen en gevol-
gen daarvan ook op België van toepassing kunnen zijn.

Een gecumuleerde deprivatie-index bepaalt niet, zoals de primaire indicator van mate-
riële deprivatie, een drempel waarboven er geen sprake is van deprivatie, terwijl bene-
den die drempel geen verschil wordt gemaakt tussen gematigde (drie) of ernstige (vijf 
en meer) deprivatie. Hier wordt het totaal van de deprivaties opgenomen in een index. 
Bovendien wil deze gecumuleerde deprivatie-index ook indicatoren integreren die eigen 
zijn aan het huidige welzijn van het kind, in de plaats van alleen uit te gaan van factoren 
die de toekomstige ontwikkeling en de sociale inschakeling van het kind belemmeren, 
eens de volwassen leeftijd is bereikt. We zullen later terugkomen op dit fundamentele 
debat tussen de notie van ‘welzijn’ en die van ‘een gedegen toekomst’.

De berekening van de gecumuleerde deprivatie-index gebeurt op basis van dertien in-
dicatoren met betrekking tot de volgende vier domeinen: de leefomstandigheden thuis, 
de omgeving, de basisdiensten en de fi nanciële middelen (Notten & Roelen, 2011: 10). 
De integratie van indicatoren in verband met het welzijn van het kind is onder andere 
aanwezig op het gebied van de basisdiensten, via de volgende twee elementen: ‘toegang 
tot de algemene gezondheidszorg’, ‘toegang tot het verplicht onderwijs’.

Verschillende types van gecumuleerde indexen kunnen worden berekend. Algemeen 
gesproken, toont onderzoek in de vier betrokken landen dat het risico op gecumuleer-
de deprivatie aanzienlijk stijgt wanneer het gezin gekenmerkt wordt door een van de 
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volgende situaties: een eenoudergezin; een beperkte arbeidsintensiteit; werkloosheid; 
huurwoning. In de meeste gevallen leiden de afwezigheid van een hogere opleiding bij 
de ouders en het grotere aantal kinderen in het gezin niet tot een verhoging van het 
risico op gecumuleerde deprivatie.

De meting van de gecumuleerde deprivatie toont onder meer aan dat deprivatie op één 
van de dertien indicatoren ook optreedt bij kinderen waarvan het gezin niet onder de 
armoedegrens leeft; 57% (Nederland) tot 68% (Verenigd Koninkrijk) van alle kinderen 
kent minstens één deprivatie. De gecumuleerde deprivatie raakt dus niet alleen de ge-
zinnen met een inkomen onder de armoedegrens. Ook gezinnen die boven deze grens 
leven, komen ermee in aanraking.

5. Impact voor het sociale beleid in België

Wat kinderarmoede betreft, wijzen vergelijkende Europese studies (OESO, 2009) uit dat 
de positie van België verre van ongunstig is. Het percentage kinderen dat onder de ar-
moedegrens leeft, is lager dan het Europese gemiddelde. Dat cijfer is echter wel hoger dan 
dat van de algemene bevolking, wat we overigens in de meeste Europese landen zien.

Op het gebied van het welzijn van het kind vervult de Belgische welvaartsstaat zijn 
rol terdege, conform het gemiddelde van de Europese landen. Dat is onder meer het 
geval met de inkomenssteun voor gezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar en voor 
gezinnen met kinderen die onder de armoedegrens leven. In dat geval helpen de sociale 
overdrachten om het risico op kinderarmoede met 14% te verkleinen. Diezelfde sociale 
voordelen zijn meer in het bijzonder gericht op eenoudergezinnen waardoor het armoe-
derisico van deze kinderen met 27% wordt verlaagd. Deze twee verminderingen van het 
armoederisico zijn grotendeels gelijkaardig met de inspanningen die gemiddeld worden 
geleverd door alle Europese landen.

Toch moeten we enkele indicatoren aanhalen waaraan de beleidsinstanties aandacht 
moeten besteden. Meer in het bijzonder komt in België armoede in verhouding meer 
voor bij de jongste kinderen (0 tot 5 jaar), bij eenoudergezinnen en bij gezinnen met een 
lagere arbeidsintensiteit. In samenwerking met de regio’s voert de federale staat onder 
andere een beleid om het beroeps- en het gezinsleven beter te coördineren, om zo het 
aantal kinderen in minder actieve gezinnen te verminderen. Dit leidde tot de invoering 
van fi scale stimulansen om zo de tewerkstelling van de gezinnen met een laag inkomen 
te bevorderen. Deze dynamiek gaat samen met een uitbreiding van het aantal plaatsen in 
de kinderopvang om de intrede van de ouders op de arbeidmarkt te bevorderen. Het Of-
fi ce de la Naissance et de l’Enfance (ONE) in de Waals-Brusselse Federatie evenals Kind en 
Gezin (K&G) in de Vlaamse gemeenschap beheren de gesubsidieerde opvang in België.

De eff ecten van dit systeem op de gezinnen zijn divers. Naast de begeleiding die deze 
twee organisaties bieden voor de gezondheid van het kind, ontlasten ze de ouder ook, 
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waardoor die beschikbaarder wordt voor de arbeidsmarkt. Bovendien geven ze zowel 
ouders als kinderen kansen om zich psychosociaal en educatief te ontwikkelen: deze 
opvangcentra stimuleren de fysieke, psychische en sociale ontwikkeling van het kind en 
begeleiden de ouder in zijn ouderlijke functies (ONE, 2009).

Onderzoek wijst uit dat de kwetsbaarste bevolkingsgroepen deze organisaties nog te 
weinig frequenteren. Minder dan één kind op vier van migranten en nauwelijks één 
kind op vijf uit een benadeeld milieu maken er regelmatig gebruik van (Vranken, 2010). 
Dit lage bezoekcijfer vinden we ook terug bij kinderen van eenoudergezinnen en precies 
zij vormen de doelgroep van een dergelijk initiatief. Daarnaast is ook de naschoolse 
opvang een hulpmiddel dat nog te weinig ontwikkeld is en moeilijk toegankelijk is voor 
het kwetsbaarste publiek (TARKI Social Research Institute, 2010: 132).

Ten slotte zou bijzondere aandacht moeten worden besteed aan kinderen van migran-
ten. Voor deze kinderen zien we de hoogste deprivatiecijfers, maar bestaan er slechts 
weinig concrete maatregelen op federaal niveau of op het niveau van de regio’s. Het 
voorbeeld van het onderwijs is veelzeggend op dat gebied: al van in de lagere school 
treedt de discriminatie van migrantenkinderen in werking (Nicaise, 2009). Teneinde 
de integratie van kinderen van de eerste generatie van migranten in het basis- en mid-
delbaar onderwijs te bevorderen, werden vanaf 2001 brugklassen opgericht in de Frans-
talige Gemeenschap. In Vlaanderen bestaan ook dergelijke opvangklassen voor deze 
bevolkingsgroep en wel sinds 2002. Momenteel beschikken we niet over een evaluatie 
van initiatieven.

Zowel in de Vlaamse gemeenschap als in de Waals-Brusselse Federatie worden projec-
ten ontwikkeld om de relaties tussen school, ouders en buitenschoolse organisaties te 
bevorderen, om zo de band terug aan te halen met wie buiten het onderwijs is gevallen 
(Vettenburg, 2009; Lahaye, Pourtois & Desmet, 2009), maar deze projecten blijven nog 
experimentele innovaties.

6. Impact voor het onderzoek naar kinderarmoede

Welke lessen kunnen we trekken uit het onderzoek dat werd gevoerd in het kader van de 
armoede en dat gedeeltelijk in dit artikel werd voorgesteld? Ze tonen dat de methodologi-
sche richting, de theoretische keuzes en de selectie van indicatoren, de resultaten en de 
conclusies van deze onderzoeken sturen. Wij zullen drie van de voornaamste lessen weer-
houden; ze werden al uitgebreid besproken in de literatuur.2 Ze roepen onder meer op tot 
de ontwikkeling van een kwalitatieve benadering van de leefwereld van arme kinderen.

Homogene groep versus gedifferentieerde groepen?

Hoe kunnen we onderzoek doen naar armoede bij kinderen? Moeten we de kinderen 
daarbij beschouwen als een homogene groep of moeten we een onderscheid maken 
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volgens leeftijdscategorie. Zo ja, welke verdeling moeten we dan aanhouden? Meestal 
beschouwen studies over kinderarmoede alle kinderen als één groep, die los staat van 
die van de volwassenen. Wanneer leeftijdscategorieën worden toegepast, blijft het aan-
tal klein, daar ook de beschikbare gegevens beperkt zijn.

Naast deze methodologische moeilijkheden blijkt al snel dat het cruciaal is om rekening 
te houden met de leeftijd. De leeftijd waarop het kind geconfronteerd wordt met ar-
moede, is doorslaggevend: hoe jonger het kind, hoe groter de impact (Duncan e.a., 1998; 
De Boyser, 2010). Wanneer de armoede omvangrijk en hardnekkig is tijdens de eerste 
levensjaren van het kind, is de negatieve impact op de toekomst van de jongere ernstig. 
Vanuit dat standpunt zou de preventie van de eff ecten van armoede bij de jongste be-
volkingsgroepen dus een belangrijk en gunstig resultaat hebben.

Verder is ook de ontwikkeling van het kind anders in functie van de leeftijd (Pourtois 
& Desmet, 2004): de behoeften waarmee rekening moet worden gehouden, zijn relatief 
verschillend in functie van deze verschillende stadia in de ontwikkeling. Daarom kan 
het gebied waarop het kind een deprivatie kent een grotendeels verschillend resultaat 
hebben afhankelijk van de leeftijd. Het is dan ook belangrijk om een nauwkeurige weer-
gave van het type deprivaties te kennen waar de verschillende leeftijdsgroepen mee 
worden geconfronteerd.

Well being versus well becoming?

Het onderscheid tussen deze twee concepten heeft een theoretische grondslag. Het 
uitgangspunt well becoming beschouwt het kind in functie van zijn toekomst. Daarbij 
wordt de nadruk gelegd op de ontwikkelingskansen van het kind, rekening houdend met 
zijn toekomstige psychosociale integratie. Een dergelijke invalshoek stuurt de keuze 
van de domeinen en de indicatoren die gericht zijn op het meten van de kwaliteit in 
het gezin en de omgeving van het kind. Dat is onder meer het geval voor de fi nanciële 
middelen, de buitenlandse afkomst van de ouders, hun opleiding en hun arbeidsintensi-
teit. Er is duidelijk belangstelling voor de structuur van de omgeving waarvan het kind 
rechtstreeks afhankelijk is (Vranken, 2010).

Het uitgangspunt well being bekijkt het kind daarentegen in functie van de huidige le-
venskwaliteit. Hier wordt de nadruk gelegd op de onmiddellijke rendabiliteit van de 
kwaliteit van de omgeving voor het dagelijkse leven van het kind. Dit theoretische con-
cept richt zich op het huidige welzijn. De belangrijkste domeinen en indicatoren kunnen 
bijvoorbeeld betrekking hebben op vrije tijd, communicatiemiddelen (vaste of mobiele 
telefoon, toegang tot het internet).

Zo bepalen de theoretische uitgangspunten in verband met kinderarmoede de manier 
waarop de onderzoeker de leefomstandigheden van het kind benadert, beschrijft en 
interpreteert. Hij richt zich daarbij op de toekomst of bekijkt de onmiddellijke impact 
op de levenskwaliteit van het kind.
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Familiale indicatoren of specifi eke indicatoren?

Vaak is de keuze van het type indicatoren het gevolg van een theoretisch of ideologisch 
uitgangspunt. Vanuit een deterministische visie op de psychosociale ontwikkeling van 
het kind, heeft de onderzoeker de neiging de voorkeur te geven aan indicatoren in 
verband met het gezin, zoals materiële middelen, sociaal milieu en opleiding van de ou-
ders, educatief model. Zonder het belang van die indicatoren te willen negeren (Lahaye, 
Pourtois & Desmet, 2007) is vandaag echter een specifi eke en doelgerichte benadering 
van het kind vereist.

Verschillende redenen pleiten in het voordeel van een dergelijke aanpak (Roelen, 
2010). In eerste instantie moet men informatie verkrijgen over de armoede op spe-
cifi ek kindniveau, met oog voor het standpunt en de levenskwaliteit van de jongere 
zelf. Ten tweede moeten we ook rekening houden met de specifi eke behoeften van 
het kind die niet dezelfde zijn als die van volwassenen. Kinderen worden als volwaar-
dige doelgroep beschouwd en ook hun middelen moeten dus gekend zijn (Cyrulnik, 
2008). Dit uitgangspunt wordt verder ook toegepast in de gegevensverzameling die 
werd gerealiseerd in het kader van EU-SILC in 2009. Er werd een specifi eke module 
opgericht over de materiële deprivatie van het kind. Er werd informatie verzameld die 
het welzijn van het kind in perspectief brengt (Guio, 2011). Belangrijk is echter dat de 
informatie werd verzameld aan de hand van de antwoorden die de ouders gaven over 
hun kinderen.

Wanneer de indicatoren uitgaan van het gezin als basiseenheid en gericht zijn op de 
toekomst, heeft het ingevoerde beleid de neiging om de voorkeur te geven aan de on-
dersteuning van het gezin, in de hoop dat deze dynamiek het kind ten goede zal komen. 
Een benadering die gericht is op specifi eke indicatoren zal het mogelijk maken rekening 
te houden met het perspectief van het kind en de rol die het op verschillende niveaus 
vervult, zowel voor de eigen persoonlijke ontwikkeling als voor de institutionele inte-
gratie en relationele ontplooiing.

Naar een benadering die gericht is op de leefwereld van de kinderen

Notten en Roelen (2011) geven aan dat de informatie die in de enquêtes van EU-SILC 
wordt verzameld, afkomstig is van volwassenen. Zij voegen eraan toe dat deze indica-
toren voornamelijk te maken hebben met het gezinsleven en maar in beperkte mate 
rechtstreeks betrekking hebben op het welzijn van het kind zelf, ook al omvatten de 
meeste indicatoren in verband met het gezinsleven die voorkomen in de enquêtes van 
EU-SILC onrechtstreeks ook indicatoren in verband met het welzijn van het kind. Vanuit 
dat standpunt richten de onderzoekers zich op de inbreng van andere informatie die 
verkregen werd bij jongeren, hetzij door de associatie van nieuwe procedures of nieuwe 
vragenlijsten (Notten & Roelen, 2011; TARKI Social Research Institute, 2010), hetzij door 
de invoering van nieuwe benaderingen in het onderzoek naar armoede bij kinderen. 
Deze tweede weg willen wij in het vervolg van deze bijdrage illustreren.
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7. De leefwereld van jongeren in armoede

Er bestaan verschillende onderzoeken naar armoede bij kinderen. We beschikken voor-
namelijk over cijfergegevens en betreuren dan ook het gebrek aan kwalitatieve infor-
matie over de beleving van armoede bij kinderen (Dierckx, 2010). De belangstelling voor 
een benadering die gericht is op de uitspraken en belevingen van het kind is niet nieuw. 
In 1999 kwam UNICEF-België met het initiatief What do you think? om het standpunt van 
de kwetsbaarste kinderen duidelijk te maken. Er werden twee rapporten neergelegd bij 
het Comité voor de Rechten van het Kind (2002 en 2010). Deze actie is duidelijk bedoeld 
om de kwetsbaarste kinderen deel te laten nemen aan het sociale en politieke bestel. 
De visie op de kwetsbaarste doelgroepen moet daarbij veranderd worden; we mogen ze 
niet als passieve slachtoff ers bekijken maar eerder als echte spelers die, op hun niveau, 
kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de samenleving.

In België werden in 2010 drie studies gevoerd naar de leefwereld van kinderen die ar-
moede kennen. Twee daarvan hadden betrekking op kinderen van zes tot twaalf, de ene 
studie werd gerealiseerd in de Vlaamse Gemeenschap (Van Gils & Willekens, 2010), de 
andere in de Federatie Wallonië-Brussel (Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de 
l’Aide à la Jeunesse, 2010). De derde studie die gevoerd wordt door UNICEF-België heeft 
betrekking op kinderen van 12 tot 18 jaar (UNICEF-België, 2010). Wij willen hier de be-
langrijkste kenmerken van de leefwereld van de kinderen voorstellen en daarbij nagaan 
welke de implicaties zijn voor het sociale beleid in België.

7.1 Jong zijn en arm

Jongeren vinden dat de term ‘arm’ van toepassing is op daklozen en mensen die in ont-
wikkelingslanden leven. Hoewel ze zich wel bewust zijn van de moeilijkheden in hun 
gezin, vinden ze niet dat ze onder die noemer vallen.

Materiële armoede

Globaal gezien worden alle dimensies die noodzakelijk zijn voor het welzijn van kin-
deren aangetast door armoede. Kinderen zijn eindeloos veel gevoeliger voor hun men-
selijke relaties dan voor hun materiële bezittingen, maar toch maken die deel uit van 
de beleefde deprivatie. Ze drukken hun behoeften uit op het gebied van huisvesting 
bijvoorbeeld. Hetzelfde geldt voor intimiteit: velen zouden graag een eigen kamer heb-
ben, wanneer dat niet het geval is. Wanneer ze geconfronteerd worden met de druk van 
de marketing en met de talrijke consumptiegoederen waarover hun peers beschikken, 
erkennen ze de limieten van hun gezin. De uitdrukking van hun verlangens gaat vaak 
gepaard met een uitdrukking van onthechting. Het beperkte budget van de ouders of de 
problemen die zij kennen, ontnemen hun soms de kleine genoegens van hun leeftijd. 
Spelconsoles, computers en gsm’s behoren tot de grootste verlangens. De toegang tot 
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deze technologische goederen is van groot belang, omdat zij volgens hen voldoen aan 
twee essentiële functies: ‘zichzelf verwennen’ en ‘integreren‘. Het is bijna van levens-
belang erover te kunnen beschikken. Meestal zorgen de ouders er dus voor dat ze deze 
aankopen kunnen doen. Het zou verkeerd zijn om deze, automatisch, als overbodig of 
als verspilling te beschouwen.

School

School is erg belangrijk voor kinderen. Daar kunnen ze werken aan hun toekomst, de 
nodige vaardigheden opdoen om later werk te vinden en zich sociaal te integreren. Een 
minderheid van de kinderen zegt graag naar school te gaan. Bepaalde ervaringen zijn 
echter duidelijk minder constructief en kunnen in verband gebracht worden met de so-
ciale omstandigheden waarin de kinderen leven. De school schept een duidelijke kloof 
tussen leerlingen van verschillende sociale categorieën. Vanuit hun schoolervaring be-
treuren de oudere kinderen het gebrek aan informatie over schoolrichtingen, het feit 
dat de opties niet aan hun verwachtingen voldoen, het gebrek aan middelen en de hoge 
studiekost, evenals het gebrek aan ondersteuning vanwege de leerkrachten. Sommigen 
voelen zich gediscrimineerd door hun leerkrachten. Het is betreurenswaardig dat ze 
hun behandeling in het onderwijs moeten wijten aan hun socioculturele kenmerken. 
Het onderwijssysteem besteedt nog te weinig aandacht aan het culturele uitgangskapi-
taal van de leerlingen.

Affectieve breuk

Vele kinderen die in armoede leven, moeten hun ouders zorg of zelfs concrete onder-
steuning bieden. De sociale verhoudingen van de volwassenen lijken dikwijls doordron-
gen van passie en radicale standpunten. Er zijn veel problemen in het gezin die vaak 
leiden tot breuken die ook een invloed hebben op de kinderen. Als het daarbij een van 
de ouders betreft, wordt het nog dramatischer. Een plaatsing in een instelling zorgt voor 
een onderbreking in hun leefruimte, wat weinig bijdraagt tot de serene ontwikkeling 
van het kind. De aff ectieve deprivatie die daarmee gepaard gaat, veroorzaakt ongetwij-
feld een van de scherpste pijnen die de betrokken kinderen kennen. Dit gebrek aan aan-
wezigheid of beschikbaarheid van de ouders is echter niet dominant bij arme kinderen. 
Meestal voelen ze zich geborgen en geliefd. De kinderen drukken zich met veel respect 
en loyaliteit uit over hun ouders.

Sterke en zwakke punten van sterke banden

Vanuit het standpunt van het kind is het niet zozeer de confi guratie van het gezin die 
belangrijk is voor het welzijn, maar wel de kwaliteit van de relaties die het heeft met de 
mensen rondom zich, in het bijzonder met de referentievolwassenen. Het is mogelijk 
dat kinderen de ouderlijke zorg om activiteiten van fi nanciële plantrekkerij niet expliciet 
aan het licht brengen. De komst van een kind in het gezin betekent vaak het einde van de 
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beroepsactiviteit van de moeder. Kinderen weten dat en kunnen daaruit concluderen dat 
hun bestaan een beperking vormt voor de middelen van het gezin. Anderen, gelukkig ook 
talrijker in aantal, benadrukken vooral de goede verstandhouding binnen hun gezin. Dat 
geeft kinderen een veilig gevoel en zorgt voor een psychologisch welzijn dat de andere 
tekortkomingen compenseert. Zij die een constructieve relatie met hun ouders schetsen, 
zijn beter gewapend tegen bepaalde gevolgen van hun socio-economische situatie.

Solidariteit in de buurt

Net zoals ze gehecht zijn aan hun naasten, zijn kinderen ook gehecht aan hun buurt en 
hun vrienden. De opeenvolgende beproevingen waar sommige kinderen mee te maken 
krijgen, zorgen ervoor dat ze overgevoelig worden of te snel reageren. Hun vriend-
schapsrelaties kunnen daardoor intens zijn. Er bestaat daarentegen soms ook een ra-
dicale vijandigheid ten opzichte van andere kinderen. Sommige jongeren hangen veel 
rond op straat, terwijl andere dat net een gevaarlijke plaats vinden.

7.2 Rekening houden met de leefwereld van kinderen bij overheidsinterventies

Of armoede nu geërfd wordt, het gevolg is van een individuele sociale onthechting of 
verbonden is met de socio-economische uitsluiting van de leefgroep, het blijft een pro-
bleem dat systemisch en transversaal moet worden aangepakt. Het volstaat niet om 
sociale acties te voeren en een gediff erentieerd beleid te hanteren. Alle structurele be-
leidslijnen moeten evolueren in de richting van een betere integratie van alle bevolkings-
groepen. De hier geschetste pistes behoren tot verschillende bevoegdheidsniveaus.

Naar een rechtvaardiger schoolsysteem

Internationale studies (OESO, 2009; Demeuse e.a., 2005; Demeuse & Baye, 2008) wezen 
al uit dat het Belgische schoolsysteem wordt gekenmerkt door ongelijkheid en segre-
gatie: er bestaan niet alleen verschillen tussen groepen leerlingen, maar ook tussen de 
scholen zelf. Dit heeft een sterke invloed op de beleving van jongeren met een armoe-
deprobleem. De manier waarop de scholen vandaag werken, benadeelt vaak kinderen 
die in armoede leven. Het verschil met de andere leerlingen wordt met de jaren groter. 
De leerkrachten zijn maar in beperkte mate uitgerust om deze diskwalifi catiemecha-
nismen uit te schakelen. Als reactie op de vaak frontale contacten in de schoolom-
geving en het gevoel van discriminatie en segregatie dat daaruit voortvloeit, moeten 
we nieuwe educatieve dynamieken ontwikkelen tussen de bevoorrechte spelers van de 
school (leerlingen, ouders en leerkrachten), moeten we de basisopleiding en de bijscho-
ling van leerkrachten versterken zodat zij beter het hoofd kunnen bieden aan de diverse 
leerlingengroepen en moeten we de pedagogische praktijken evalueren om beter te 
beantwoorden aan de verschillen en de tekorten die leiden tot ongelijkheid.
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Naar een beter geïntegreerde structuur

Er kan nog veel verbeterd of ontwikkeld worden buiten de school, opdat elk kind er 
een plaatsje zou vinden. Bepaalde vrijetijdsactiviteiten zijn erg belangrijk voor kinde-
ren: muziek, het gebruik van nieuwe technologieën, informeel beoefende sporten. Maar 
weinig jongeren doen een beroep op collectieve structuren voor hun vrijetijdsbesteding. 
De minder formele en meer horizontale werking is een model dat beter overeenstemt 
met de zijnswijze van bepaalde kinderen, onder meer bij de meest benadeelde groepen. 
Vanuit dat standpunt zouden de animatoren en monitors in de verschillende federaties 
in staat moeten zijn om de malaise en de autocensuur die bij sommige jongeren blijkt 
te bestaan, beter aan te pakken. Het is de bedoeling om te strijden tegen het fenomeen 
van segregatie dat op dit vlak wordt geobserveerd. Tegemoetkomen aan de belangstel-
ling van het arme kind in een collectieve structuur die rekening houdt met de sociale 
eigenschappen en het kind de gelegenheid biedt om successen te ervaren en in contact 
te komen met alternatieve modellen, kan het zelfvertrouwen alleen maar bevorderen. 
Zo kan zijn betrokkenheid bij een persoonlijk project gestimuleerd worden, een vaardig-
heid die maar al te vaak in beperkte mate aanwezig is bij kinderen die in armoede leven. 
De aff ectieve investering van deze kinderen is meestal gericht op een zeer beperkte 
kring mensen rondom hen. Buitenschoolse activiteiten moeten dus hun sociale netwerk 
en de waaier van mensen die van belang zijn voor hen uitbreiden.

Naar een actieve responsabilisering van het kind

Sociale teruggetrokkenheid en afwijzing van het systeem bemoeilijken integratiepro-
cessen en -projecten. Het is evenwel mogelijk en onontbeerlijk om ervoor te zorgen dat 
deze jonge generatie een positieve houding ten opzichte van de samenleving behoudt of 
hervindt. Arme mensen nemen constant initiatieven om daar iets aan te doen. Vaak er-
varen ze de tussenkomst van de sociale diensten echter als een strak keurslijf, waarbij 
weinig gewerkt wordt aan het staan op eigen benen. De jongeren moeten ondersteund 
worden om betrokken te raken bij de beslissingsprocessen waar ook zij door beïnvloed 
worden. Een beroep op hen doen als ‘ervaringsdeskundigen’ maakt het mogelijk om 
deze kinderen te helpen om richting te geven aan sociale interventies. Elk initiatief dat 
bedoeld is om van deze kinderen ‘aanbieders’ (van middelen, kennis) te maken in de 
plaats van ‘vragers’ (uitkeringen, asiel) is welkom. Het is belangrijk dat ze zelf kunnen 
deelnemen aan de sociale interventie. Het beleid voor de strijd tegen de kinderarmoede 
en tegen de mechanismen van de bestaansonzekerheid moet gebaseerd worden op de 
ervaringen en de eigen middelen van de voornaamste betrokkenen. Arme kinderen ont-
wikkelen immers specifi eke vaardigheden waarop ze kunnen steunen op weg naar een 
serenere toekomst: gevoel voor rechtvaardigheid, zin voor solidariteit, zelfstandigheid 
en rijpheid, bewustzijn van de kostprijs van dingen, fl exibiliteit, durf, risicomanage-
ment. De acties die gericht zijn op een betrokkenheid van of samenwerking met jonge-
ren zijn zeker aanwezig in het landschap van het sociale beleid in België (FOD Sociale 
Integratie, 2011), maar ze moeten nog structureel bestendigd worden.
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8. Besluit

Kinderarmoede krijgt steeds meer aandacht in de Europese Unie en meer bepaald in Bel-
gië. België is een van de landen met een relatief hoge levensstandaard, maar armoede 
heeft vooral betrekking op kinderen zonder dat sociale interventies deze discriminatie 
van de kwetsbaarste bevolkingsgroepen echt kan uitroeien. Dit risico houdt niet enkel 
verband met de leeftijd, maar ook met het type gezin waarin de jongeren leven, met de 
werkintensiteit van de ouders, of nog, met het migratietraject van het oorspronkelijke 
gezin. Deze problematiek mobiliseert de beslissers om maatregelen met betrekking 
tot het sociale beleid aan te passen en de vorsers om de bijzondere aspecten van de 
bestaansonzekerheid van de kinderen beter te vatten.

Om beter zicht te krijgen op de armoedebeleving bij jongeren, werden in ons land on-
langs verscheidene kwalitatieve studies uitgevoerd. Deze studies bieden een verfi jndere 
kijk op de leefomstandigheden van jongeren die in armoede leven. De manier waarop 
kinderen hun leefwereld zien, toont hoe armoede hun leefomstandigheden in al hun 
dimensies aantast: hun intimiteit, hun psychosociale leven, hun relaties met hun ou-
ders en hun gelijken en hun betrokkenheid bij het bestaande sociale systeem. Naast de 
kwetsbaarheidsindexen, stellen de gevoerde kwalitatieve onderzoeken ons in staat om 
de strategische middelen te identifi ceren waarover de jongeren beschikken en die on-
dersteund, of zelfs geactiveerd, kunnen worden met het oog op een groter vertrouwen in 
de samenleving. We denken hierbij meer bepaald aan de mobilisatie van de jongeren die, 
wanneer ze als hulpspelers ingeschakeld worden, aan participatieve ontwikkelingspro-
jecten deelnemen. Dit is de ultieme uitdaging in de strijd tegen kinderarmoede; ze past 
binnen een perspectief dat de sociale integratie van de allerjongsten op het oog heeft.

NOTEN

1. Voor een diepgaandere bespreking van de dynamiek van de armoede verwijzen we de lezer naar 
het hoofdstuk ‘Poverty, like beauty, lies in the eye of the beholder’ van Jan Vranken (in Vanden-
hole, W., Vranken, J., De Boyser, K. (eds), 2010, pp. 91-112).

2. Voor een samenvatting van de debatten over de epistemologische keuzes en de impact ervan 
op het onderzoek naar armoede bij kinderen verwijzen wij de lezer naar het hoofdstuk ‘Child 
poverty – What’s in a word?’ van Keetie Roelen (in Vandenhole, W., Vranken, J., De Boyser, K. 
(eds), 2010, pp. 113-130).
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Naar Europese referentiebudgetten voor maatschappelijke 
participatie? Wat leren de Belgische budgetten?

Bérénice Storms, Karel Van den Bosch en Tim Goedemé
Met medewerking van Marie-Thérèse Casman

1. Inleiding

Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie zijn korven van goederen en 
diensten, met bijhorend prijskaartje, die noodzakelijk worden geacht om menswaar-
dig te leven, dat wil zeggen te kunnen participeren aan de gangbare leefpatronen 
in een samenleving. De methode is al oud (Deeming, 2010; Storms, Goedemé & Van 
den Bosch, 2011), en referentiebudgetten bestaan al voor veel landen binnen en bui-
ten Europa (Fisher, 2007). Tot nu toe is aan de internationale vergelijkbaarheid van 
deze budgetten echter geen aandacht besteed. Vertrekkende vanuit de ervaring die 
we opdeden bij het opstellen van de Belgische referentiebudgetten, schetsen wij in dit 
hoofdstuk een referentiekader en een benadering die zo’n vergelijking mogelijk kan 
maken.

In eerste instantie beschrijven we hoe men vandaag de dag in Europa naar armoede en 
armoedebestrijding kijkt en hoe het ontwikkelen van cross-nationale referentiebudget-
ten hierin een prominente plaats kan innemen. Vervolgens lichten we toe hoe we in Bel-
gië tewerk zijn gegaan bij het opstellen van referentiebudgetten voor maatschappelijke 
participatie en tot welke resultaten dit heeft geleid. Ten slotte werken we toe naar een 
theoretisch kader en methode om voor de hele Europese Unie op een consistente wijze 
referentiebudgetten te berekenen die als armoedelijn kunnen worden gebruikt.
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2. Armoede in Europa: discours, defi nitie en meting

2.1 Het Europese armoedediscours

De eerste wettelijke basis om samenwerking tussen de lidstaten te bevorderen met het 
oog op het bestrijden van armoede en sociale uitsluiting, vinden we sinds 1997 terug in 
het verdrag van Amsterdam (Raad van de Europese Unie, 2002):

“De Gemeenschap en de lidstaten stellen zich, indachtig sociale grondrechten, ... ten doel 
de bevordering van de werkgelegenheid, de gestage verbetering van de levensomstan-
digheden en de arbeidsvoorwaarden, ..., alsmede een adequate sociale bescherming, de 
sociale dialoog, de ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen om een duurzaam hoog 
werkgelegenheidsniveau mogelijk te maken, en de bestrijding van uitsluiting” (artikel 136 
Verdrag van Amsterdam).

Met het expliciteren van deze sociale doelstelling had de Europese Unie geenszins de 
bedoeling om actief in te grijpen in de sociale politiek van de lidstaten en een ge-
meenschappelijk armoedebestrijdingsbeleid uit te bouwen. Men vertrouwde veeleer op 
de werking van de gemeenschappelijke markt om deze doelstellingen te realiseren en 
daarnaast op het sociaal beleid van de lidstaten.

Drie jaar later, tijdens de buitengewone vergadering van de Europese Raad in Lissabon, 
hebben de staatshoofden en regeringsleiders erkend dat de economische groei binnen 
een eengemaakte markt op zichzelf niet voldoende is om armoede te bestrijden. Opdat 
Europa in staat zou zijn om tegen 2010 “de meest concurrerende kenniseconomie van 
de wereld te worden die in staat is tot duurzame economische groei met meer en betere 
banen en een hechtere sociale samenhang”, dient een integrale strategie te worden uit-
gewerkt, waarvan het bestrijden van armoede een integraal onderdeel is. Onder meer 
door het invoeren van een nieuwe opencoördinatiemethode (OMC) hoopte men te ko-
men tot een meer coherente strategische sturing en een meer doeltreff ende monitoring 
van de vooruitgang (Raad van de Europese Unie, 2000).

Bij de opencoördinatiemethode werden gemeenschappelijke doelstellingen en indicato-
ren afgesproken waarmee vooruitgang kan worden gemeten. Deze gemeenschappelijke 
doelstellingen worden door de nationale overheden vertaald naar nationale plannen, die 
als nationale strategische verslagen worden ingediend. De Commissie en de Raad beoor-
delen deze nationale strategische verslagen in zogenaamde joint reports. Hierin geven ze 
aan welke vooruitgang wordt geboekt, welke de belangrijke prioriteiten zijn voor de ko-
mende periode en beschrijven ze goede en innovatieve praktijken die inspirerend kunnen 
werken voor alle lidstaten. Peer reviews omtrent sociale insluiting, sociale bescherming 
en evaluaties van sociale insluiting door onafhankelijke deskundigen moeten dit proces 
ondersteunen (Europese Commissie Werkgelegenheid Sociale Zaken en Inclusie, 2010).

Wanneer tien jaar later de balans wordt opgemaakt, moeten we vaststellen dat armoede 
allerminst uit Europa werd gebannen (Cantillon, 2011). Integendeel, met de toetreding 
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van de nieuwe Oost-Europese lidstaten is het aantal arme Europeanen nog toegenomen. 
Ook in het Europa van de 15 is er weinig vooruitgang geboekt. In 2010 besliste de Euro-
pese Raad voor het eerst in de Europese geschiedenis een becijferde doelstelling vast te 
leggen om armoede en sociale uitsluiting in de Europese Unie te verminderen: volgens 
de Europa 2020-strategie moet tegen 2020 het aantal personen dat met armoede of 
sociale uitsluiting te kampen heeft met minstens twintig miljoen zijn teruggedrongen 
(European Council, 2010). Aan deze beslissing is heel wat discussie voorafgegaan. Een 
belangrijke component daarin was de manier waarop armoede wordt geoperationali-
seerd. Het resultaat toont aan dat niet enkel Europese onderzoekers, maar ook beleid-
smakers worstelen met het operationaliseren van dit meerzinnige begrip naar concrete 
meetbare indicatoren.

In het Europese armoedediscours zijn ‘sociale participatie’, ‘sociale cohesie’ en ‘sociale 
inclusie’ steeds terugkerende sleutelbegrippen, die moeten worden geplaatst binnen de 
ruime EU-missie die het bevorderen van duurzame economische groei op het oog heeft. 
Zo heeft het Europees Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting, dat als kerninitiatief 
werd opgezet in het kader van de Europa 2020-strategie tot taak om een dynamisch actie-
kader vast te stellen om “de sociale en territoriale samenhang te versterken zodat ieder-
een in de Europese Unie kan delen in de groei en de werkgelegenheid, en mensen die met 
armoede en sociale uitsluiting te kampen hebben, een menswaardig bestaan kunnen op-
bouwen en actief kunnen deelnemen aan de samenleving” (Europese Commissie, 2010).

2.2 De defi nitie van armoede

Vanuit dit betekeniskader is het dan ook niet verwonderlijk dat van bij de eerste Eu-
ropese initiatieven om armoede op de politieke agenda te plaatsen, er uitdrukkelijk 
afstand genomen werd van defi nities die armoede beschouwen als een absoluut tekort 
aan basisbehoeften.

“There are various defi nitions of poverty. The UN millennium summit, for example, de-
fi ned an absolute measure of poverty as a state in which someone has less than $1 a day 
to live on. Few people if any in the EU are in this position, though given price levels and 
the nature of the economy and society in the Union, a sum of signifi cantly more than this 
would be necessary to prevent someone living in absolute poverty here. What this sum 
should be is very diffi  cult to defi ne. Partly because of this, it has long been decided that a 
relative measure is more relevant for assessing poverty in the Union, in the sense that this 
is more indicative of deprivation in relation to the living standards of people generally” 
(European Commission, 2001).

Armoede wordt in Europa verbonden met sociale uitsluiting van wat als minimaal aan-
vaardbaar wordt beschouwd in een bepaalde lidstaat. Armen worden gezien als “perso-
nen of gezinnen wier middelen zo ontoereikend zijn dat zij uitgesloten zijn van de mini-
maal aanvaardbare leefpatronen in de lidstaat waarin zij leven” (Raad van de Europese 
Gemeenschappen, 1975).
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2.3 De meting van de armoede in Europa

Armoede is in zekere zin een absoluut begrip. Het verwijst naar ontoereikendheid van 
middelen (Raad van de Europese Gemeenschappen, 1975), naar een gebrek aan basismo-
gelijkheden (Sen, 1992) of naar een tekort aan basiszekerheid (Wresinsky, 1994). Toch 
moet het relatief worden gemeten omdat de mogelijkheden die burgers hebben om 
volwaardig aan de samenleving te participeren, afhangen van de toegankelijkheid van 
concrete producten of diensten. Die verschilt al naargelang van de culturele en histori-
sche context en al naargelang van de individuele capaciteiten van burgers. Sen spreekt 
in dit verband over armoede als “an absolute notion in the space of capabilities but very 
often it will take a relative form in the space of commodities or characteristics” (Sen, 1983: 
161). Bij het bepalen van de hoeveelheid middelen die in een bepaalde samenleving 
nodig zijn om een menswaardig bestaan te leiden, moet men zich volgens Sen bewust 
zijn van de parametrische variabiliteit tussen middelen aan de ene kant en de actuele 
mogelijkheden van een persoon aan de andere kant (Sen, 2005). Zo kunnen burgers 
ongelijke mogelijkheden hebben, terwijl ze toch beschikken over dezelfde of gelijkaar-
dige persoonlijke middelen. Hiervoor zijn diverse redenen denkbaar: hun leefsituatie 
(gezondheidstoestand) kan verschillen, het sociaal of cultureel kapitaal waarover ze 
beschikken, (het al of niet kunnen terugvallen op mantelzorg of de mate van geletterd-
heid) kan uiteenlopen; ze kunnen een ongelijke toegang hebben tot bepaalde private 
(huisvesting) of publieke (onderwijs, gezondheidszorg) goederen of er kunnen andere 
klimatologische of geografi sche omstandigheden zijn (die andere eisen stellen met be-
trekking tot het verwarmen van de woning of met betrekking tot de mogelijkheden om 
zich te kunnen verplaatsen).

In Europa kreeg de vraag naar de vereiste fi nanciële middelen voor maatschappelijke 
participatie steeds een relatief antwoord. Volgens de inkomensindicator die samen met 
de indicatoren voor materiële deprivatie en lage werkintensiteit de kern vormt van de 
EU 2020-armoededoelstellingen (Goedemé, Storms & Van den Bosch, 2011; Guio & Goe-
demé, 2011), zijn personen arm wanneer ze leven in een gezin waarvan het maandelijks 
beschikbaar inkomen lager ligt dan 60% van het mediaan equivalent gezinsinkomen 
van de lidstaat waarin ze wonen. Als gevolg van de uitbreiding van de Europese Unie 
in 2004 is er heel wat discussie ontstaan over de legitimiteit en de validiteit van deze 
relatieve inkomensnorm. Ze wordt vooral bekritiseerd omwille van haar zogenaamd 
‘relativistische’ karakter. Volledig bepaald door het welvaartsniveau en de spreiding van 
de inkomens in een bepaald land, staat deze armoede-indicator los van de basismoge-
lijkheden of universele behoeften die er noodzakelijk moeten worden vervuld om een 
menswaardig bestaan te leiden. Vanuit intertemporeel (de groei van de welvaart en de 
sociale uitgaven in de eerste helft van de jaren 2000 ging niet steeds gepaard met een 
daling van de armoedecijfers en ook omgekeerd, de crisisperiode sinds 2008 geeft in 
een aantal landen aanleiding tot dalende armoededrempels en soms zelfs dalende ar-
moedecijfers) en interregionaal (Europese landen met een comparatief laag welvaarts-
niveau realiseren in sommige gevallen gelijkaardige armoedecijfers als landen met een 



101

Naar Europese referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie?

hoog welvaartsniveau) gezichtspunt rijst dan ook de vraag of en in hoeverre de 60%-
norm het wezenlijk relatieve karakter van de armoede niet te sterk verruimt, zodat in 
feite eerder een specifi ek aspect van inkomensongelijkheid, dan wel armoede wordt 
gemeten (Cantillon, 2011; Goedemé & Rottiers, 2011; Ravallion & Chen, 2009; Storms 
e.a., 2011). Ook andere indicatoren, waaronder de Europese indicator van materiële 
deprivatie, kampen met tekortkomingen (Van den Bosch, Storms, Van Mechelen & Goe-
demé, 2009). Deze laatste biedt minder aanknopingspunten voor het te voeren sociaal 
beleid, onder meer omdat hij geen antwoord biedt op de vraag hoeveel inkomen iemand 
minimaal nodig heeft om volwaardig aan de samenleving te kunnen participeren. Deze 
indicator laat met andere woorden niet toe om op korte termijn sociaal beleid in het 
algemeen en de hoogte van de uitkeringen in het bijzonder te evalueren (Goedemé, 
Storms & Van den Bosch, 2011).

3. Referentiebudgetten als benchmark

Het is tegen deze achtergrond dat referentiebudgetten de aandacht trokken van de Eu-
ropese Commissie (Bradshaw & Mayhew, 2011; Vranken, 2010), van drukkingsgroepen 
zoals ‘European Anti-Poverty Network’ (EAPN) en ‘European Consumer Debt Network’ 
(ECDN) (Van Lancker, 2010; Warnaar & Luten, 2009) en van academici (Borgeraas & 
Dahl, 2010; Cantillon, 2011; Goedemé & Rottiers, 2011; Storms e.a., 2011; Storms & Van 
den Bosch, 2009). Referentiebudgetten vertrekken vanuit concrete leefomstandigheden 
van de gezinnen in een bepaald land en bevatten korven van noodzakelijke goederen en 
diensten, met bijhorend prijskaartje. De hieruit voortvloeiende armoedegrens verschilt 
van de gangbare relatieve inkomensmaatstaven in de zin dat de relativiteit niet op voor-
hand wordt vastgelegd, maar het resultaat is van empirische vaststellingen: wat heb-
ben gezinnen in een bepaalde samenleving minimaal nodig om volwaardig te kunnen 
participeren? Referentiebudgetten kunnen naar onze mening dan ook een waardevolle 
benchmark vormen voor de huidige armoedemaatstaven. Zij geven een veel genuanceer-
der beeld van wat gezinnen nodig hebben voor een aanvaardbare levensstandaard. Een 
ander voordeel van het gebruik van referentiebudgetten, is dat zij gevoeliger zijn voor 
beleidsingrepen dan maatstaven die zich enkel beroepen op het beschikbaar inkomen 
van gezinnen. Door hun concrete karakter suggereren ze daarenboven via welke be-
leidsmaatregelen de levensomstandigheden van gezinnen kunnen worden verbeterd.

Hier staat tegenover dat referentiebudgetten en de ervan afgeleide armoedelijnen tot 
stand komen op basis van duizend-en-een-beslissingen over welke producten, met wel-
ke kwaliteit en hoeveelheid tegen welke prijs moeten worden aangekocht. Dit maakt 
referentiebudgetten enigszins arbitrair. Dit is onvermijdelijk. Daartegenover staat ech-
ter dat referentiebudgetten – mits goed gedocumenteerd – volledig transparant zijn: 
het eff ect van iedere beslissing is volledig duidelijk en aangetoond moet worden in 
welke mate en hoe zij het voorwerp zijn geweest van een breed maatschappelijk debat. 
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Referentiebudgetten zijn dus moeilijker internationaal vergelijkbaar dan de traditionele 
armoede-indicatoren. Strikte afspraken tussen landen over theoretische uitgangspun-
ten en te volgen methoden, uitgewerkt in een gedetailleerd draaiboek over te volgen 
procedures en af te leveren protocollen, lijken ons dan ook beslist noodzakelijk. Dit 
betekent wellicht ook dat de kostprijs voor het berekenen van referentiebudgetten veel 
hoger ligt dan die voor het berekenen van de gangbare armoedelijnen. Daarom kunnen 
ze enkel met grotere tijdsintervallen worden opgesteld.

4. Referentiebudgetten voor België

We geloven dat het doenbaar is om voor de verschillende Europese landen/regio’s ver-
gelijkbare referentiebudgetten uit te werken. De ervaring met de ontwikkeling van de 
Belgische referentiebudgetten verschaft ons belangrijke informatie over de haalbaarheid 
van dit project. De Belgische deelstaten voeren immers, ondanks hun gemeenschappelijke 
culturele, institutionele, sociale en economische kaders een verschillend beleid op een 
aantal domeinen, die een belangrijke impact hebben op de levensstandaard van gezinnen 
(onderwijs, mobiliteit, belastingen, kinderopvang, huisvesting) en daarnaast verschillen ze 
ook qua fysische kenmerken (geografi sche structuur, bevolkingsdichtheid). Hieronder be-
schrijven we hoe we te werk gingen bij de ontwikkeling van Belgische referentiebudgetten 
en welke resultaten deze oefening opleverde. In een volgende sectie stellen we vanuit deze 
ervaring een stappenplan voor om cross-nationale referentiebudgetten op te maken.

4.1 Opzet

De ontwikkeling van Belgische referentiebudgetten gebeurde in twee fasen. In een eer-
ste fase ontwikkelden we in 2008 de novo referentiebudgetten voor het Vlaamse Gewest 
(Storms & Van den Bosch, 2009). Voor de uitwerking hiervan baseerden we ons op de 
Theory of Human Need van Doyal en Gough (1991), die stelt dat mensen pas volwaardig 
aan de samenleving kunnen participeren als twee primaire en universele behoeften 
vervuld zijn, met name gezondheid en autonomie. Het komt er dus op aan om goede sa-
tisfactoren (producten en diensten) te zoeken die instaan voor de bevrediging hiervan. 
Deze satisfactoren (zoals brood, warme winterjas, computer met internetaansluiting) 
zijn, in tegenstelling tot de behoeften die ze moeten vervullen, relatief; dit wil zeggen in 
hoge mate historisch en cultureel bepaald. Toch is het mogelijk ze te overkoepelen tot 
wat Doyal en Gough ‘intermediaire behoeften’ noemen.

Ons inspirerend op hun werk onderscheiden we er een tiental. Om volwaardig te kun-
nen deelnemen aan de samenleving, moeten personen beschikken over voldoende en 
adequate voeding, huisvesting, gezondheidszorg en persoonlijke verzorging, kleding, 
rust en ontspanning. Daarnaast moeten ze een veilige kindertijd hebben doorgemaakt, 
de mogelijkheden krijgen om betekenisvolle sociale relaties te onderhouden, zich veilig 
voelen en voldoende mobiel zijn. De vertaling van deze intermediaire behoeften naar 
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noodzakelijke goederen en diensten gebeurde door experts, in nauwe samenspraak met 
lage-inkomensgezinnen. Zo veel mogelijk op basis van normatieve criteria (wetten, 
aanbevelingen, richtlijnen) formuleerden ze voorstellen over de concrete samenstel-
ling (aard, kwaliteit, hoeveelheid, afschrijftijd en prijs) van de tien budgetkorven. Via 
de techniek van het focusgroepinterview werden personen met een beperkt inkomen 
geraadpleegd over de criteria die experts hanteren voor de samenstelling van de kor-
ven, de haalbaarheid van de budgetten en de achterliggende aankooppatronen. Gekozen 
werd om personen te bevragen van wie het gezinsinkomen schommelt rond de Euro-
pese armoedelijn, omdat zij vanuit eigen ervaring dagelijks de afweging moeten maken 
tussen wat noodzakelijk is en wat niet.

Vertrekkende vanuit hetzelfde theoretische raamwerk en met dezelfde methoden, 
ontwikkelden onderzoekers aan de universiteit van Luik referentiebudgetten voor een 
menswaardig leven in het Waalse en Brusselse Gewest (Van Thielen e.a., 2010). In te-
genstelling tot Vlaanderen werden de referentiebudgetten in Wallonië en Brussel niet 
ab nihilo ontwikkeld, maar werd onderzocht in welke mate de Vlaamse referentiebud-
getten transfereerbaar zijn naar een Waalse en Brusselse context, mits aanpassing van 
die budgetcategorieën waarvoor inhoudelijke of prijsverschillen aanwezig zijn. Ook de 
betrokkenheid van lage-inkomensgezinnen in beide regio’s was niet helemaal dezelfde. 
Terwijl zij in Vlaanderen van bij het begin betrokken waren, werden ze in Wallonië in 
feite vanaf het begin geconfronteerd met te valideren uitgewerkte budgetten. Hierdoor 
hebben zij minder dan dit het geval was voor de deelnemers aan de Vlaamse focusgroe-
pen, de kans gekregen om vanuit een onderzoekende bril te kijken naar wat minimaal 
noodzakelijk is met het oog op volwaardige maatschappelijke participatie. Een gevolg 
van deze werkwijze is dat deze referentiebudgetten zeer waarschijnlijk meer op elkaar 
lijken dan het geval zou zijn als zij parallel aan elkaar zouden zijn ontwikkeld.

Onderstaande tabel geeft voor de drie Belgische regio’s een overzicht van de referen-
tiebudgetten voor een alleenstaande vrouw, niet-werkend, op actieve leeftijd, in goede 
gezondheid en huurder op de private huisvestingsmarkt.

Tabel 1 – Referentiebudgetten voor een alleenstaande, niet-werkende vrouw, in goede 
gezondheid, huurder in de private huisvestingssector, België, maandbedragen 2008.

Vlaanderen Brussel Wallonië

Voeding 139,64 139,64 139,64
Kleding 45,49 45,49 45,49
Gezondheidszorg en persoonlijke verzorging 48,20 45,74 45,74
Huisvesting 536,77 635,76 586,76
Veiligheid 19,29 18,91 18,91
Veilige kindertijd 0 0 0
Rust en ontspanning 52,70 52,70 52,697
Onderhouden van relaties 98,81 96,08 104,81
Mobiliteit 28,20 44,64 25,55
Onvoorziene uitgaven 7,58 7,58 7,58
Totaal 976,66 1086,53 1027,17

Bron: Eigen berekeningen.
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4.2 Resultaten

In tabel 2 worden de Belgische referentiebudgetten vergeleken met de Europese maat-
staf voor inkomensarmoede. Bekijken we vooreerst de verschillen tussen de referentie-
budgetten voor de drie regio’s, dan blijken deze eerder klein te zijn. Vooral de verschil-
len tussen Vlaanderen en Wallonië zijn relatief verwaarloosbaar en gaan ook niet altijd 
in dezelfde richting; dit komt mede doordat grotere verschillen in diverse budgetposten 
tegen elkaar wegvallen. Zij moeten toegeschreven worden aan de radio- en tv-belasting 
en hoge belastingen op afval in Wallonië, de verwijdering van de fi ets uit het budget 
voor de Franstaligen, de lagere onderwijskosten voor kinderen in het basisonderwijs in 
Vlaanderen, de meerkosten voor verzorgingsproducten in Wallonië omdat ze er nood-
gedwongen moesten aangekocht worden in een andere referentiewinkelketen dan in 
Vlaanderen en ten slotte zijn rookmelders in Wallonië ten laste van de eigenaar, maar 
in Vlaanderen ten laste van de huurder.

Tabel 2 – Vergelijking van de Belgische referentiebudgetten met de Europese maatstaf 
voor inkomensarmoede, verschillende typegezinnen, 2008.

Referentiebudgetten EU-armoedemaatstaf Verschil

Niet-werkende alleenstaande man, in goede gezondheid, huurder in de private sector
Vlaanderen 978 966 12
Wallonië 1.028 966 62
Brussel 1.088 966 122
Niet-werkend koppel, in goede gezondheid, huurder in de private sector
Vlaanderen 1.299 1.449 -150
Wallonië 1.306 1.449 -143
Brussel 1.371 1.449 -78
Niet-werkend koppel, in goede gezondheid, eigenaar met hypotheeklasten
Vlaanderen 1.588 1.449 139
Wallonië 1.596 1.449 147
Brussel 1.755 1.449 306
Niet-werkende eenouder (+kind 2 jaar), in goede gezondheid, huurder in de private sector
Vlaanderen 1.277 1.255 22
Wallonië 1.247 1.255 -8
Brussel 1.339 1.255 84
Niet-werkende eenouder (+ kind 15 jaar), in goede gezondheid, huurder in de private sector
Vlaanderen 1.542 1.449 93
Wallonië 1.484 1.449 35
Brussel 1.578 1.449 129
Koppel bejaarden, in goede gezondheid, huurder in de private sector 
Vlaanderen 1.275 1.449 -174
Wallonië 1.284 1.449 -165
Brussel 1.348 1.449 -101

Bron: Eigen berekeningen.

In Brussel ligt het noodzakelijk budget om een menswaardig leven te leiden wel hoger 
dan in beide andere regio’s. Vooral de hogere woonkosten zijn hiervoor verantwoorde-
lijk. Daarnaast hanteert de MIVB over het algemeen ook hogere tarieven dan de TEC en 
De Lijn (behalve voor middelbare scholieren).
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Ten tweede illustreert de tabel goed wat we hierboven het ‘relativistisch’ karakter van 
de Europese inkomensmaatstaf noemden. Zo vinden we de regionale verschillen in de 
hoogte van de referentiebudgetten niet terug in de Europese armoedelijn, omdat die 
wordt berekend op basis van het nationaal mediaan gezinsinkomen. Indien men echter 
de regionale inkomens als vertrekbasis zou nemen, dan ligt de armoedelijn voor Wal-
lonië en vooral deze voor Brussel aanzienlijk lager dan de Vlaamse maatstaf voor inko-
mensarmoede. In 2007 bedroegen deze respectievelijk € 842 (Wallonië), € 728 (Brus-
sel) en € 960 (Vlaanderen) per maand voor een alleenstaande (Cantillon, Horemans, 
Vandenbroucke & Van Lancker, 2011). Op basis van onze referentiebudgetten kunnen 
inwoners in Brussel (die hun woning huren in de private sector) hiermee juist hun huis-
vestings- en verbruikskosten betalen. Daarnaast houdt de Europese armoedelijn geen 
rekening met verschillen in leefomstandigheden (huisvestingssituatie, gezondheidstoe-
stand, tewerkstellingssituatie, leeftijd). Hierdoor wordt het noodzakelijk inkomen voor 
gezinnen die hun woning afbetalen of gezinnen met zware gezondheidskosten onder-
schat, terwijl de armoedelat te hoog wordt gelegd voor gezinnen waarvan de woning al 
is afbetaald.

Een ander belangrijk verschil tussen de referentiebudgetten voor een menswaardig in-
komen en de Europese armoedelijn, betreft de kosten voor bijkomende gezinsleden. 
Blijkbaar overschat de Europese armoedelijn de bijkomende kost voor een tweede vol-
wassene, terwijl de kosten van kinderen veeleer worden onderschat. De kosten voor een 
tweede volwassene bedragen 50% van de kosten voor een eerste volwassene volgens 
de Europese armoedelijn. Vertrekt men echter van leefsituaties van gezinnen met hoge 
huisvestingskosten (huurders in de private sector, eigenaars met een hypotheek) dan 
spelen er grote schaalvoordelen en ligt de extra kost voor een tweede volwassene veel 
lager. De kosten voor kinderen bedragen volgens de Europese armoedenorm 30% van de 
kosten van een alleenstaande volwassene, tenzij de kinderen ouder zijn dan 14 jaar. Dan 
zijn ze even hoog als een tweede volwassene in het gezin en bedragen ze 50%.

De berekening van de minimumkosten van kinderen op basis van de referentiebud-
getten leert ons dat deze sterk variëren naargelang van de leeftijd en de rang van de 
kinderen. Voor tieners en adolescenten blijkt de kost voor een eerste kind de minimum-
kost voor een tweede volwassene te overstijgen: kinderen hebben een extra slaapkamer 
nodig, verbruiken meer energie, groeien uit hun kleren, lopen school. Verder hangt de 
minimumkost van kinderen ook af van hun rang in het gezin (de bijkomende kost voor 
een tweede kind in het gezin ligt gemiddeld 20% à 30% lager dan deze voor een eerste 
kind) en van de leefomstandigheden van het gezin (de opvangkosten verbonden met het 
uit werken gaan brengen een gevoelige meeruitgave met zich mee voor gezinnen met 
jonge kinderen).
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5. Naar Europese referentiebudgetten

Referentiebudgetten bieden dus een aantal opportuniteiten voor armoedemeting. De 
vraag rijst dan of en in welke mate het mogelijk is om deze voor de verschillende Eu-
ropese landen te ontwikkelen op een cross-nationaal vergelijkbare wijze. Dit vereist, 
zo leren we uit de ervaring met de Belgische referentiebudgetten, een gezamenlijke 
theorie en een uniforme methode. Tegelijkertijd echter moet de methode voldoende 
fl exibel zijn om op cross-nationale (en intertemporele) verschillen in te spelen, zodat de 
geconstrueerde armoedenorm ook voor elke individuele lidstaat valide is. In deze sectie 
geven we een aanzet om op een internationaal vergelijkbare manier referentiebudget-
ten te ontwikkelen, die algemeen aanvaardbare leefpatronen weerspiegelen.

Bij de ontwikkeling van referentiebudgetten moeten heel wat keuzes worden gemaakt 
tijdens de verschillende fases van het onderzoek. In deze sectie gaan we kort in op wat 
wij zien als de belangrijkste punten van discussie, ervan uitgaande dat er overeenstem-
ming is over de defi nitie van armoede. De belangrijkste punten van discussie kunnen 
worden onderverdeeld in vijf componenten: (1) het bepalen van de geografi sche schaal 
en de mate waarin rekening wordt gehouden met lokale verschillen in prijzen en beno-
digdheden; (2) het samenstellen van de minimaal noodzakelijke korf aan goederen en 
diensten; (3) het bepalen van het adequate minimumniveau; (4) het prijzen van de korf 
van goederen en diensten; (5) het aanpassen van de referentiebudgetten doorheen de 
tijd.

5.1 De geografi sche schaal

Van bij het begin moet worden bepaald op welke schaal referentiebudgetten worden 
opgesteld: wordt er vertrokken van het nationale, regionale of subregionale niveau? Tot 
op zekere hoogte is dit een empirische vraag: in principe kan nagegaan worden of de 
schaal waarop de noodzakelijke goederen en diensten worden aangeboden, refereert 
aan een dorp of stad, regio, land of een nog ruimere geografi sche entiteit. Tegelijk is het 
ook een normatieve vraag: voor beleidsmakers – en anderen – kan het onaanvaardbaar 
zijn dat de norm die wordt gebruikt om het armoedebestrijdingsbeleid te beoordelen, 
in het ene deel van het land reëel hoger zou zijn dan in een ander deel van het land. Een 
mogelijke oplossing voor deze bron van spanning zou hierin kunnen bestaan dat men de 
kosten die een sterk geografi sch karakter hebben (wonen en mobiliteit) niet meeneemt 
bij de bepaling van de hoogte van de nationale referentiebudgetten. Dit is het geval 
in de Ierse (Vincentian Partnership for Social Justice, 2008), Noorse (Statens Institutt 
for forbruksforsking, 2008), Zweedse (Konsument Verket, 2009) en Finse budgetten 
(Lehtinen, Varjonen, Raijas & Aalto, 2011). Een andere mogelijkheid is dat men voor alle 
noodzakelijke kosten waarvan een minimaal aanvaardbaar kostenplaatje kan worden 
gemaakt, het maximale bedrag over de regio’s neemt en voor de kosten waarvoor het 
niet mogelijk is een aanvaardbare minimale schatting te maken (zoals voor huurkosten 
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in de private sector, hypotheekkosten, verbruikerskosten), de gemiddelde uitgaven per 
gezinstype op nationaal niveau berekent. In België hanteerden we deze laatste methode 
(Van Thielen e.a., 2010: 407-408).

5.2 De samenstelling van de korf

Eens de schaal bepaald, dient per relevante geografi sche eenheid nagegaan wat de mini-
maal aanvaardbare leefpatronen zijn en welke korf van goederen en diensten hiermee 
overeenstemt. Twee elementen zijn hier van belang: (1) het terugvallen op eenzelfde 
theoretisch kader en methode om de korven samen te stellen; (2) het kiezen van de 
relevante leefsituaties waarvoor een korf wordt uitgewerkt. Het eerste element gaat 
in de eerste plaats over welke informatiebron men hanteert om na te gaan wat de 
aanvaardbare leefpatronen zijn en welke korf van goederen en diensten deze leefpa-
tronen minimaal moet mogelijk maken. Verschillende bronnen zijn mogelijk. Om de 
cross-nationale vergelijkbaarheid te maximaliseren, stellen we een getrapte procedure 
voor, vertrekkend vanuit de wetenschappelijke literatuur, internationale normen en 
verdragen, nationale normen en richtlijnen, aangevuld met bijdragen door experts en 
fi naal vervolledigd en geëvalueerd door focusgroepen. Hiermee bedoelen we niet dat de 
focusgroepen pas op het einde van het proces worden geraadpleegd. Zij dienen, zoals 
dit het geval was voor de Vlaamse referentiebudgetten, van in het begin mee te discus-
siëren over welke leefpatronen minimaal aanvaardbaar zijn en welke korf van goederen 
en diensten daarmee overeenstemt. De andere bronnen dienen in de eerste plaats als 
vertrekpunt en niet als eindpunt van discussie.

Om niet op een te hoog niveau van abstractie te werken en ook niet te vervallen in te 
sterk doorgedreven relativisme, zou het goed zijn als men voor het opstellen van ver-
gelijkbare referentiebudgetten in alle landen van Europa zou kunnen vertrekken vanuit 
een gezamenlijke lijst van zogenaamde basic capabilities. Dit zijn de (individuele en 
maatschappelijke) voorwaarden die moeten vervuld zijn opdat alle burgers volwaardig 
aan de samenleving kunnen participeren. Het capability concept ontlenen we aan Sen 
(1980, 1983, 1985) die het menselijk functioneren ziet als een geheel van handelingen 
(doings) of zijnswijzen (beings). Dit kan gaan van elementaire zaken als eten, lachen 
en gezond zijn tot zeer complexe, onderling verbonden handelingen en emoties, zoals 
verschillende sociale rollen of een complexe waarde als zelfrespect. Bij het beoordelen 
van de levensstandaard dient men volgens Sen niet te vertrekken vanuit deze func-
tionings, maar wel vanuit capabilities. Dit zijn de mogelijkheden die burgers hebben 
om deze functies en een combinatie ervan te bereiken en, volgens eigen voorkeur, te 
selecteren.

Voor een omschrijving van wat men basic capabilities kan noemen – dat zijn die capa-
bilities die essentieel zijn om volwaardig aan de samenleving te kunnen participeren – 
kunnen we echter niet bij Sen terecht. Hoewel hij soms wel voorbeelden geeft van basic 
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or crucially important capabilities zoals adequaat gevoed zijn, zich kunnen verplaatsen, 
het kunnen vermijden van ziekte of de mogelijkheid om in het openbaar te verschijnen 
zonder schaamte (Sen, 1987; 1993), heeft hij nooit een poging ondernomen om hiervan 
een min of meer volledig overzicht te maken. Toch erkent hij dat het voor sommige toe-
passingen nuttig kan zijn om een lijst van basic capabilities op te stellen, zolang het maar 
niet gaat om een lijst die uitsluitend door theoretici wordt vastgelegd met de pretentie 
steeds geldig te zijn (Sen, 1993: 40; 2004: 77).

Voor het ontwikkelen van de Belgische referentiebudgetten deden we een beroep op de 
lijst zoals voorgesteld door Doyal en Gough (1991). Ook de lijst van Nussbaum (2000) 
kan een goede aanzet bieden voor een inventaris van basic capabilities. De twee lijsten 
hebben heel wat gemeen. Beide vertrekken van maatschappelijke participatie (door 
Nussbaum een kwaliteitsvol leven genoemd) als een absoluut begrip, waarvan de sa-
tisfactoren (commodities) contextspecifi ek moeten worden bekeken. Beide schuiven 
dezelfde universele behoeften (basic capabilities) naar voren, met name: fysieke ge-
zondheid (bodily integrity), autonomie (practical reason) en sociale verbondenheid (af-
fi liation). Deze drie worden gespecifi ceerd door zogenaamde intermediaire behoeften 
(central capabilities), waarvoor beide een niet uitputtende lijst voorstellen. Beide ver-
melden de bijzondere rol die de ‘Universele Rechten van de Mens’ vervullen om, over 
staatsgrenzen heen, alle burgers het recht te geven om volwaardig aan de samenleving 
te participeren. In het geval van de lidstaten van de Europese Unie, ondersteunen nog 
andere verdragen de claim die burgers kunnen laten gelden tegenover de overheid om 
haar maatschappelijke structuren permanent aan te passen in functie van de menselij-
ke behoeften. We denken aan het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. 
Op basis van nationale wetgeving kan bovendien blijken dat de normen in sommige 
landen hoger liggen dan deze vastgesteld in internationale handvesten en verdragen. 
Bij de omzetting naar een landspecifi ek referentiebudget moeten ook deze nationale 
normen als leidraad dienen.

Hoe vertaalt men in ieder land de hierboven beschreven basic capabilities naar korven 
van concrete producten en diensten? In 2010 werd in het kader van het ‘Mutual Lear-
ning Programme’ van de Europese Commissie een ‘Peer Review in Social Protection and 
Social Inclusion Programme’ georganiseerd over “het gebruik van referentiebudgetten 
om minimumvereisten vast te leggen voor minimuminkomensbescherming en het be-
oordelen van de adequaatheid” (Namen, België). In de conclusies van de peer review 
lezen we dat het cruciaal is dat een consensuele methode wordt gevolgd, waarbij een 
gediversifi eerd publiek een akkoord bereikt over wat minimaal noodzakelijk is en waar-
bij deze korf door experts in een geldbedrag wordt vertaald (Vranken, 2010). Vragen die 
hierbij rijzen zijn: “Welke rol vervullen burgers en experts (1) bij het bepalen van een 
lijst van noodzakelijke voorwaarden die moeten gerealiseerd worden om volwaardig 
aan de samenleving te kunnen participeren en bij (2) het operationaliseren van deze 
lijst naar samenlevingsspecifi eke noodzakelijke goederen en diensten? En welke werk-
wijze moet hierbij worden gevolgd?”
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Experts hebben de taak om voor iedere lidstaat de breed aangemoedigde leefpatronen 
te bepalen en te concretiseren met het oog op de realisatie van gemeenschappelijk er-
kende universele behoeften. Ze gaan hierbij best zo veel als mogelijk uit van bestaande 
normen en richtlijnen en niet van feitelijke gedragingen. Dit wil zeggen dat internati-
onale normen (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de aanbevelingen 
van de Wereldgezondheidsraad), Europese normen (zoals het Europees Verdrag voor 
de Rechten van de Mens, het Europees Handvest van de Grondrechten, Europese aan-
bevelingen), aangevuld met nationale en regionale wetten, richtlijnen of aanbevelingen 
(nationale voedingsaanbevelingen, regionale richtlijnen voor kwaliteitsvolle huisves-
ting) richtinggevend zijn voor hun werk. Sociale grondrechten kunnen worden gezien 
als een engagement van de samenleving tegenover haar burgers: om volwaardig mens 
te kunnen zijn, geeft ze de burger onvervreemdbare economische, sociale en culturele 
rechten. Democratisch gestemde wetten, richtlijnen of aanbevelingen (zoals voedings-, 
huisvestings- of speelgoedrichtlijnen) concretiseren dit engagement. Doch, internati-
onale en nationale wetten of aanbevelingen kunnen ook een bron van discussie zijn 
(nationale of regionale wetten zijn immers vaak aangepast aan de budgettaire omstan-
digheden) en soms ontbreken ze ronduit voor verschillende behoeften, of verschillen ze 
aanzienlijk tussen de Europese landen. Om de adequaatheid van de nationale richtlijnen 
correct te kunnen beoordelen, is het belangrijk dat experts onafhankelijk kunnen wer-
ken van de overheid of sociale organisaties.

Concreet stellen we voor dat om gemeenschappelijke Europese referentiebudgetten te 
ontwikkelen, onderzoekers in alle landen steeds vertrekken vanuit dezelfde internati-
onale richtlijnen, die samen met de nationale wetten en aanbevelingen het voorwerp 
moeten uitmaken van expertevaluatie en publieke discussies. Bij gebrek aan goede of 
concrete richtlijnen voor sommige landen of regio’s kan over de grenzen heen gekeken 
worden en kunnen richtlijnen uit andere landen voorgelegd worden aan nationale ex-
perts en discussiegroepen. Een dergelijk normatief vertrekpunt moet duidelijk onder-
scheiden worden van een prescriptieve handelswijze. Referentiebudgetten hebben niet 
de bedoeling om voor te schrijven wat mensen moeten doen en laten; ze tonen welke 
voorwaarden (inzonderheid fi nanciële voorwaarden) in iedere samenleving minimaal 
moeten aanwezig zijn met het oog op volwaardige maatschappelijke participatie. Het 
vertalen van algemene richtlijnen naar concrete samenlevingsspecifi eke goederen en 
diensten moet volledig transparant gebeuren. Alle leden van de samenleving moeten 
immers kunnen controleren of de oordelen van de experts niet alleen breed aangemoe-
digd, maar ook breed erkend zijn. Een tweede reden waarom experts best in nauw over-
leg met burgers de vertaalslag maken van algemene behoeften naar concrete budget-
ten, is dat heel vaak concrete richtlijnen ontbreken: wat zijn bijvoorbeeld de minimale 
vereisten voor het onderhouden van sociale relaties?

Wij menen dat het raadplegen van burgers met het oog op maximale aanvaardbaarheid 
best gebeurt via de focusgroepmethodiek, omdat deze toelaat om op een interactieve 
wijze tot een consensus te komen. Surveys naar gewenste of noodzakelijk geachte leef-
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omstandigheden zijn hiervoor minder geschikt, omdat deze geen refl ectie en dialoog 
toelaten. Ook weet men niet of alle respondenten alle vragen op dezelfde manier be-
grijpen en of zij publieke en niet-private referentiekaders hanteren bij het beantwoor-
den van de vragen naar basisvoorwaarden en noodzakelijke middelen (Goedemé & Rot-
tiers, 2011). Niettemin kunnen surveys naar welke goederen en diensten men minimaal 
noodzakelijk acht om menswaardig te leven (European Commission, 2007) wel gebruikt 
worden om na te gaan of de korven samengesteld op basis van focusgroepen items 
bevatten die door bredere lagen van de bevolking als minimaal noodzakelijk worden 
bestempeld.

Heel wat landen die recent referentiebudgetten ontwikkelden, gebruiken focusgroepen 
om te peilen naar wat minimaal noodzakelijk is. De gevolgde werkwijze en de samen-
stelling van de focusgroepen verschilt echter aanzienlijk. Verder onderzoek lijkt hier 
aangewezen. Hoe slaagt men er immers in om de homogene samenstelling, zoals voor-
geschreven door de methodiek, te verzoenen met een brede consensus van alle maat-
schappelijke geledingen over wat minimaal noodzakelijk is? En hoe kan men garanderen 
dat het gebruik van focusgroepen niet leidt tot budgetnormen die tussen verschillende 
gezinstypen onvergelijkbaar zijn? Bij gescheiden focusgroepen is al gebleken dat de 
vergelijkbaarheid niet steeds gegarandeerd is. Zo lijkt het moeilijk te rechtvaardigen 
dat afschrijftermijnen van dezelfde kledingstukken verschillen naargelang ze bedoeld 
zijn voor een alleenstaande volwassen man, dan wel voor eenzelfde persoon die deel 
uitmaakt van een gezin (Storms & Van den Bosch, 2009).

We wezen er al op dat korven van goederen en diensten worden samengesteld voor 
verschillende leefsituaties. De ervaring bij de ontwikkeling van Belgische referentie-
budgetten voor een menswaardig inkomen (Storms & Van den Bosch, 2009; Van Thielen 
e.a., 2010) leert dat de noodzakelijke budgetten sterk kunnen verschillen naargelang van 
het aantal gezinsleden, hun leeftijd, de huisvestingssituatie, de gezondheidstoestand en 
de activiteitsstatus (niet-beroepsactief, werkend, studerend) en de geografi sche regio. 
De gekozen leefsituaties moeten representatief zijn voor de belangrijkste leefsituaties 
in elk land – die sterk van land tot land kunnen verschillen. Om nadien te kunnen 
extrapoleren naar alle mogelijke gezinssituaties, is het bovendien van belang om bij 
de keuze van de typegezinnen voldoende variatie aan te brengen in de verschillende 
leefsituaties. Een zo maximaal mogelijke vergelijkbaarheid van de referentiebudgetten 
tussen en binnen regio’s en lidstaten, vereist ten slotte afspraken over een minimum 
aantal gemeenschappelijke leefsituaties.

5.3 Het bepalen van het adequate minimumniveau

Een derde belangrijk element bij het opstellen van referentiebudgetten voor een mens-
waardig inkomen is het bepalen van de minimale, maar adequate vervulling van behoef-
ten. De relatie tussen de economische middelen waarover iemand kan beschikken en 
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zijn/haar feitelijke mogelijkheden om volwaardig aan de samenleving te participeren, 
wordt bepaald door zowel de sociale context als door zijn/haar individuele capaciteiten 
en omstandigheden. Dit impliceert dat het een schier onmogelijke opgave is om een 
minimaal niveau van middelen te bepalen dat alle mensen (die behoren tot een bepaald 
typegezin) toelaat om volwaardig aan de samenleving te participeren. Er zijn eigenlijk 
twee problemen. Ten eerste zijn er omstandigheden die specifi ek zijn voor één of en-
kele personen. Gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld, brengen extra kosten met zich 
mee, maar het niveau van die kosten zal sterk variëren al naargelang van de aard en de 
ernst van de ziekte, de duur van de aandoening, de eventuele complicaties, behande-
lingsmethode en de fysieke en sociale eigenschappen van de patiënt (Van Thielen e.a., 
2010). Ook moet men uitgaan van bepaalde, vrij algemene, competenties, waarover niet 
iedereen beschikt, zoals een gezonde maaltijd kunnen bereiden of economisch kunnen 
aankopen.

Wij zien twee uitwegen voor dit probleem. De eerste uitweg, die onze voorkeur geniet, 
bestaat erin om de sociale context waarin gezinnen leven en hun individuele noden en 
capaciteiten constant te houden en adequate budgetten op te stellen voor competente 
burgers, die geen bijzondere noden of behoeften kennen en die een zekere keuzevrij-
heid toelaten. Deze weg leidt naar een adequaat, maar minimaal referentiebudget. Hier-
onder kan haast niemand menswaardig leven. Wanneer deze budgetten als referentie 
worden gebruikt voor het toetsen van leefsituaties aan de menselijke waardigheid, in 
het bijzonder als armoedemaatstaf, moet men ervan bewust zijn dat beperktere in-
dividuele competenties en extra behoeften, haast altijd leiden tot een hoger noodza-
kelijk minimaal inkomen. Men doet er goed aan om het budgetteren van deze extra 
noden en behoeften mee voorwerp te maken van het onderzoek en zowel experts als 
focusgroepen hierover te raadplegen. Dit gebeurde niet bij de opmaak van de Vlaamse 
referentiebudgetten, wat leidde tot een vaak gehoorde kritiek bij de deelnemers aan de 
focusgroepen in Wallonië, voornamelijk ten aanzien van het voedingsbudget.1

De tweede uitweg bestaat erin een adequaat minimumniveau te bepalen dat toereikend 
is voor zo goed als alle burgers, ook indien ze over beperkte competenties beschik-
ken (zoals moeilijkheden hebben met het vergelijken van prijzen of het bereiden van 
gezonde en betaalbare maaltijden), veel voorkomende extra noden kennen (zoals een 
bril of orthodontie) of leven in minder gunstige sociaaleconomische omstandigheden 
(zoals wonen in een slecht geïsoleerde woning). Deze weg leidt naar een veel hoger 
budget dat voor zo goed als alle burgers volstaat om volwaardig aan de samenleving te 
participeren. Als men voor deze tweede weg kiest, heeft men weinig extra informatie 
nodig voor het toetsen van individuele leefsituaties aan de menselijke waardigheid. Wij 
kiezen echter niet voor deze tweede weg omwille van twee redenen. Ten eerste menen 
we dat deze weg zou kunnen leiden tot referentiebudgetten die zodanig hoog zijn, dat 
zij niet meer geloofwaardig zijn en zo aan hun doel voorbijschieten (Rowntree, 2000 
[1901]). Een tweede, belangrijkere, reden is dat het zou lijken dat de oplossing van de 
armoede enkel ligt in de verhoging van de inkomens tot op de hoge referentiebudgetten, 
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terwijl deze ook gezocht moet worden in het versterken van individuele competenties 
en het voeren van een beleid gericht op sociale inclusie, casu quo het realiseren van toe-
gankelijke instituties. Dit is wel het geval als voor de eerste weg wordt geopteerd: hier 
worden immers de benodigde competenties om goed te budgetteren en economisch aan 
te kopen geëxpliciteerd, competenties die kunnen helpen om de cirkel van armoede te 
doorbreken.

Indien men deze ‘minimale’ referentiebudgetten echter wil gebruiken voor concrete 
doeleinden, zoals de bepaling van aanvullende steun of de bepaling van leefgelden in de 
schuldhulpverlening, moet men wel altijd nagaan in welke mate de persoon of het gezin 
in kwestie beantwoordt aan de kenmerken van de referentiegezinnen en, zo nodig, de 
budgetten aanpassen (lees: verhogen) aan de individuele omstandigheden. Ook bij het 
gebruik van de referentiebudgetten als amoedemaatstaven moet men hiervoor in de 
mate van het mogelijke corrigeren. Zo tonen de Belgische referentiebudgetten duidelijk 
aan dat eenzelfde budget niet in alle regio’s volstaat omwille van de diff erentiële woon-
kosten, die bovendien ook nog sterk kunnen verschillen al naar gelang het gezin een 
woning huurt (met grote verschillen tussen huren in de private of in de sociale sector) 
of eigenaar is en hiervoor maandelijks wel of niet moet afbetalen. Dezelfde redenering 
kan worden gemaakt voor medische kosten of kinderopvangkosten.

De deelnemers aan de focusgroepen in Wallonië en Brussel waarschuwden meermaals 
voor het risico dat de referentiebudgetten niet als fl exibel te gebruiken richtnorm, 
maar eerder als algemeen geldende vaststaande norm zouden gehanteerd worden door 
hulpverleners en de overheid (Van Thielen e.a., 2010: 223-228). Indien ze als standaard 
gebruikt worden voor alle gezinnen, ongeacht hun bijzondere behoeften, zouden de 
referentiebudgetten duidelijk hun doel voorbijschieten.

5.4 De bepaling van de prijs

Eens de verschillende korven van minimaal noodzakelijke goederen en diensten opge-
steld, moet het budget worden bepaald om deze korf te fi nancieren. Bij de opstelling 
van het budget spelen verschillende overwegingen een rol: (1) het bepalen van de kost-
prijs van elk product en elke dienst die in de korf is opgenomen; (2) het bepalen van de 
afschrijftermijn van duurzame verbruiksgoederen.

Bij het vaststellen van het budget moet worden bepaald welke middelen minimaal nood-
zakelijk zijn om de relevante korf van goederen en diensten aan te kunnen kopen. In 
België bleek het redelijk eenvoudig vast te stellen waar een aantal goederen het goed-
koopst kunnen worden aangekocht. In andere landen, zoals Oostenrijk (Kemmetmüller 
& Leitner, 2009), is het voor consumenten veel moeilijker vast te stellen waar men het 
goedkoopst inkopen kan doen. Kan in het laatste geval dan van gemiddelde in plaats van 
minimumprijzen worden vertrokken? Of kan men van elke consument verwachten dat 
hij erin slaagt om alles zeer economisch aan te kopen? Deze vraag sluit nauw aan bij 
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de keuze voor minimale, dan wel voor bovenminimale referentiebudgetten. In sommige 
landen (zoals Roemenië en Bulgarije) is het bovendien zo, dat een deel van de bevolking 
in belangrijke mate zelf instaat voor de productie van voeding en kleding voor eigen 
consumptie. In deze gevallen moet dan ook worden gekeken naar wat minimaal nodig 
is om voldoende voeding en kleding te produceren voor eigen consumptie, eerder dan 
naar hoeveel de betreff ende kleding en voeding in de winkel kost. Tenzij het zelf produ-
ceren van voeding en kleding niet algemeen wordt aanvaard.

Referentiebudgetten moeten het mogelijk maken om gedurende een lange termijn (en 
dus rekening houdend met belangrijke veranderingen in levensfasen) volwaardig aan 
de maatschappij deel te nemen. Ook kosten van duurzame consumptiegoederen, of an-
dere eenmalige uitgaven (zoals een communiefeest), moeten daarom herleid worden 
tot maandbasis. Dit impliceert overigens dat gezinnen moeten sparen om zulke extra 
hoge uitgaven te kunnen opvangen, bijvoorbeeld als gevolg van de vervanging van een 
stuk gegaan duurzaam consumptiegoed (zoals een een diepvriezer). Om dit mogelijk te 
maken, moet voor alle opgenomen producten en diensten een levensduur worden bere-
kend. Door de aankoopprijs te vermenigvuldigen (voor producten met een kortere dan 
maandelijkse levensduur) of te delen (voor producten met een langere dan maandelijk-
se levensduur) met een bepaalde factor, bekomt men maandbudgetten. Een vergelijking 
van de verschillende Europese referentiebudgetten leert ons dat voor het bepalen van 
de verschillende afschrijftermijnen best gezocht wordt naar wat meer eenvormigheid. 
We menen dat hiervoor best een aparte oefening wordt opgezet.

5.5 Aanpassing van de budgetnorm doorheen de tijd

Een laatste grote uitdaging is de aanpassing van de referentiebudgetten over de tijd. 
Voor een periode van één tot maximaal vijf jaar kan dit gebeuren aan de hand van de 
index der consumptieprijzen, in het bijzonder aan de hand van de deelindexen per pro-
ductgroep. Dit lukt echter niet voor alle producten. De index van de consumptieprijzen 
wordt immers berekend op basis van gemiddelde prijzen, terwijl referentiebudgetten 
voor een menswaardig inkomen meestal lagere prijzen hanteren. Voor sommige pro-
ducten evolueren deze lagere prijzen anders dan de gemiddelde prijzen; zo daalden de 
gemiddelde prijzen van computers de laatste jaren sterk, terwijl dit niet het geval was 
voor goedkopere computers. Voor zulke producten lijkt het dan meer aangewezen om 
niet te indexeren en altijd de reële prijzen te hanteren.

Op wat langere termijn moeten de korven opnieuw voorwerp worden van debat en ver-
nieuwd worden op basis van dezelfde gemeenschappelijk afgesproken criteria. Het gege-
ven dat referentiebudgetten, in tegenstelling tot andere indicatoren, regelmatig volledig 
moeten worden herzien om valide uitspraken te kunnen doen over wat mensen mini-
maal nodig hebben om volwaardig aan de samenleving te kunnen participeren, vraagt 
telkens opnieuw een grote inspanning. Daarom is het wellicht aangewezen de oefening 
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niet jaarlijks, maar eerder vier- of vijfjaarlijks te herhalen. Dit impliceert wellicht dat 
er een zekere achterstand wordt opgelopen ten aanzien van de welvaartsstijging. Of en 
hoe groot deze achterstand is, moet voorwerp uitmaken van verder onderzoek.

6. Besluit

De vraag naar hoeveel inkomen een gezin nodig heeft om een menswaardig bestaan 
te leiden, is een bijzonder belangrijke vraag, maar ze is – zoals de meeste belangrijke 
vragen – zeer moeilijk te beantwoorden. Verschillende methoden worden gebruikt om 
deze vraag te beantwoorden. De Europese armoederisico-indicator is een statistische 
norm die automatisch mee evolueert met het mediaan inkomen in de samenleving en 
waarvan de hoogte relatief arbitrair werd vastgelegd. Hij is ontworpen om armoede 
internationaal en doorheen de tijd op te volgen en is minder geschikt als leidraad om in 
concrete situaties te bepalen hoeveel gezinnen minimaal nodig hebben om menswaar-
dig te kunnen leven. De referentiebudgetten die recent voor België werden ontwikkeld, 
willen wel zo objectief mogelijk bepalen hoeveel iemand minimaal nodig heeft om op 
een menswaardige manier aan de samenleving te kunnen participeren. Op basis van 
deze referentiebudgetten bekomt men dan ook een ander – en vooral een genuanceer-
der – beeld. Door hun concrete karakter verlenen ze bovendien handvatten aan be-
leidsverantwoordelijken voor het voeren van een sociaal inclusief beleid. Ze suggereren 
welke maatregelen nodig zijn met het oog op het verbeteren van de doeltreff endheid 
van de minimuminkomensbescherming en de toegankelijkheid (bereikbaarheid, bruik-
baarheid, betaalbaarheid) van sociale goederen en diensten.

Vanuit de lessen die we leerden uit het Belgische project, gaven we in dit hoofdstuk 
aanzetten om op een internationaal vergelijkbare manier budgetstandaarden te ontwik-
kelen voor Europa. In dit kader lijkt het ons een interessante piste om een pilootproject 
op te starten met enkele Europese landen die al ervaring hebben met het opstellen van 
referentiebudgetten en na te gaan in hoeverre het doenbaar is om cross-nationale refe-
rentiebudgetten op te stellen.

Tegelijkertijd willen we ook waarschuwen voor de risico’s die verbonden zijn aan het 
gebruik van referentiebudgetten. Ten eerste vergt het opstellen van internationaal ver-
gelijkbare referentiebudgetten een grote inspanning. Door de vele keuzes die moeten 
gemaakt worden, sluipen er bovendien onvermijdelijk arbitraire elementen in. Die die-
nen nauwkeurig gedocumenteerd te worden. Beter is nog om deze zo veel als mogelijk 
weg te halen uit de nationale referentiebudgetten. Dit wordt vooreerst mogelijk door 
te vertrekken vanuit eenzelfde theoretisch kader (eenzelfde theoretisch discours over 
maatschappelijke participatie en bijhorende lijst van basic capabilities) en door het vol-
gen van eenzelfde methodologie. Ook de keuze van de producten en diensten, evenals 
het bijhorende prijskaartje zouden zoveel als mogelijk moeten verantwoord worden 
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vanuit bestaande en algemeen aanvaarde richtlijnen of aanbevelingen. Voor beslissin-
gen die niet normatief kunnen gekaderd worden en waarvoor het niet aangewezen is 
om ze volledig over te laten aan het oordeel van nationale focusgroepen (zoals de duur-
zaamheid, kwaliteit of afschrijftijd van bepaalde producten), zou een gemeenschap-
pelijke lijst opgemaakt kunnen worden door Europese onderzoekers en die vervolgens 
mee kan afgetoetst worden door nationale experts en focusgroepen.

Ten tweede, kunnen referentiebudgetten als gevolg van hun gedetailleerde uitwerking 
door hulpverleners en beleidsverantwoordelijken geïnterpreteerd worden als een na-
strevenswaardig consumptiepatroon, dat aangeeft hoe mensen hun geld moeten beste-
den. Dit staat haaks op hun doelstelling, namelijk een referentiekader bieden voor het 
vaststellen van een minimuminkomen dat mensen in staat moet stellen om menswaar-
dig te leven. De keuze van hoe het budget wordt besteed, is net een onderdeel van wat 
we een menswaardig leven zouden kunnen noemen. Voor een adequaat gebruik in het 
kader van de hulpverlening, de armoedemeting en de beleidsevaluatie, moet dan ook 
een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen het achterliggende consumptiepa-
troon dat als basis dient voor de berekening van de referentiebudgetten en een adequate 
inkomensgrens voor verschillende doelgroepen.

NOOT

1. Het voedingsbudget werd door heel wat deelnemers te laag bevonden. Dit is niet verwonderlijk. 
Niet alleen lage-inkomensgezinnen, ook de meeste Belgische gezinnen gebruiken immers te 
veel calorieën, die ze voornamelijk halen uit een teveel aan (duurdere) voedingsproducten zoals 
vlees en producten uit de restgroep.
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Stedenbeleid en armoede

Bernard Francq en Martin Wagener

De federale plannen in de strijd tegen armoede bestrijken een hele waaier van maatre-
gelen: inkomen, tewerkstelling, gezondheid, huisvesting, energie en openbare diensten 
(Steunpunt ter bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, 
2010). Evenwel is er altijd behoefte geweest aan bijzondere aandacht voor de stad, om-
dat de stad de plaats bij uitstek is waar verschillende probleemsituaties, die te maken 
hebben met armoede, samenkomen. Het Grootstedenbeleid is een van de programma’s 
die het stimuleren van de sociale cohesie, de armoedebestrijding en acties op lokaal 
niveau wil combineren om zo tot een duurzame aanpak te komen van investeringen in 
die stadswijken, die het ergst getroff en worden door die cumulatie van problemen.

Een aantal Belgische steden waarin zich een hele reeks moeilijkheden opstapelden, zo-
wel sociaaleconomisch als cultureel, werden sinds 2000 geselecteerd voor dit Grootste-
denbeleid. Wat is er typisch aan dit programma? Nadat we eerst even in herinnering 
brengen hoe dit programma tot stand gekomen is, bekijken we de doelstellingen en de 
opvallendste acties die aan de plannen concreet vorm hebben gegeven. Daarna gaan 
we na hoe de dakloosheid een publiek probleem geworden is en hoe dit gemeenschap-
pelijke actie vereist voor een aantal steden; in Brussel, in Wallonië en in Vlaanderen. 
We vragen ons af waarom het een probleem lijkt om eenoudergezinnen als belangrijk 
stedelijk verschijnsel te erkennen; in het kader van het beleid van armoedebestrijding 
wordt het fenomeen nog sterk onderschat. Ten slotte evalueren wij de impact van het 
Grootstedenbeleid, zowel op het niveau van de beheersystemen als op dat van de parti-
cipatie van de bevolking aan de ondernomen acties.

1. De invoering van een Grootstedenbeleid

De federale regering heeft het Grootstedenbeleid sinds 1999 in haar regeringsprogram-
ma opgenomen. Dankzij een federale fi nanciering kon een interventieprogramma wor-
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den opgesteld – gefocust op de steden die geconfronteerd worden met problemen van 
wijken die het moeilijk hebben. Tussen 2000 en 2004 werden 15 stadscontracten1 – ze-
ven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, drie in Vlaanderen en vijf in Wallonië – afge-
sloten tussen de federale staat en de gemeentelijke overheden, op jaarbasis. Sinds 2005 
worden deze stadscontracten op driejaarlijkse basis verlengd. Het Grootstedenbeleid-
programma heeft haar missie eveneens uitgebreid met een huisvestingsplan waardoor 
het voor steden en gemeenten mogelijk zou moeten zijn om een investeringsprogram-
ma te realiseren voor het creëren van woningen tegen betaalbare prijzen. In 2005 wer-
den 17 huisvestingscontracten2 afgesloten tussen de federale staat en de gemeentelijke 
overheden en dit voor een periode van drie jaar. In 2009 werden de stadscontracten en 
de huisvestingscontracten samengevoegd; het werden contracten voor een ‘duurzame 
stad’.

De invoering van het programma in 2000 was geïnspireerd door het Franse voor-
beeld – het stedenbeleid werd begin jaren 80 in Frankrijk gecreëerd – maar ook door 
het Nederlandse voorbeeld – waar de benaming ‘grootstedenbeleid’ vandaan komt – en 
was gebaseerd op de beleidservaring met wijkcontracten in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, sinds 1994, en op acties in wijken in moeilijkheden die in Vlaanderen werden 
opgezet door het VFIK (het Vlaams Fonds voor de Integratie van Kansarmen).

Het federale Grootstedenbeleid werd uitgebreid, van de revitalisering van de wijken tot 
leefbare steden, wat getuigt van de wil om er een volwaardig beleid van te maken. We 
kunnen echter niet van een algemeen beleid spreken, aangezien het van bij de aanvang 
beperkt is tot een aantal steden in moeilijkheden of die wijken hebben die in moeilijk-
heden zijn. Het lijdt geen twijfel dat het Grootstedenbeleid, gezien de teksten en de 
praktijk, gekwalifi ceerd kan worden – zoals ook het rapport van het Rekenhof (2007) 
opmerkt – als een beleid dat gefocust is op de ‘kwetsbare wijken’, de ‘probleemwijken’, 
de ‘wijken in crisis’.

In de 17 steden die in het kader van dit beleid gesubsidieerd worden, woont 19,1% van de 
Belgische bevolking3 (waarvan 5,4% in de Brusselse gemeenten, 8,8% in de Vlaamse ste-
den en 4,9% in de Waalse steden). De subsidies die werden toegekend voor de stadscon-
tracten en voor de huisvestingscontracten 2005-2007 bedroegen respectievelijk 128,6 en 
69,675 miljoen euro. De stadscontracten 2005-2007 van de vijftien steden en gemeenten 
waren goed voor zo’n 168 projecten, terwijl de huisvestingscontracten van de zeventien 
gemeenten 68 projecten vertegenwoordigden.4 Deze jaarbedragen werden grosso modo 
overgedaan in 2008 en 2009. De meeste projecten kaderden in de voortzetting van de 
vorige stadscontracten. Als gevolg van de aarzeling van de federale regering over de 
toekomst van het Grootstedenbeleid werd de programmatie op meerjarige basis niet 
meer hernomen. Dit beleid is een van de bevoegdheden die wellicht in aanmerking 
komen voor regionalisering. In de huidige context van institutionele onzekerheid ligt 
de prioriteit op het garanderen van de stabiliteit van de organisatie op lokaal niveau en 
tegelijkertijd op het verminderen van het aandeel van de investeringen op termijn.
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2. Een contractueel beleid

Het stedenbeleid is relatief laat ingevoerd – in 2000 – in vergelijking met de buurlanden 
van België. Het programma, dat ressorteert onder de federale overheid, rust op een 
sterke contractualisering met de steden die erkend zijn als steden met een opeenstape-
ling van problemen. De missie van het Grootstedenbeleid is de gemeenten te begelei-
den via subsidies in functie van een bepaald aantal actielijnen die werden geselecteerd 
door de federale regering; deze neemt die subsidies op in haar globaal plan van sociale 
integratie en armoedebestrijding. De gemeenten moeten projecten uitwerken die be-
antwoorden aan de strategische en operationele doelstellingen van dit beleid. Ze blijven 
niettemin vrij, zowel in de keuze van het soort projecten als van de inhoud, waardoor de 
federale staat zich engageert tot het respecteren van de gemeentelijke autonomie.

2.1 Verschillende doelstellingen in termen van sociale integratie

In België vallen grote delen van het stedenbeleid onder regionale of gewestelijke be-
voegdheid, zoals huisvesting, ruimtelijke ordening, sociale cohesie, het patrimonium. 
Het stedenbeleid vertoont grote verschillen van de ene regio tegenover de andere: in 
Wallonië is de actie gefocust op de beheersing van de ruimtelijke ontwikkeling; in Brus-
sel concentreert het beleid zich op een stadsontwikkelingsproject dat de nadruk legt op 
acties rond de wijken in moeilijkheden; in Vlaanderen is het beleid gericht op de dyna-
misering van de steden in het kader van de economische competitiviteit. In feite heb-
ben de gewesten hun stedelijk beleid ontwikkeld in functie van de afweging van wat de 
dominante praktijk is in de bezetting van de ruimte: de stadsuitbreiding of ook wel de 
suburbanisatie. Elke gewestelijke overheid probeert dit zo goed en zo kwaad mogelijk 
in te dammen door twee vaak contradictorische beleidslijnen te verzoenen: acties in de 
kwetsbaarste wijken, verzwakt door bestaansonzekerheid en een beleid dat de steden 
een plaats wil geven in de territoriale competitiviteit op Europese schaal. De gewestelij-
ke wetgeving is zeer uitgebreid en vormt een juridisch kluwen waardoor het nauwelijks 
mogelijk is er de initiatieven tot actie uit te halen. Ze is kortom moeilijk leesbaar, zowel 
voor de lokale beleidsmakers als voor de burger (Francq e.a., 2008).

Het federale beleid is als volgt geëvolueerd op het vlak van de prioritaire aandachts-
punten. Een eerste fase, 2000-2001, was onderverdeeld in vier krachtlijnen (verbetering 
van de levenskwaliteit; verbetering van de leefomstandigheden; de veiligheid verhogen 
en de relance van de economische activiteit stimuleren) en ze had betrekking op 133 
initiatieven in de 15 steden die aan het programma deelnamen. Aangezien deze onder-
verdeling “enerzijds als te vaag (levenskwaliteit en leefomstandigheden) en anderzijds 
als te concreet (veiligheid en economie)” (Politique fédérale des Grandes Villes, 2004: 
33) werd beschouwd, werd de inhoud van de contracten in 2002 tot drie krachtlijnen 
teruggebracht die “gemakkelijker identifi ceerbaar zijn (de bewoner, de leefomgeving en 
de stedelijke context), elk nader gepreciseerd met een reeks concrete doelstellingen” 
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(het dagelijks leven in de wijken verbeteren en alle bewoners een perspectief geven; de 
stedelijke leefomgeving in de wijken die het moeilijk hebben rehabiliteren; de wijken 
beter verankeren in de agglomeratie of de stedelijke gemeenschap). Het driejarenplan 
2005-2007 stelde vijf strategische doelstellingen voor – een geïntegreerde wijkontwik-
keling; een levende lokale economie, duurzame werkgelegenheid in de buurt; een sterke 
sociale cohesie in de wijken; een gezonde stad, in een gezonde omgeving; een beter 
huisvestingsaanbod – door het accent te leggen op vijf transversale prioriteiten: sociaal-
professionele integratie; gelijkheid tussen man en vrouw; diversiteit en interculturali-
teit; participatie van de bewoners; duurzame ontwikkeling. Naast deze doelstellingen 
wilde het Grootstedenbeleid twee strategische krachtlijnen bepalen die de ruggengraat 
zouden moeten zijn van de stadscontracten – een sterke sociale cohesie in de wijken en 
een geïntegreerde wijkontwikkeling.

2.2 Actie op het vlak van de gemeenschappelijke ontmoetingsinfrastructuur

Als we de prioritaire acties die door de steden ontwikkeld worden van naderbij bekij-
ken, stellen we vast dat de verschillende projecten onderling verschillen en een grote 
diversiteit vertonen.

In Wallonië hebben Bergen en Charleroi ervoor gekozen zich te concentreren op de 
prioritaire wijken waar dringende acties nodig waren. Luik heeft zijn acties gediversifi -
eerd door een groot aantal projecten te lanceren, gaande van buurtinvesteringen in de 
wijken tot steun aan de handelszaken in de binnenstad, via de creatie van een kinder-
opvangplaats of de creatie van een Relais Emploi-Formation en acties voor culturele en 
sportieve partnerships. La Louvière heeft zijn inspanningen geconcentreerd op de op-
richting van wijkhuizen en de creatie van openbare infrastructuur. In Seraing werd een 
Masterplan opgesteld, een soort routeplan voor de stad waarin de stedelijke toekomst 
van de industriële vallei werd gedefi nieerd en werden de voorwaarden bekeken die 
gerealiseerd moeten worden om gemengde bedrijven op te richten met privépartners: 
fi nanciële instellingen, vastgoedpromotoren, landeigenaars.

De Vlaamse steden hebben ervoor gekozen om bij voorrang tussen te komen in de 
armste wijken, aangezien het de bedoeling was dat de acties zouden samenlopen met 
het Vlaamse stedenbeleid dat qua visie gebaseerd is op het witboek ‘De eeuw van de 
Stad’ (De Rynck e.a., 2004). De Stadsmonitor doet dienst als meetinstrument voor de 
verschillende acties die ondernomen worden. Antwerpen heeft geïnvesteerd in de her-
inrichting van het Schipperskwartier in de buurt van het stadscentrum en in projec-
ten om de jeugdcriminaliteit aan banden te leggen. De oprichting van het ‘Park Spoor 
Noord’ in het Antwerpse stadscentrum, met een ziekenhuis, een hogeschool, kantoren, 
een skatepark en een open hangar waar sociaal-culturele activiteiten georganiseerd 
kunnen worden, moet een voorbeeldproject worden voor stadsherinrichting. Mechelen 
en Sint-Niklaas, die niet deelgenomen hebben aan de huisvestingscontracten, hebben 
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vooral acties ondernomen om hun woningpark te verbeteren. Gent heeft ervoor ge-
kozen te investeren in verschillende projecten verspreid over de hele stad, met on-
der andere opvangprojecten voor asielzoekers en coördinatieprojecten voor de sector 
straatwerk, projecten om de onveiligheid tegen te gaan, de inrichting van parken en de 
publieke ruimte. In Vlaanderen zijn de investeringen in grote mate gericht op de verbe-
tering van de plaatsen waar het sociaal contact gelegd wordt of opnieuw gelegd wordt. 
Dat is eveneens het geval voor Oostende, dat zich nog altijd concentreert op de wijken 
in moeilijkheden en tegelijkertijd verschillende wijkhuizen voor sociale acties opricht.

Brusselse gemeenten als Sint-Jans-Molenbeek en Brussel-stad hadden al cellen die zich 
bezighielden met de verschillende subsidies (zoals Europese, federale en gewestelijke). 
Het Grootstedenbeleid was een bijkomend instrument dat het mogelijk maakte de pro-
gramma’s op lokaal niveau te versterken. Anderlecht heeft een participatiehuis opge-
richt dat de band tussen de bewoners en de stad verbetert, en andere acties hebben het 
gemeentelijke infrastructuurpatrimonium verrijkt, bijvoorbeeld met een sportdienst. 
Brussel-stad heeft meerdere projecten ontwikkeld: de oprichting van een wijkhuis, de 
uitbreiding van de straatschoonmaakploegen, het benaderen van daklozen in hun leef-
milieu door Samu social. In Vorst hebben de lokale actoren ervoor gekozen de bestaande 
werking in de wijkhuizen te versterken. Sint-Jans-Molenbeek heeft de werking van de 
stewards, alsook van de sociaal-sportieve animatoren versterkt en tegelijk werden ver-
schillende administratieve, culturele en sportinrichtingen gerenoveerd, terwijl ook aan-
dacht werd besteed aan alternatieve juridische maatregelen voor minderjarigen en aan 
de versterking van de werking van de wijkhuizen om de toegang tot huisvesting te ver-
gemakkelijken. Sint-Gillis heeft de aanwezigheid van wijkantennes verbeterd en heeft 
de werking van de stewards uitgebreid. Sint-Joost-ten-Node heeft een park gerenoveerd 
en zijn team van parkwachters uitgebreid, en tegelijkertijd geïnvesteerd in sportin-
frastructuur. Schaarbeek heeft een project ter preventie van recidivisme opgestart en 
meer gerichte acties gevoerd in de Brabant-wijk, alsook verschillende initiatieven op 
het grondgebied van de gemeente (opvang van werkzoekenden, vrouwenhuis, wijkzaal, 
sociaal-sportieve infrastructuur).

Achter de twee strategische doelstellingen die de ruggengraat vormden van de stadscon-
tracten – sterke sociale cohesie in de wijken en geïntegreerde wijkontwikkeling – zien 
we de bouw van veel infrastructuur in de gesubsidieerde steden. Open of gesloten plaat-
sen die gebouwd, gerenoveerd en ingericht worden tot parken, speelpleinen, pleinen, 
verenigingen, gemeenschapshuizen, vrouwenhuizen, wijkhuizen en gemeenschapscen-
tra. Het zijn ongetwijfeld tastbare – en gewaardeerde – bewijzen van de effi  ciënte inter-
ventie van de overheid in de wijken die subsidies van het Grootstedenbeleid genieten. 
In algemene zin – en als we vaststellen dat 74% van de projecten te maken heeft met 
de strategische doelstellingen van sociale cohesie en geïntegreerde wijkontwikkeling – 
vertalen deze twee belangrijke strategische doelstellingen zich in operationeel oogpunt 
door de inrichting van talrijke plaatsen die bedoeld zijn om een sociale band te creëren 
en het ‘buurtbeleid’ te concretiseren. Het blijft echter een feit dat de interne evaluatie 
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van de kwaliteit van deze projecten hoofdzakelijk gebeurt door de kwantifi cering van 
het aantal gecreëerde uitrustingen en de mate waarin ze bezocht worden. De sociale 
cohesie wordt zo onrechtstreeks betrokken bij een infrastructuurbeleid waarvan wordt 
verwacht dat het een hefboomeff ect heeft op de dynamisering van de wijken en de be-
trokkenheid van hun bewoners.

Over deze diversiteit aan acties heen tekenen zich twee pijnlijke problemen af: dat van 
de aanpak van de daklozen en de partnershipakkoorden tussen de overheids- en vereni-
gingsactoren en dat van een situatie die steeds vaker voorkomt op gezinsniveau, met 
name de eenoudergezinnen, die beschouwd worden als risicobevolking. Hoe wordt dit 
aangepakt op het vlak van het stedenbeleid?

2.3 De trage structurering van het overheidsbeleid met betrekking tot de 

daklozen

Sinds de publicatie van het Algemeen Verslag over de Armoede in 1994 komt het pro-
bleem van de dakloosheid moeizaam als prioritair probleem aan de oppervlakte (ATD 
Vierde Wereld; Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten – sectie OCMW; Koning 
Boudewijnstichting, 1994). In diezelfde periode werd een drastische stijging van het 
aantal daklozen geconstateerd. De jaren 90 werden gekenmerkt door mobilisaties rond 
de wet op de dringende sociale noden5 (vooral in verband met de mogelijkheden die 
deze wet aan de daklozen gaf om een beroep te doen op het OCMW) en de armoede-
bestrijding, de wet betreff ende de terbeschikkingstelling van psychiatrische bedden.6 
Tegelijkertijd werd het probleem van de aanpak van die ‘speciale’ bevolkingsgroep nog 
complexer gemaakt door de kwestie van de opvang van asielzoekers en het discours 
over de activering, dat is op de controledimensie ervan, zoals de toegang tot de sociale 
rechten.7

Vele studies hebben de diversiteit geconstateerd van het profi el van de ‘daklozen’. De 
cijfers van de telling in Brussel in 2010 (La Strada, 2011) preciseren in dit verband dat 
de ‘gedesocialiseerde clochards’ (Vexliard, 1956; Thelen, 2006) slechts ongeveer een ze-
vende uitmaken van alle personen die onderdak hebben gevonden bij de hulpdiensten 
voor daklozen. Het zijn trouwens deze laatsten die het moeilijkst toegang hebben tot 
deze hulpsector, die ‘dichtgeslibd’ is door de komst van nieuwe categorieën van mensen 
die hulp zoeken. En ook al stellen we een verhoging vast van het aantal opvangplaatsen 
in de kleine steden (De Backer, 2008), de grote steden blijven een aantrekkingspool voor 
mensen die onderdak zoeken en vormen soms ‘communicerende vaten’ door mensen 
op te vangen die in andere steden geen plaats gevonden hebben (Dienst voor armoede-
bestrijding, 2009: 35).

Er zijn al aanzienlijke inspanningen gedaan om aan de hand van cijfermateriaal de dak-
loosheidssituatie beter te begrijpen. Uitgaande van Tellus in Vlaanderen (Van Menxel, 
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2003), en in Brussel van de tellingen van 2008 en 2010 of het onderzoek betreff ende 
de hulp van het OCMW aan daklozen8 (Linchet e.a., 2010), kunnen we aantonen dat de 
daklozen in feite ondervertegenwoordigd zijn in de meeste onderzoeken en administra-
tieve registers (Dienst voor armoedebestrijding, 2009). Welnu, de essentiële kwestie is 
van de dakloosheid beter te begrijpen als onderdeel van een veranderende situatie in 
het traject dat mensen afl eggen. Dit is nodig, niet alleen om beter te kunnen handelen 
in situaties van dakloosheid, maar ook om een beter begrip mogelijk te maken van de 
mechanismen die tot sociale uitsluiting leiden, om een stedelijk beleid uit te werken dat 
op een beter gestructureerde manier voorkomt dat mensen in de dakloosheid terecht-
komen of ze begeleidt als ze uit de dakloosheid weg geraken.

Het fenomeen ‘dakloosheid’ begrijpen, zowel op basis van de ervaring van mensen als 
uit het oogpunt van de actiemiddelen van de overheid, zou meer coherentie mogelijk 
maken, op lokaal, gewestelijk, federaal en Europees beleidsniveau. Het Centrum voor 
gelijke kansen heeft een van zijn laatste rapporten gewijd aan de noodzaak tot coör-
dinatie van de acties op lokaal niveau (Dienst voor armoedebestrijding, 2009). Gent, 
Antwerpen, Luik, Charleroi en Brussel hebben samenwerkingsakkoorden gesloten in 
de vorm van een partnernetwerk dat het mogelijk maakt de verschillende registers van 
sociale actie beter op elkaar af te stemmen. In de minder grote steden is deze infra-
structuur minder ontwikkeld en dat is ook een van de redenen waarom de grote steden 
meer mensen aantrekken die op zoek zijn naar onderdak.

De laatste evaluatierapporten over dakloosheid hebben vooral twee grote probleemge-
bieden aangegeven: in de eerste plaats doen huisvestingsproblemen de diversiteit van 
de mensen, die hulp zoeken in deze sector, stijgen (Linchet e.a., 2010; Observatoire de 
la santé et du social, 2009; Lelubre, 2009). En ook al komen de specifi eke diensten voor 
daklozen onderling tot een zekere vorm van samenwerking, het partnership met de 
OCMW’s en in ruimere zin de overheidsinstanties blijft problematisch voor wat betreft 
de verdeling van de opdrachten.

In de drie gewesten kunnen we verschillende modellen van samenwerking en van be-
heer op verschillende niveaus onderscheiden:

In Vlaanderen is de structuur van de sociale actie zodanig (steun aan de daklozen, steun 
aan de jeugd, aan de gezinnen en justitieel welzijnswerk), volgens de ‘koepels’ van de 
CAW’s (Centrum Algemeen Welzijn), dat we niet echt kunnen spreken van een ‘daklo-
zensector’, met een instap (‘intakegesprek’) die bedoeld is om de persoon de weg te wij-
zen naar geschikte hulp. Het ‘Lokaal Sociaal Beleid9’ van de Vlaamse steden is een ande-
re manier om de hulp die geboden wordt aan mensen die in een situatie van armoede of 
sociale uitsluiting zitten op een coherente manier aan te pakken. Het verbeteren van de 
toepassing van de sociale rechten en van de toegang tot sociale hulpverlening moet ge-
beuren op lokaal niveau, waarbij tegelijkertijd de samenwerking tussen de gemeenten, 
de OCMW’s en de verenigingen verder wordt uitgebouwd. Naast bepaalde voordelen in 
termen van schaalgrootte bij het organiseren van de sociale actie, doen de werkers op 
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het terrein soms hun beklag over hun relatief verlies van autonomie in de begeleiding 
van mensen, ook al is de mogelijkheid van werk op maat op niveau van de koepels uitge-
breid. Een van de meest positieve punten in vergelijking met de andere gewesten blijft 
de mogelijkheid om algemene sociale actie voor te stellen en directere akkoorden af te 
sluiten met de publieke partners,10 zoals het geval is bij het protocol akkoord tussen de 
huisvestingsdiensten en het openbare huurwoningenpark van het OCMW.

De grote steden in Wallonië hebben Relais sociaux georganiseerd op basis van hoofdstuk 
XII van de organieke wet op de OCMW’s (Lelubre, 2009). Daardoor kunnen de lokale 
overheden, de OCMW’s dus, de hulp organiseren onder dubbele voogdij (openbaar en 
associatief) met de bedoeling de sectorale grenzen te overschrijden, de actie te evalu-
eren en de begunstigden van de sociale actie te laten participeren. De Waalse steden 
die deelnemen aan het Grootstedenbeleid hebben bijna allemaal de sociale actie ten 
voordele van de daklozen georganiseerd in de vorm van een netwerk. Deze vorm van 
gezamenlijke actie maakt het mogelijk de verantwoordelijkheid voor de geboden hulp 
beter te verdelen.

In Brussel, waar de institutionele realiteit complexer is, werd in 2007 ‘La Strada’ opge-
richt om de bestaande samenwerking tussen de verschillende actoren te ondersteunen. 
Voordien was de sector vertegenwoordigd door twee federaties (AMA, BICO) en het ‘re-
gio-overleg’ die respectievelijk de diensten vertegenwoordigden, gefi nancierd door de 
COCOF, de COCOM en de VGC11 (Wagener, 2009). Deze verschillende instanties proberen, 
door middel van samenwerking met de Brusselse, Vlaamse en Waalse partners, met de 
federaties en de verenigingen, alsook met de bevoegde ministers, de steun aan de dak-
lozen te verbeteren, op politiek, juridisch en organisatorisch gebied. ‘La Strada’ en het 
Regio-overleg zijn in dit opzicht essentiële organisaties om de politieke legitimiteit te 
verbinden met de professionele legitimiteit op het terrein (Francq, 2004) door contac-
ten te creëren die te maken hebben met de intersectorale en transversale politiek (zo-
als werk, gezondheid, geestelijke gezondheid, verslaving, thuisverzorging, huisvesting, 
MIVB, politie, ziekenhuizen). Formele en/of informele connecties in de vorm van een 
netwerk tussen verschillende actoren dragen bij tot het uitwerken van ‘kleine lokale or-
ders’ om de problemen in de wijk te beheren, of tot het uitwerken – op basis van talrijke 
ontmoetingen – van een steunbeleid aan de daklozen. Een van de grootste problemen 
in Brussel is, dat door de grote waaier aan actoren (cf. une mosaïque de compétence 
et d’organisations) (Francq, 2004), het uitvoeren van een coherent beleid meestal op 
een ‘spelletje pingpong’ lijkt – volgens Julien Damon (2002: 243-246) – tussen actoren 
die de verantwoordelijkheid telkens weer naar elkaar doorschuiven. Er ontbreekt een 
instantie die de staat versterkt als garant van de sociale rechtvaardigheid (Roy e.a., 
2007) om de gezamenlijke actie te bevorderen van de 19 OCMW’s, de gemeenten en de 
verenigingssector.

Het beleid in verband met dakloosheid kan dus niet gewoon ‘van bovenuit’ uitgewerkt 
worden, noch ‘van onderuit’ door de actoren op het terrein die het beleid uitvoeren. De 
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meeste Belgische steden hebben gekozen voor samenwerkingsverbanden in de vorm 
van een netwerk om samenwerking en overleg te organiseren tussen de overheid en 
de verenigingen. De grote steden kennen een hele waaier aan diensten in de sector van 
hulp aan daklozen. De belangrijkste inzet blijft de verbetering van de samenwerking 
met de OCMW’s en de stad, en verder de introductie van actoren ‘van buiten de sector’ 
die de grenslijnen tussen de sectorale beleidsvormen overschrijden om de globalere 
aanpak te bevorderen van de problemen van armoede en sociale uitsluiting.

2.4 Eenouderschap – een onderschatte categorie in de programma’s voor 

armoedebestrijding

De wijkatlas heeft aangetoond dat bepaalde stadswijken geconfronteerd worden met 
een opeenstapeling van factoren van bestaansonzekerheid (Kesteloot e.a., 2007). In 
Brussel, en wij gaan ervan uit dat dit in de andere steden ook zo is, zijn het vaak die 
wijken die een groter aandeel eenoudergezinnen tellen (Observatoire de la santé et du 
social, 2006). Het lijkt hoe langer hoe essentiëler om in verschillende stedelijke situa-
ties rekening te houden met de situatie van eenoudergezinnen. Het Grootstedenbeleid 
heeft in dit opzicht invloed kunnen uitoefenen op de leefruimte van personen die in een 
eenoudersituatie zitten.

Sinds de jaren ‘70 is het aandeel eenoudergezinnen onophoudelijk gestegen in de drie 
gewesten van het land, van 9,7% in 1991 naar 15,0% in 2008. Het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest telt in verhouding meer eenoudergezinnen dan het Vlaamse Gewest (13,1%), 
maar minder dan het Waalse Gewest (18,5%). Dit resultaat moet nochtans genuanceerd 
worden, gezien het grotere aantal alleenstaanden bij de Brusselse gezinnen in vergelij-
king met de andere gewesten. En welk beeld geeft dat in de steden die deelnemen aan 
het Grootstedenbeleidprogramma?

Tabel 1 laat grote verschillen zien in de verhouding van eenoudergezinnen ten op-
zichte van de tweeoudergezinnen met kinderen. Terwijl in Mons iets meer dan een 
vierde van de gezinnen met kinderen eenoudergezinnen zijn, bedraagt dit aandeel in 
Sint-Niklaas slechts 11,9%. De verschillen tussen de steden zijn dus relatief groot. De 
Brusselse gemeenten nemen in deze staalkaart een centrale plaats in en de Waalse 
gemeenten hebben het grootste aandeel eenoudergezinnen tegenover de tweeouder-
gezinnen met kinderen. Op La Louvière na, met 19,8%, wonen in de Waalse steden in 
vergelijking met twee-oudergezinnen ongeveer een vierde eenoudergezinnen. Bijna 
alle steden, behalve Mechelen en Sint-Niklaas, vertonen een aandeel dat het Belgische 
gemiddelde soms ruim overschrijdt.

De steden die in dit staal zijn opgenomen tellen in totaal 24,6% (108.169 gezinnen) van 
alle eenoudergezinnen in België, tegenover 16,2% samenwonenden met kinderen die in 
de 17 gekozen gemeenten wonen. Deze studie van De Corte e.a. (2003), onderstreept dat 
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het waarschijnlijk is dat de grote stadscentra voor eenoudergezinnen op een gegeven 
moment in de levenscyclus een toevluchtsoord worden.

Tabel 1 – Verhouding tussen eenoudergezinnen en samenwonenden met kinderen in 
de steden van het Grootstedenbeleid.
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Bron: BCSS-Datawarehouse, Appl. 11, gegevens 2007 (31.12.); eigen berekeningen.

Eenoudergezinnen hebben meer kans om terecht te komen in de laagste inkomenscate-
gorieën (Koning Boudewijnstichting, 2006). In meer algemene zin bevinden zij zich va-
ker in een probleemsituatie wat hun budget betreft: moeilijk om ‘de eindjes aan elkaar 
te knopen’; moeilijker om bepaalde dingen te kopen (bijvoorbeeld versleten meubelen 
vervangen, sparen, internettoegang).

Deze moeilijkheden hebben ook te maken met de toegang tot de arbeidsmarkt en tot 
de huisvesting. De eenoudergezinnen in de Vlaamse gemeenten vertonen een hogere 
activiteitsgraad en een kleinere werkloosheidsgraad dan het Belgische gemiddelde. De 
Brusselse gemeenten en de Waalse steden komen boven het gemiddelde uit voor de 
werkloosheid en vallen onder dat gemiddelde voor de activiteitsgraad. Sint-Joost-ten-
Node en Charleroi hebben bij de vrouwelijke eenoudergezinnen de laagste activiteits-
graad met respectievelijk 28% en 33,3%. Tussen 20% en 25% van de vrouwelijke eenou-
dergezinnen in de Waalse en Brusselse steden zijn werkzoekend, terwijl dit aandeel in 
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de Vlaamse steden tussen 7 en 11% schommelt. De arbeidsmarktsituatie voor vrouwen 
in een eenoudersituatie is dus aanzienlijk beter in het noorden van het land.

Een studie van gegevens in verband met de sociaalprofessionele situatie (tewerkstel-
lings- en inactiviteitsgraad, loonniveau, percentage deeltijds werk) (Wagener, 2011) 
heeft de bijzonder precaire situatie aangetoond van een groot aantal eenoudergezinnen. 
Samengevat: ofwel werken vrouwen in een eenoudersituatie voltijds (en beschikken 
over weinig middelen om hun gezinsleven in te richten), ofwel moeten zij een beroep 
doen op sociale bijstand, zijn niet aanwezig op de arbeidsmarkt en blijven in grote mate 
slachtoff er van de valstrikken in vacatures.

Wat huisvesting betreft, vormen de steden een aantrekkingspool voor eenoudergezin-
nen, door het feit dat er een groter potentieel aan werkaanbiedingen is, een ruimere 
keuze aan kinderopvangmogelijkheden en een in verhouding groter aantal huurmoge-
lijkheden. De toegang tot al deze mogelijkheden blijkt nochtans moeilijk. Woningen die 
bewoond worden door eenoudergezinnen zijn vaak kleiner, van minder goede kwaliteit, 
in verhouding duurder dan gemiddeld, minder goed verwarmd, bieden minder privé-
ruimte, hebben meer buurtproblemen (lawaai, vervuiling, vandalisme, criminaliteit) 
en zijn minder goed uitgerust (Bernard, 2007; Koning Boudewijnstichting, 2006). Het 
aantal vrouwen in een eenoudergezinssituatie is in verhouding groter in de sociale 
huisvesting (Observatoire de la santé et du social, 2006).

Ouders in een eenoudergezinssituatie hebben maar heel weinig manoeuvreerruimte 
in een verzadigd bestand van sociale woningen en op een markt van privéwoningen 
die moeilijk toegankelijk is. Zo verergert huisvesting de situatie van armoede, niet en-
kel door de prijs, maar ook door de onzekerheid om de woning te kunnen behouden 
(Marpsat, 2008). Bovendien wonen eenoudergezinnen vaak in wijken waar het tekort 
aan kinderopvangplaatsen het grootst is. In hun Memorandum uit 2009 verduidelijkten 
de OCMW’s hoe ze elke dag geconfronteerd werden met de problematiek van de kin-
deropvang (Vereniging van Steden en Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west, 2009). Kinderopvang vormt inderdaad een van de belangrijkste obstakels op een 
sociaalprofessioneel integratietraject. Halftijds werk en loopbaanonderbreking worden 
beschouwd als maatregelen die de werk-privéverhouding vergemakkelijken (Bral e.a., 
2009: 108). Dat is een van de zeldzame maatregelen van de monitoring van de Vlaam-
se steden (‘Stadsmonitor’) die rechtstreeks verwijst naar de eenoudergezinnen, maar 
uit ons eigen onderzoek (Wagener, 2011) blijkt duidelijk dat die maatregelen vaak een 
aanzienlijk loonverlies betekenen, wat de bestaansonzekerheid van de moeders nog 
vergroot. Buiten een toegankelijke, betaalbare kinderopvang worden vrouwen door het 
overheidsbeleid aan hun moederschap overgelaten, waardoor elk sociaalprofessioneel 
integratieproject onmogelijk wordt gemaakt.

Het blijkt dus duidelijk dat eenoudergezinnen een statistische categorie zijn waar de 
problemen zich opstapelen. Een eenoudersituatie heeft rechtstreeks te maken met een 
stedelijk element: kortom, steden die grotere sociaaleconomische problemen hebben, 
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kennen een groter aandeel eenoudergezinnen en het zijn meestal vrouwen die het ge-
zinshoofd zijn in eenoudergezinnen. Gezien het aantal mensen dat in een stedelijke 
context in een eenoudergezinssituatie leeft, over het algemeen in wijken waar huis-
vesting weinig toegankelijk blijft, is het verbazingwekkend dat de offi  ciële teksten en 
verscheidene studies op het vlak van grootstedenbeleid niet explicieter melding maken12 
van deze situatie die voornamelijk moeders raakt die hun kinderen alleen opvoeden.

Het Grootstedenbeleid zou als hefboom kunnen werken voor situaties die gekenmerkt 
worden door bestaansonzekerheid en een belangrijke impact hebben op de mogelijk-
heden van eenoudergezinnen, door rechtstreeks in te grijpen op de toegang tot huis-
vesting (Francq e.a., 2007), door de uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen 
waardoor de sociaal-professionele integratie van vrouwen zou worden vergemakkelijkt, 
en door de verbetering van de levenskwaliteit in de wijken.

3. Verspreide en beperkte effecten

Wat kenmerkt het federale stedenbeleid op het gebied van sociale cohesie en armoede-
bestrijding? Het meest zichtbare eff ect was dat de gemeentelijke overheden die betrok-
ken waren bij dit programma een grotere rol hebben gespeeld op het vlak van sociale 
cohesie en huisvesting; dat kon worden verwacht door de invoering van contracten en 
de subsidiëring ervan. De steden en gemeenten zijn zelf spelers geworden op de markt 
en hebben onrechtstreeks partnerships gecreëerd met verenigingen, privé-eigenaars 
of privépromotoren. Een van de verwachte eff ecten van de contractualisering van de 
stadsprojecten betreft de totstandkoming van een cultuur van stadsbeheer. De ontwik-
keling van deze cultuur maakte deel uit van de interventiehypotheses van het plan van 
de federale regering die vond dat de lokale overheden, gemeenten en de Openbare Cen-
tra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s) de mogelijkheden hadden om “een dynami-
serende en regulerende rol te spelen om te beantwoorden aan de huisvestingsbehoeften 
van alle bewoners die op hun grondgebied verblijven” (Cel Grootstedenbeleid, 2005: 4). 
Dat gebeurde op verschillende manieren: in sommige gemeenten bestonden er al voor 
het Grootstedenbeleid cellen voor stadsontwikkeling die snel werden aangepast aan de 
eisen van dit programma; andere hebben eruit geleerd, zonder dat de omstandigheden 
(bijvoorbeeld het bestaan van een diagnose, van een stand van zaken van de situatie in 
de stad of van een stadsproject) altijd aanwezig waren.

Wat veel problematischer is, in termen van zichtbaarheid, is de geringe impact van 
de contracten op de wijken en de mensen. Zowel voor de stadscontracten als voor de 
huisvestingscontracten zijn de steden – op een zeldzame uitzondering na – niet in staat 
geweest om te evalueren of de aankoop van gebouwen, de initiatieven tot heropbouw of 
inrichting een hefboomeff ect hebben gehad op de zogenoemde probleemwijken, in die 
mate dat de evaluaties die door externe experts werden uitgevoerd allemaal verplicht 
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waren om de geringe zichtbaarheid van het verband tussen de projecten en de wijken 
te onderstrepen (Francq e.a., 2008). Zo constateerde het Rekenhof dat “de praktijk aan-
toont dat de meeste gemeenten zich een ruime mate van autonomie en politieke vrij-
heid toe-eigenen, hetgeen vaak leidt tot een theoretisch federaal beheer van de uitvoe-
ring van het Grootstedenbeleid. Deze situatie is met name te wijten aan de zeer soepele 
toepassing en de zeer brede interpretatie van de richtlijnen van de federale overheid 
en aan de louter formele toepassing van de richtlijnen door de steden en gemeenten” 
(Rekenhof, 2007: 19).

Zo duikt een dubbel probleem op voor wat betreft het respecteren van de doelstellingen 
van het programma. Het eerste bleek al, nog voor het sluiten van de contracten. Dit pro-
bleem heeft te maken met de vaagheid waarin de federale doelstellingen gehuld zijn en 
waardoor de lokale entiteiten bepaalde projecten kunnen laten doorgaan die niet volle-
dig beantwoorden aan de opzet van het programma. Het tweede probleem manifesteer-
de zich tijdens en na de uitvoering van de projecten en heeft te maken met de follow-up 
ervan en met het risico op sancties indien het contract niet werd gerespecteerd, zoals 
een vermindering van de subsidies of zelfs de annulering ervan; wat uiteraard gevolgen 
heeft voor de uitgaven waarvoor de steden zich hadden geëngageerd.

De beperking is echter het duidelijkst op het gebied van de participatie van de wijkbe-
woners. Het was in de ogen van de federale overheid vanzelfsprekend dat de projecten 
niet enkel zouden gerealiseerd worden door de lokale politieke en overheidsactoren, 
maar zouden openstaan voor alle lokale actoren.13 In de meeste steden hebben de uit-
gevoerde evaluaties aangetoond dat de verschillende projecten hoofdzakelijk intern 
werden beheerd en opgevolgd door de diensten van de gemeentelijke overheid. In de 
praktijk blijft de participatie vaak beperkt tot een eenvoudige mededeling of een consul-
tatie en gaat slechts zelden verder dan dat. Gezamenlijk beheer blijft een uitzondering. 
De redenen voor deze geringe openheid zijn eerst en vooral het gebrek aan tijd om de 
projecten uit te werken op het niveau van de implementatie van het programma, maar 
vooral het feit dat de lokale overheid die participatie beschouwt als een pure formali-
teit. Bovendien heeft dit hoofdzakelijk interne beheer voor gevolg dat er voor de uitwer-
king van de projecten nauwelijks een beroep gedaan wordt op partnerships, aangezien 
de gemeenten verkiezen om paracommunale instanties op te richten, zoals autonome 
gemeentebedrijven. De belangrijkste tendens bestaat erin dat de steden de voorkeur 
geven aan interne partnerships, tussen gemeentelijke diensten of antennes, bedrijven of 
verenigingen die van de gemeente afhangen. Het openbare actiemodel van de steden en 
gemeenten die deelnemen aan het programma blijft hoofdzakelijk een top-downmodel.

In het besef dat er geen ideaal participatiemodel bestaat, zoals blijkt uit vele studies die 
werden gewijd aan het realiseren van zo’n model, is het noodzakelijk initiatieven te ne-
men die tot doel hebben al te vage of automatische uitspraken als ‘alles OK met dat pro-
ject’ of ‘de participatie gebeurt wel ter plaatse’ uit te bannen. Participatie-initiatieven 
ontwikkelen zich op verschillende manieren, in functie van context en situatie, maar 



130

Armoede in België

ze moeten getuigen van een realistische programmatie. Ook en vooral moeten ze per-
manent worden opgevolgd, door middel van een systeem van toezicht dat de federale 
en gewestelijke overheden zouden moeten promoten om de lokale autoriteiten aan te 
sporen verslag uit te brengen over de vooruitgang en de moeilijkheden bij de oprichting 
en de werking van participatiestructuren.

Dit tast inderdaad het streven naar de ontwikkeling van een buurtbeleid aan. Het open-
baar beleid dat werd ingericht tussen de federale regering en de stedelijke overheden is 
veelzeggend over een manier van stadsbeheer rond wat men het ‘buurtbeleid’ noemt. 
Zowel het voorgenomen als het uitgevoerde beleid op het vlak van armoedebestrijding, 
van het recht op huisvesting of van de sociale cohesie zijn gebaseerd op de constante 
verwijzing naar de verplichting om een buurtbeleid te voeren. De actie is gefocust op 
prioritaire wijken in functie van criteria als: de slechte staat van het woningenpark, 
het gebrek aan onderhoud van de openbare ruimtes, de hoge werkloosheid (met name 
bij de jongeren), de stijgende criminaliteit, het gebrek aan sociaal contact tussen de 
bewoners, het gebrek aan opleidingsuitrusting, de integratieproblemen van bepaalde 
bevolkingsgroepen (voornamelijk allochtonen).

Deze acties, die gefocust zijn op het buurtbeleid, leiden ertoe dat aan de ruimte een 
bevoordeelde referentiefunctie wordt toegekend die vereist dat aan twee voorwaar-
den voldaan is: een vrij specifi eke kennis van het sociaaleconomische niveau van de 
gezinnen volgens geografi sch eenheid en het bestaan van een institutionele ketting 
tussen de verschillende beleidsniveaus – gemeente, gewest, federaal, zelfs Europese 
programma’s – teneinde de meest schrijnende gebreken te kunnen identifi ceren. Deze 
twee voorwaarden zijn op dit ogenblik echter verre van vervuld en de ketting is verre 
van effi  ciënt. De oproepen tot een buurtbeleid bevatten evenveel verwijzingen naar 
de mensen die als ‘doelgroep’ beschouwd worden en opgesloten zitten in hun situatie 
van ongelijkheid en uitsluiting. Deze beperking wordt nog versterkt door een vlucht 
vooruit, naar een obsessieve beheersing van de ruimtelijke ordening – de uitbreiding 
van de suburbanisatie – terwijl het huisvestingsbeleid, het fi scale beleid, de verschil-
lende premies gericht zijn op de aankoop van een woning en de toetreding tot het land 
der eigenaars’. Deze vlucht vooruit verzwakt nog meer de intenties om een stedelijke 
solidariteit te creëren. Want dat moeten we onderstrepen: we staan voor een grote 
leegte wat betreft de stedelijke democratie: de bestaande participatieprocessen zijn er 
van weinig betekenis, hoogstens adviserend. Maar meer nog: de kern van het bouwen 
van een stedelijke solidariteit die de actie in de wijken overstijgt, is de politieke wil om 
‘rekenschap af te leggen’ aan de bevolking en om te werken aan de ontwikkeling van het 
vermogen om te kortzichtig beleid om te zetten in een buurtbeleid.

Als conclusie: ook al bestaan er belangrijke punten van overeenkomst tussen de plan-
nen voor armoedebestrijding op lokaal, gewestelijk, federaal en Europees vlak, we staan 
ver van een echt gecoördineerd stedenbeleid dat rekening houdt met het burgerschap 
van mensen die zich in een situatie van armoede en zonder huisvesting bevinden (Pro-
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cacci, 2003). De democratische inzet van het beleid voor sociale cohesie en tegen ar-
moede gaat meer dan ooit over de erkenning van een stedelijk burgerschap dat zich 
niet beperkt tot de sociale – of lokale – aanpak van de problemen van de mensen die in 
bestaansonzekerheid leven. Dat is ongetwijfeld een van de grootste uitdagingen die het 
Grootstedenbeleid in de komende jaren zal moeten aangaan, ongeacht of dit beleid blijft 
afhangen van het federale niveau of geregionaliseerd wordt.

NOTEN

 1. Brussel-Stad, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Anderlecht, Molenbeek, Schaarbeek, Vorst; Oos-
tende, Gent, Antwerpen; en Charleroi, Seraing, Luik, Bergen en La Louvière. Deze steden werden 
geselecteerd op basis van sociaaleonomische indicatoren volgens de studie Structures sociales et 
quartiers en diffi  culté dans les régions urbaines belges (zie Kesteloot & Vandermotten, 2001).

 2. Twee Vlaamse steden – Sint-Niklaas en Mechelen – werden aan de 15 steden toegevoegd.
 3. Bron: BCSS-Datawarehouse, Appl. 11, gegevens 2007 (31.12.); eigen berekeningen.
 4. Voor een gedetailleerde analyse van deze projecten, zie: Francq et alii, 2008.
 5. Wet van 12 januari 1993 betreff ende een ‘noodplan voor een meer solidaire maatschappij’, zie: 

hoofdstuk 3 in Pichon (dir.) (2008).
 6. De zogenoemde wet-Busquin van 26.06.1990; (De Backer, 2008). Sommige mensen bevinden zich 

tussen twee categorieën: te veel problemen van geestelijke gezondheid om ‘normaal’ te leven 
maar niet genoeg om in een psychiatrische afdeling opgenomen te worden.

 7. Welfare/workfare: activering als disciplinaire actie tegen de ‘bijstandsafhankelijken’, uit angst 
voor de subpopulatie of als realisatie van de basisrechten (Vettenburg e.a., 2003).

 8. In Wallonië is een project voor de harmonisering van de gegevens van de relais sociaux bezig. 
(Dienst voor armoedebestrijding [...], 2009, p. 8).

 9. Bijvoorbeeld: Raeymaeckers P., Vranken J., 2009, Hulpverleners over ‘A’ctivering – De rol van 
organisatie en buurt bij de hulpverlening in het Antwerpse OCMW, Acco Leuven/ Den Haag, p. 
16.

10. Zonder (T)huis.
11. Franse Gemeenschapscommissie, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, en Vlaamse 

Gemeenschapscommissie.
12. Een interessante uitzondering is te vinden bij Bral en Schelfaut (2010). De Studiedienst van de 

Vlaamse Regering (SVR) heeft verscheidene studies gepubliceerd die de eenoudergezinnen in 
rekening brengen via verschillende statistische indicatoren.

13. De richtlijnen van de federale overheid preciseren dat “een wijkbeleid, en meer bepaald een 
huisvestingsbeleid, niet wordt gedecreteerd maar wordt opgebouwd in samenspraak met die-
genen die het in de eerste plaats ten goede moet komen: de levende krachten in deze wijken. 
Daaronder moeten we de bewoners verstaan die zich engageren in verenigingen of comités, 
de vertegenwoordigers van de gebruikers van de stad, de lokale collectiviteiten, maar ook de 
burgers die, zonder ander engagement, hun stem willen laten horen en willen bijdragen aan de 
revitalisering van hun leefomgeving. De inhoud van het ‘Huisvestingsplan’ zou moeten worden 
verrijkt met een partnership met alle lokale actoren. Het spreekt vanzelf dat het de Stad/de 
Gemeente toekomt om in dit kader haar gesprekspartners te kiezen, in functie van hun repre-
sentativiteit” (Cel Grootstedenbeleid, 2005: 18).





133

HOOFDSTUK 4

Armoede en levensstandaardbeveiliging bij ouderen:
België in een internationaal perspectief

Jos Berghman, Annelies Debels, Anke Mutsaerts en Hans Peeters

Traditioneel worden twee hoofddoelstellingen van de welvaartsstaat onderscheiden 
(Berghman & Verhalle, 2001). Ze moet beveiligen tegen een signifi cante daling van de 
levensstandaard of het consumptieniveau en ook moet ze een minimaal beschermings-
niveau vrijwaren. Barr (2001) noemt de eerste doelstelling de ‘spaarvarkenfunctie’ van 
de welvaartsstaat, aangezien het gaat om een herverdeling over de levenscyclus van 
individuen. De tweede doelstelling noemt hij de ‘Robin Hoodfunctie’, aangezien het gaat 
om een herverdeling tussen meer en minder welvarende individuen.

De eerste doelstelling, de loongekoppelde bescherming, is binnen de context van pensi-
oenen gericht op het levensstandaardbehoud van personen die door pensionering hun 
arbeidsinkomen verliezen. Om te onderzoeken in welke mate deze doelstelling gehaald 
wordt, brengen we vervangingsratio’s in beeld, omdat deze een idee geven van wat een 
gepensioneerde ontvangt in verhouding tot zijn of haar vroegere inkomen. De tweede 
doelstelling van de sociale zekerheid, namelijk het voorzien van een minimumbescher-
ming, moet de bevolking behoeden voor armoede. Om te bepalen in welke mate deze 
doelstelling gehaald wordt, gebruiken we verschillende armoede- en ongelijkheidsmaat-
staven.

In de eerste paragraaf wordt kort een overzicht geboden van het Belgische pensioensys-
teem. In de tweede paragraaf bespreken we vervolgens enkele vervangingsratio’s om zo 
de beveiliging van de levensstandaard na pensionering in kaart te brengen. In de derde 
paragraaf, tot slot, komt armoede en ongelijkheid bij gepensioneerden en 65-plussers 
aan bod. Zowel levensstandaardbeveiliging als minimumbescherming worden in een 
internationaal vergelijkend perspectief gepresenteerd. Daarbij concentreren we ons 
vooral op een vergelijking met internationale gemiddelden en met cijfers voor de buur-
landen.
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1. Het Belgische pensioensysteem in een notendop

Om de gepresenteerde cijfers over levensstandaardbeveiliging en minimumbescher-
ming beter te kunnen plaatsen, presenteren we in deze paragraaf het Belgische pensi-
oensysteem in een notendop.1

Begin jaren tachtig werd het concept van de ‘drie pijlers’ ontwikkeld om het samen-
gaan van publieke en private elementen binnen de sociale zekerheid te begrijpen 
(Gieselink e.a., 2003). Dit pijlersysteem kan ook toegepast worden op het Belgische 
pensioenstelsel. De eerste pijler wordt gevormd door het wettelijke pensioenstelsel 
waarbij alle werknemers, zelfstandigen en ambtenaren zijn aangesloten. Deze eer-
stepijlerpensioenen worden door de overheid georganiseerd en hebben een verplicht 
karakter. De pensioenen uit de tweede pijler zijn arbeidsgebonden voorzieningen die 
georganiseerd worden op het niveau van de onderneming, de bedrijfstak of de be-
roepsgroep. De overheid komt hierbij slechts onrechtstreeks tussenbeide (bijvoor-
beeld door het scheppen van een wettelijk kader). De derde pijler, ten slotte, onder-
scheidt zich van de tweede pijler doordat ieder individu, ongeacht zijn professioneel 
statuut, hieraan vrij kan deelnemen. Ze omvat de pensioenvoorzieningen die door 
de overheid worden gereglementeerd, maar waarvoor het initiatief volledig bij het 
individu ligt. Twee voorbeelden hiervan zijn het pensioensparen en de individuele 
levensverzekering.

Binnen de eerste pijler kunnen we verschillende soorten pensioenvoorzieningen on-
derscheiden: het rustpensioen, het overlevingspensioen en de Inkomensgarantie voor 
Ouderen (IGO). Bovendien kunnen we binnen de rust- en overlevingspensioenen een 
onderscheid maken tussen het stelsel voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. 
Verschillende soorten pensioenen binnen verschillende stelsels kunnen bovendien on-
der bepaalde voorwaarden gecumuleerd worden.

Het rustpensioen wordt uitgekeerd aan ouderen van wie wordt verondersteld dat ze 
voldoende hebben gewerkt. Om recht te hebben op een pensioen moet men bovendien 
65 jaar oud zijn. Op voorwaarde dat men minstens 35 jaar pensioenrechten heeft opge-
bouwd, kan men vervroegd op pensioen gaan vanaf de leeftijd van 60 jaar. Rustgepen-
sioneerden moeten zich bovendien houden aan de beperkingen van toegelaten arbeid, 
willen zij hun pensioenrechten niet verliezen. De berekeningswijze van het rustpensi-
oen verschilt sterk naargelang van het stelsel waarin het pensioen wordt opgebouwd. 
Het rustpensioen voor werknemers wordt berekend op basis van de duur, de beroeps-
loopbaan, het loon van elk loopbaanjaar en de gezinssituatie van de gepensioneerde. Bij 
de zelfstandigen gebeurt de berekening van het pensioen analoog, maar hierbij worden 
geen lonen, maar beroepsinkomsten in rekening gebracht. Het rustpensioen van de 
ambtenaren daarentegen is gebaseerd op de gemiddelde wedde van de laatste vijf jaar 
van de loopbaan. Bovendien wordt in het ambtenarenstelsel geen rekening gehouden 
met de gezinssituatie van de gepensioneerde omdat het ambtenarenpensioen aanzien 
wordt als een individueel recht.
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Het overlevingspensioen wordt uitgekeerd aan de weduwe of weduwnaar van een 
werknemer, zelfstandige of ambtenaar bij diens overlijden. Het recht op een overle-
vingspensioen is verbonden aan verschillende voorwaarden. Ten eerste moet de over-
levende echtgeno(o)t(e) minstens 45 jaar oud zijn, tenzij er een of meerdere kinderen 
ten laste zijn of wanneer hij/zij voor minstens 66% arbeidsongeschikt is. Het huwelijk 
moet verder minstens 1 jaar geduurd hebben en het overlevingspensioen vervalt wan-
neer men een nieuw huwelijk afsluit.

Wanneer men onvoldoende pensioenrechten heeft opgebouwd en over onvoldoende 
bestaansmiddelen beschikt, kan men beroep doen op de Inkomensgarantie voor Ou-
deren (IGO). Om recht te hebben op de IGO moet men aan een aantal voorwaarden 
voldoen. Zo moet men 65 jaar zijn, in België verblijven en geen rechten hebben op een 
ander pensioen. Bovendien wordt de IGO slechts toegekend na een onderzoek van de 
bestaansmiddelen.

Ook binnen de tweede pijler bestaan in België zowel regelingen voor werknemers als 
zelfstandigen. Statutaire ambtenaren kunnen zelden beroep doen op een aanvullend 
pensioen. De tweede pijler voor werknemers wordt opgebouwd op het niveau van de 
onderneming of de sector. De tweede pijler voor zelfstandigen omvat voornamelijk het 
Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, alsook allerhande regelingen voor zelf-
standige bedrijfsleiders. Tweedepijlerpensioenen kunnen als rente of kapitaal worden 
uitgekeerd, daar waar eerstepijlerpensioenen voornamelijk periodiek worden uitge-
keerd. Bij een uitkering in rente ontvangt de gepensioneerde vanaf de opname van zijn 
pensioen op regelmatige tijdstippen een aanvulling bovenop het wettelijk pensioen. 
Indien het tweedepijlerpensioen als kapitaal wordt uitgekeerd dan wordt het volledige, 
opgebouwde pensioenkapitaal in één keer opgenomen.

2. Levensstandaardbeveiliging

De beveiliging van de levensstandaard na pensionering brengen we in kaart op basis 
van vervangingsratio’s. De vervangingsratio drukt uit welk deel van het arbeidsinko-
men bij pensionering wordt vervangen door het pensioen. Het is met andere woorden 
de hoogte van het pensioeninkomen in verhouding tot het inkomen dat men kreeg toen 
men nog werkte. Er bestaan verschillende methodes om dergelijke vervangingsratio’s 
te berekenen, elk vertrekkend van specifi eke veronderstellingen. We bespreken hieron-
der de resultaten van twee berekeningen: die van de Federale Overheidsdienst Sociale 
Zekerheid, die enkel betrekking hebben op België en die van de OESO, die een verge-
lijking met de buurlanden mogelijk maken. Beide berekeningen betreff en zogenaamde 
theoretische vervangingsratio’s: voor een welbepaald typegeval en op basis van een in 
de wetgeving gekende pensioenformule wordt nagegaan in welke mate het pensioen het 
inkomen uit arbeid kan vervangen.
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2.1 Theoretische vervangingsratio’s voor België

De eerste tabel is gebaseerd op de berekening van de Federale Overheidsdienst So-
ciale Zekerheid. De tabel maakt een onderscheid tussen vervangingsratio’s die enkel 
de eerste pensioenpijler mee in rekening brengen en vervangingsratio’s die tevens de 
tweede pensioenpijler beschouwen. Beide vervangingsratio’s worden zowel bruto als 
netto weergegeven en geven de verhouding weer van het pensioeninkomen ten opzichte 
van het laatst verdiende loon. De berekeningen gaan uit van pensionering in 2006 na 
een zuivere loopbaan van 40 jaar als werknemer (voor zelfstandigen en ambtenaren 
worden geen vervangingsratio’s berekend). Voor de tweede pijler wordt verondersteld 
dat sinds 1992 een bijdrage van 4,25% van het loon is gestort.2 In de kolommen van de 
tabel worden verschillende typegevallen van werknemers met verschillende inkomens-
trajecten onderscheiden, meer bepaald:
1. in de eerste kolom: het basistypegeval, dit is een werknemer die tijdens de loopbaan 

elk jaar een loon verdiende dat gelijk was aan het gemiddelde loon van alle werkne-
mers;

2. in de tweede kolom: de werknemer die elk jaar twee derden van het gemiddelde 
loon van alle werknemers verdiende;

3. in de derde kolom: de werknemer die tijdens de loopbaan een continu stijgend loon 
ontving waarbij hij/zij startte met een loon gelijk aan 80% van het gemiddeld loon, 
om te eindigen met een loon gelijk aan 120% van het gemiddelde loon;

4. in de vierde kolom: de werknemer die tijdens de loopbaan een continu stijgend loon 
ontving waarbij hij/zij startte met een gemiddeld loon, om te eindigen met het dub-
bele van het gemiddelde loon.

Een werknemer met een gemiddeld loon doorheen de volledige loopbaan die in 2006 
met pensioen ging, kreeg vóór aftrek van (para)fi scale inhoudingen 40% van zijn laat-
ste beroepsinkomen. Indien deze werknemer een tweedepijlerpensioen heeft, verhoogt 
dit tot 44%. Na aftrek van inhoudingen verhoogt de vervangingsratio substantieel en 
bedraagt deze respectievelijk 64% en 70%. Deze toename is te wijten aan de belangrijke 
belastingvoordelen die pensioenen in België genieten.

Voor een werknemer die slechts twee derden van het gemiddelde werknemersloon in 
elk loopbaanjaar verdiende, ligt de brutovervangingsratio over het algemeen hoger dan 
voor het basistype werknemer. Na aftrek van belastingen is de vervangingsratio van de 
gepensioneerden met een lager loon echter vergelijkbaar met die van de gepensioneer-
den die een gemiddeld loon ontvingen doorheen hun loopbaan.

Bij werknemers met een continu stijgend loon tijdens de loopbaan vallen de vervan-
gingsratio’s lager uit dan bij het basistype werknemer. Dat geldt des te sterker voor de 
werknemers met de best betaalde loopbanen. Voor de groep werknemers met een loon 
dat stijgt van het gemiddelde naar het dubbele van het gemiddelde, bedraagt de netto-
vervangingsratio op basis van de eerste pijler nog slechts 48% (in vergelijking met 64% 
voor een werknemer met een gemiddeld betaalde loopbaan). Ook wanneer de tweede 
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pijler daarbovenop in rekening wordt gebracht, ligt de nettovervangingsratio voor de 
groep met de best betaalde loopbanen 16 procentpunten lager dan voor werknemers 
met een gemiddeld betaalde loopbaan.

De tabel geeft een duidelijke indicatie van de mate waarin het Belgische pensioensysteem 
voor welbepaalde typegevallen het laatste loon vervangt. Het is echter van belang dat bij 
de interpretatie van de cijfers een aantal waarschuwingen worden in acht genomen:

De sterkte van theoretische vervangingsratio’s is dat ze toelaten een complexe pen- –
sioenformule zoals die in de wet is gekend, eenvoudig weer te geven. Aangezien er 
binnen de tweede pensioenpijler evenveel pensioenformules bestaan als pensioen-
regelingen, zijn theoretische vervangingsratio’s hier minder zinvol, zeker aangezien 
in België geen enkele informatie bestaat over de hoogte van een gemiddelde bijdrage 
binnen de tweede pijler. De resultaten die worden weergegeven voor de tweede 
pijler zijn dan ook slechts van beperkte waarde. Ze geven enkel weer dat als een 
individu sinds 1992 een tweedepijlerpensioen heeft, dit tot een extra nettovervan-
gingsratio van een zestal procent zou leiden.
Theoretische vervangingsratio’s berekenen de verhouding tussen het pensioen en  –
het voormalige loon van een werknemer met een standaardloopbaan en -loon. Het 
is echter onduidelijk of deze standaardwerknemer überhaupt bestaat, en hoeveel 
individuen zich in een vergelijkbare situatie bevinden. Theoretische vervangingsra-
tio’s zouden dan ook moeten worden aangevuld met empirische vervangingsratio’s 
die op basis van empirische informatie nagaan wat in werkelijkheid de gemiddelde 
vervangingsratio is voor (subgroepen van) werknemers. Deze informatie is echter 
tot op heden niet voorhanden.3

De tabel verwijst enkel naar de situatie van werknemers. Voor zelfstandigen zullen  –
de vervangingsratio’s allicht lager liggen, voor ambtenaren hoger. Dergelijke bere-
keningen zijn voor België evenwel niet beschikbaar.

2.2 Een vergelijking met de buurlanden

Om de Belgische vervangingsratio’s te vergelijken met die van de buurlanden gebruiken 
we de cijfers van de OESO. Merk echter op dat deze vervangingsratio’s op een andere 
manier berekend worden dan deze in voorgaande tabel. Het belangrijkste verschilpunt 
is dat een loopbaan van 45 jaar wordt verondersteld (vgl. 40 jaar in tabel 1) en dat wordt 
uitgegaan van een werknemer die zijn loopbaan aanvangt in 2008 en dus op pensioen 
gaat in 2053 (vgl. 2006 in tabel 1). In tegenstelling tot de berekeningen van de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid wordt dus niet uitgegaan van de regels die in het 
verleden golden, maar wel van de regels zoals die op dit moment zijn vastgelegd. Een 
laatste belangrijk verschilpunt is dat in de OESO-berekening het pensioen wordt afgezet 
tegen het gemiddelde loon doorheen de gehele loopbaan en niet tegen het laatst ver-
diende loon.4
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Tabel 1 – Theoretische vervangingsratio’s volgens de berekening van de Federale Over-
heidsdienst Sociale Zekerheid (situatie 2006).

Basistype 
100%

gemiddeld 
loon

2/3 
gemiddeld 

loon

Toename van
80 tot 120%
gemiddeld 

loon

Toename van
100 tot 200%

gemiddeld 
loon

Bruto vervangingsratio 1ste pijler 40 43 34 29
Bruto vervangingsratio 1ste en 2de pijler 44 47 38 33
Netto vervangingsratio 1ste pijler 64 64 56 48
Netto vervangingsratio 1ste en 2de pijler 70 70 61 54

Bron: Nationale Pensioenconferentie, 2010, p. 389.

Onder bovenstaande veronderstellingen toont tabel 2 de nettovervangingsratio’s voor 
werknemers die een veelvoud van het gemiddelde hebben verdiend gedurende hun vol-
ledige loopbaan. De vervangingsratio’s worden zowel voor België als voor de buurlan-
den berekend. Omdat de OESO-standaard enkel de ‘verplichte’ regelingen meeneemt, 
wordt voor België en Duitsland enkel het eerstepijlerpensioen opgenomen. Omdat de 
OESO ervan uitgaat dat meer dan 85% van de individuen in Nederland gedekt is door 
een tweedepijlerpensioen, worden deze pensioenen voor Nederland standaard opgeno-
men. Ook voor Frankrijk wordt een tweedepijlerpensioen gemodelleerd, met name het 
zogenaamde ARRCO-pensioenstelsel voor werknemers aangezien hierbij een verplichte 
aansluiting geldt.

Tabel 2 – Netto theoretische vervangingsratio’s volgens de OESO-berekeningen (situ-
atie 2053, enkel verplichte pensioenregelingen).

OESO

0,5 keer gemiddeld loon Gemiddeld loon 1,5 keer gemiddeld loon

België 82 64 52
Nederland 105 (66) 100 (33) 96 (22)
Frankrijk 69 60 53
Duitsland 56 58 57
OESO 83 69 63

Bron: OESO, 2011, pp. 125-127.

Tabel 2 toont aan dat Nederland het best scoort en dit voor alle loonniveaus. Zoals 
hierboven aangehaald, moet dit resultaat echter genuanceerd worden. Immers, in te-
genstelling tot België, worden in Nederland tweedepijlerpensioenen wel opgenomen in 
de berekening. Als enkel naar het eerstepijlerpensioen wordt gekeken, scoort Neder-
land steeds slechter dan België (cf. het resultaat tussen haakjes). Uit de vergelijking 
met Frankrijk en Duitsland blijkt dat België goed scoort voor de lage en gemiddelde 
lonen, maar minder goed voor de hoge lonen. Als we kijken naar het algemene OESO-
gemiddelde dan scoort België slechter op alle loonniveaus. Gegeven de complexiteit van 
pensioensystemen blijft dergelijke vergelijking echter zeer voorlopig.
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3. Armoede en ongelijkheid

Waar vervangingsratio’s een idee geven over het behoud van de levensstandaard na 
pensionering, kunnen armoedecijfers meer zeggen over het veiligstellen van een mini-
muminkomen. In deze paragraaf brengen we armoede bij gepensioneerden en 65-plus-
sers in kaart aan de hand van verschillende maatstaven. Daarbij besteden we aandacht 
aan de drie belangrijkste componenten van armoede, met name de frequentie, de diepte 
en de ongelijke verdeling ervan. Verder presenteren we ook enkele objectieve en sub-
jectieve metingen van armoede.

Ten eerste analyseren we de frequentie van armoede. In fi guur 1 vergelijken we de 
armoederisicocijfers van personen ouder dan 16 die werken, die gepensioneerd zijn en 
die werkloos zijn. We spreken van een armoederisico wanneer het totale equivalente 
inkomen van deze personen valt onder 60% van het mediaan equivalent beschikbaar 
inkomen in een land.5 Dit is de frequentst gebruikte armoedemaatstaf in Europees ver-
gelijkend onderzoek.

Figuur 1 – Armoederisicocijfers naar belangrijkste activiteit voor een selectie van lan-
den, +16-jarigen, 2008.
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In elk land ligt het armoederisico van de gepensioneerden hoger dan dat van de wer-
kenden, maar lager dan dat van de werkloze bevolking.  Opvallend is bovendien dat het 
armoederisico van de gepensioneerden telkens dichter aanleunt bij dat van de werken-
den dan bij dat van de werklozen. De relatief slechte positie van de werklozen kan ten 
eerste verklaard worden door de verschillen in de samenstelling van de werkloze en de 
gepensioneerde populaties in elk land. Aangezien het risico om oud te worden meer 
gelijk gespreid is over de samenleving dan het risico om werkloos te worden, telt de 
populatie werklozen meer personen uit de zwakste sociale groepen (zoals laaggeschool-
den), wat de armoedecijfers voor deze groep negatief kan beïnvloeden. Bovendien is het 
stelsel van werkloosheid in sommige landen minder genereus dan het pensioenstelsel. 
Zo voorzien de werkloosheidsuitkeringen in België in het eerste jaar een vervangings-
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ratio van 60%, maar zijn ze in tegenstelling tot pensioenen degressief doorheen de 
tijd. Bovendien liggen in België de loonplafonds die in aanmerking worden gebracht bij 
de berekening van werkloosheidsuitkeringen over het algemeen lager dan die voor de 
pensioenuitkeringen (Put & Verdeyen, 2010).

Wanneer we vervolgens de Belgische gepensioneerden vergelijken met de gepensio-
neerden in de andere landen, merken we dat het armoederisico in België (18%) rond het 
Europese gemiddelde (17%) ligt. In vergelijking met de buurlanden, is het armoederisico 
bij gepensioneerden hoger in België. Dit verschil is het meest uitgesproken met Neder-
land (8%), waar het armoederisico voor de gepensioneerde bevolking het laagst is.

In fi guur 2 wordt dezelfde armoedemaatstaf voorgesteld, maar wordt een onderscheid 
gemaakt naar leeftijd en niet naar activiteitenstatus. Meer bepaald wordt het armoede-
risico van de totale bevolking voor elk land vergeleken met dat van de 65-plussers. In de 
meeste landen ligt het armoederisico van de 65-plussers hoger dan dat van de totale be-
volking. In tegenstelling tot de vorige fi guur, ligt het Belgische armoederisico in fi guur 2 
net onder de Europese gemiddeldes (EU-15 en EU-27). In vergelijking met de buurlanden 
ligt het Belgische armoederisico het hoogst, samen met dat van Duitsland, maar in ver-
gelijking met de vorige fi guur zijn de verschillen met de andere landen kleiner.

Figuur 2 – Armoederisico en diepte van de armoede voor de totale bevolking en 
65-plussers voor een selectie van landen, 2008.
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Bovendien krijgen we in fi guur 2 een idee van de diepte van de armoede bij de 65-plus-
sers. De armoedediepte is het verschil tussen het mediane inkomen van de personen 
met een armoederisico en de armoederisicogrens, uitgedrukt als een percentage van 
die armoederisicogrens. Met andere woorden, hoe lager de witte balkjes onder de ho-
rizontale as liggen, hoe dieper de 65-plussers gemiddeld in armoede zitten. Hoewel het 
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armoederisico in België hoger is dan in de buurlanden, is de gemiddelde diepte van de 
armoede bij de 65-plussers in België opmerkelijk kleiner dan het EU-gemiddelde en 
ook kleiner dan in het buurland Duitsland. De armoedediepte in België is vergelijkbaar 
met die in Nederland. Dit betekent dat in België de armoede bij 65-plussers gemiddeld 
gesproken minder (of even) diep is dan (als) in de andere landen.

Dat de armoedefrequentie in België aanzienlijk hoger ligt dan in de buurlanden, maar dat 
de diepte van deze armoede minder uitgesproken is, kan voor een stuk verklaard worden 
door de bijstandsregeling in België. De minimumgarantie binnen de eerste pensioenpijler, 
de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO), biedt bescherming aan 65-plussers voor wie 
het (pensioen)inkomen onvoldoende is. De hoogte van de IGO valt echter onder 60% van 
het mediaan equivalent beschikbaar inkomen, wat als een aanvaardbare armoedegrens 
wordt beschouwd. Hierdoor zullen 65-plussers die recht hebben op de IGO als arm worden 
aanzien, maar zal de armoede waarmee ze geconfronteerd worden niet zeer diep zijn.

De armoedemaatstaf die gebruikt wordt in de fi guren 1 en 2 is beperkt doordat deze 
enkel fi nanciële middelen in rekening brengt. Het is echter mogelijk dat 65-plussers een 
beroep kunnen doen op andere, niet-monetaire voordelen, zoals een eigen woonst die al 
afbetaald is. Het is ook mogelijk dat 65-plussers een relatief lager inkomen hebben dan 
andere bevolkingsgroepen, maar dat ze ook minder dure behoeften hebben. Daarom 
wordt in fi guur 3 een subjectieve armoedemaat voorgesteld die gebaseerd is op het oor-
deel van huishoudens over hoe goed ze kunnen rondkomen. De fi guur laat het percen-
tage huishoudens zien dat moeilijk tot zeer moeilijk rondkomt. De percentages worden 
getoond voor alle huishoudens, voor de huishoudens bestaande uit een alleenstaande 
volwassene ouder dan 65 en voor de huishoudens bestaande uit twee volwassenen van 
wie er minstens één ouder is dan 65.

Figuur 3 – Percentage huishoudens met (grote) moeilijkheden om rond te komen, naar 
huishoudtype, selectie van landen, 2008.
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In België blijken vooral alleenstaande ouderen subjectief arm te zijn: 27% van deze huis-
houdens geeft aan (grote) moeite te hebben om rond te komen. Daarentegen hebben 
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huishoudens met twee volwassenen, van wie minstens één ouder dan 65, beduidend 
minder moeite om rond te komen. Deze groep scoort ook in de andere landen telkens 
beter dan de totale bevolking. Deze vaststelling is in overeenstemming met wat wordt 
geobserveerd op basis van objectieve inkomensmaatstaven: zo toonde eerder onder-
zoek aan dat het equivalente pensioeninkomen van alleenstaanden vaker lager ligt dan 
dat van koppels (Berghman e.a., 2010). Naast de schaalvoordelen die het samenwonen 
met zich meebrengt en die het subjectieve armoedegevoel kunnen verlichten, is er dus 
ook een objectief verschil in het equivalente pensioeninkomen.

Op basis van deze subjectieve armoedemaat scoort België voor de verschillende huis-
houdtypes systematisch slechter dan de andere landen in fi guur 3. In vergelijking met 
de EU-gemiddeldes geven vooral de alleenstaande 65-plussers in België vaker aan dat ze 
moeilijk kunnen rondkomen. De subjectieve armoedescores voor de totale bevolking en 
voor de huishoudens met twee volwassenen van wie minstens één ouder dan 65, zitten 
rond het EU-gemiddelde.

Tot slot vergelijken we de inkomensongelijkheid binnen de groep van 65-plussers over 
de landen. Maatstaven voor ongelijkheid zijn complementair aan armoedemaatstaven 
doordat ze in beeld brengen hoe ver de laagste inkomensgroepen verwijderd zijn van de 
hogere inkomensgroepen.

Figuur 4 – Ongelijkheid van de inkomensverdeling bij 65-plussers, verhouding van het 
hoogste ten opzichte van het laagste inkomenskwintiel- S80/S20, selectie van landen, 
2008.
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De ongelijkheidsmaatstaf in fi guur 4 drukt uit hoeveel keer de 65-plussers met de 20% 
hoogste inkomens meer verdienen dan de 65-plussers met de 20% laagste inkomens. 
In België heeft het hoogste inkomenskwintiel – de 20% hoogste inkomens – van de 
65-plussers drie keer hogere inkomens dan het laagste inkomenskwintiel – de 20% laag-
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ste inkomens. In vergelijking met de buurlanden is de ongelijkheid binnen de 65-plus-
sers in België relatief laag. Deze conclusie komt nog sterker op de voorgrond bij een 
vergelijking van België met de Europese gemiddeldes. Merk evenwel op dat dit relatief 
goede Belgische resultaat mogelijks ten dele kan worden toegeschreven aan een inade-
quate meting van tweedepijlerpensioenen. Tweedepijlerpensioenen worden in België 
vaker dan in andere landen als eenmalige kapitalen uitgekeerd. Zo blijkt uit adminis-
tratieve data van 2007 dat 81% van de Belgische rustgepensioneerde werknemers met 
een tweedepijlerpensioen dit uitsluitend als een kapitaal ontving (Berghman e.a., 2010). 
Het is echter moeilijk om in surveys –waarop de hier gepresenteerde cijfers gebaseerd 
zijn – kapitalen te bevragen (zie ook Gieselink e.a., 2003). Aangezien bovendien is aan-
getoond dat tweedepijlerpensioenen de ongelijkheid onder de gepensioneerden doen 
toenemen (Berghman e.a., 2010) wordt de ongelijkheid in België waarschijnlijk sterker 
onderschat dan in andere landen, waar kapitalen een minder belangrijke rol spelen.

4. Conclusie

Vanuit een internationaal vergelijkend perspectief rijzen vragen over de toereikend-
heid van het Belgische pensioensysteem. België scoort namelijk zowel op het vlak van 
levensstandaardbeveiliging als op het vlak van minimumbescherming niet erg goed. 
De gepresenteerde internationale cijfers moeten echter met de nodige voorzichtigheid 
worden geïnterpreteerd.

Wat de loongekoppelde bescherming betreft, blijken zowel de vervangingsratio’s als de 
totale pensioenontvangsten ten opzichte van het vroeger verdiende inkomen relatief laag 
in België. De cijfers waarop deze internationale vergelijking is gebaseerd, brengen echter 
niet systematisch voor alle landen de tweede pijler in rekening. Dit gebeurt met name 
niet voor België. Nochtans toonde onderzoek aan dat de tweede pijler in België een sub-
stantiële rol vervult in het beveiligen van de levensstandaard (Berghman e.a., 2010). Dit 
heeft onder meer te maken met de plafonnering van de lonen in het werknemersstelsel. 
Werknemers betalen bijdragen op het volledige loon, maar bij de pensioenberekening 
wordt slechts een geplafonneerd bedrag in aanmerking genomen. Eerstepijlerpensioe-
nen zijn dus slechts tot op zekere hoogte loopbaan- en inkomstengerelateerd en worden 
vanaf een bepaald niveau afgetopt. Het pensioenstelsel tendeert daardoor naar een sys-
teem van forfaitaire basispensioenen. Het gebrek aan levensstandaardbeveiliging boven 
dit plafond in de eerste pijler blijkt in toenemende mate gecompenseerd door aanvul-
lende pensioenen uit de tweede pijler (Berghman e.a., 2010). Deze aanvullende pensioe-
nen vervullen dus een belangrijke rol in het Belgische pensioensysteem inzake de levens-
standaardbeveiliging. Wanneer de aanvullende pensioenen voor België niet opgenomen 
worden in een internationale vergelijking, maar voor andere landen wel, leidt dit tot een 
onderschatting van de Belgische vervangingsratio’s in internationaal perspectief.
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Wat de minimumbescherming betreft, blijkt dat België vanuit een internationaal per-
spectief slecht scoort op het vlak van het aantal ouderen en gepensioneerden onder de 
armoedegrens. Zowel de objectieve als subjectieve armoedecijfers bij gepensioneer-
den of 65-plussers zijn meestal hoger dan in de buurlanden of dan het EU-gemiddelde. 
Nochtans is deze armoede in vergelijking met andere landen niet zo diep en blijft ook 
de ongelijkheid binnen de groep van de 65-plussers in België relatief beperkt. Blijkbaar 
slaagt het Belgische systeem er beter in om de inkomens na pensionering te egaliseren 
en extreem diepe armoede te vermijden dan om het aantal arme gepensioneerden te 
beperken. Eén en ander heeft te maken met de hoogte van de Inkomensgarantie voor 
Ouderen (IGO), de minimumgarantie binnen de eerste pijler in België. De hoogte van de 
IGO valt namelijk onder 60% van het mediaan equivalent beschikbaar inkomen, wat als 
een aanvaardbare armoedegrens wordt beschouwd. De hoogte van de IGO optrekken, 
dreigt deze bijstandsuitkering echter op het niveau van het bijdragegekoppelde mini-
mumpensioen te brengen en de nagestreefde afstand tussen de hoogte van de IGO en 
het minimumpensioen ongedaan te maken.

NOTEN

1. Voor meer informatie over het Belgische pensioensysteem zie Berghman e.a., 2010 en Gieselink 
e.a., 2003.

2. Voor meer informatie over deze veronderstellingen, zie Nationale Pensioenconferentie, 2010, p. 
84 en FOD Sociale Zekerheid, zonder datum, bijlage 3.3.

3. In het ‘Groenboek’ (cf. Nationale Pensioenconferentie, 2010, pp. 98-102) is een analyse van 
vervangingsratio’s opgenomen die zich niet baseert op ‘typegevallen van individuen met een 
zogenaamde typeloopbaan’ (p. 130). In deze studie wordt echter niet aangegeven welke data en 
methodologie gebruikt werden. Vb. Worden kapitalen uit de tweede pijler omgezet in rentes? 
Zo ja, hoe?  Hoe worden ‘lonen of inkomsten die niet overeenstemmen met periodes waarin ef-
fectief werd gewerkt’ (p. 131) in aanmerking genomen? Deze studie wordt dan ook niet in kaart 
gebracht.

4. Voor meer informatie over de OESO-methodologie en de gehanteerde veronderstellingen, zie 
OESO (2011, pp. 116-117).

5. Het equivalent beschikbaar inkomen is het inkomen dat aangepast is zodat de inkomens van 
huishoudens met een verschillende samenstelling en grootte toch op een geldige manier met 
elkaar vergeleken kunnen worden. Dit gebeurt door het totale huishoudelijke inkomen te delen 
door een equivalentieschaal, die ook rekening houdt met schaalvoordelen voor de huishoudens 
en dit inkomen vervolgens toe te kennen aan elk individu binnen het huishouden.
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Pensioenen en armoede in België: de sociale pensioenen

Frieda Vandeninden

1. Inleiding

We moeten beginnen met een trieste vaststelling: sinds een aantal jaren lopen ouderen 
in België een groter armoederisico dan de rest van de bevolking. Dat lijkt onrechtvaar-
dig, omdat net bij die groep van mensen de gezondheidstoestand achteruit gaat en, als 
een gevolg daarvan, hun arbeidsmogelijkheden afnemen.

Uiteraard voorziet de Belgische staat in een vervangingsinkomen voor ouderen, meestal 
vanaf 65 jaar: het pensioen. Het pensioenstelsel heeft twee belangrijke doelstellingen: 
de eerste, ‘bijstand’ genoemd, is bedoeld om te vermijden dat iemand in de armoede 
terechtkomt, terwijl de tweede, ‘verzekering’ genoemd, ernaar streeft een levensstan-
daard te verzekeren die gelijkwaardig is met die van voor het pensioen. Binnen het 
Belgisch pensioenstelsel beantwoorden twee soorten uitkeringen voor ouderen aan 
de doelstelling van armoedepreventie: het minimumpensioen (een gewaarborgd mini-
mumbedrag voor het rustpensioen) en het sociaal pensioen. Dat laatste – de ‘Inkomens-
garantie voor ouderen’ (IGO) staat los van de loopbaan en van betaalde bijdragen. Die 
bijstandsuitkering wordt alleen toegekend onder bepaalde voorwaarden: het inkomen 
van de aanvrager en van de personen met wie hij/zij samenwoont, moet onder een be-
paalde grens liggen. Als dat het geval is, zal de hoogte van het uitgekeerde bedrag nog 
afhangen van de bestaansmiddelen van het huishouden.

Er zijn dus verschillende soorten uitkeringen voor 65-plussers, en toch leeft meer dan 
20% van hen in armoede. Hoe kan dat? Volgens ons zijn hiervoor twee oorzaken: eerst 
en vooral de lage pensioenen en vervolgens het feit dat sommige personen eenvou-
digweg niet gedekt zijn. Bijgevolg zou een verhoging van de sociale (of bijdrageonaf-
hankelijke) pensioenen een van de manieren kunnen zijn om armoede bij ouderen te 
bestrijden.

In dit hoofdstuk willen we – aan de hand van een simulatie – onderzoeken wat er 
gebeurt als het Belgisch stelsel van sociale pensioenen zou worden uitgebreid. Wij 
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nemen twee scenario’s onder de loep. In een eerste scenario wordt een onvoorwaar-
delijk sociaal pensioen ingevoerd: iedere oudere – hieronder verstaan we iedereen die 
ouder is dan 65 (de wettelijke pensioenleeftijd) – ontvangt eenzelfde pensioenbedrag, 
waarbij we ervan uitgaan dat dit bedrag gelijk is aan de armoedegrens. Op die manier 
krijgt iedere 65-plusser een pensioen dat minstens op de armoedegrens ligt. In een 
tweede scenario bekijken we een sociaal pensioen met onderzoek naar de bestaans-
middelen (zoals de IGO), maar waarbij uitsluitend wordt gekeken naar de individuele 
bestaansmiddelen. Dat houdt in dat de rechthebbende niet meer het equivalent van 
de armoedegrens ontvangt (zoals in het eerste scenario), maar wel het equivalent van 
de armoedegrens min zijn andere bestaansmiddelen (waarbij geen rekening wordt 
gehouden met de bestaansmiddelen van anderen met wie de rechthebbende samen-
woont).

Aan de hand van die simulatie kunnen we zien wat de impact zou zijn – op het vlak van 
armoede maar ook van kosten – van die sociale pensioenen. We zullen zien dat beide 
scenario’s de armoede bij ouderen sterk verminderen en dat de impact van beide soor-
ten sociale pensioenen vergelijkbaar is. Dat kan worden verklaard doordat er weinig 
arme ouderen zijn die over andere bestaansmiddelen beschikken. Het verschil tussen 
beide scenario’s zit in hun impact op kostengebied: de kostprijs voor een sociaal pensi-
oen met onderzoek naar de bestaansmiddelen ligt drie keer lager dan de kost voor een 
onvoorwaardelijk pensioen. Dat laatste type leidt er immers toe dat middelen wegstro-
men naar ouderen die niet in armoede leven.

Voordat we de resultaten van de simulatie voorstellen, overlopen we kort de verschil-
lende verplichte pensioenen in België (paragraaf 2) en geven we de statistieken van 
armoede bij ouderen (paragraaf 3).

2. De verplichte pensioenen in België

In dit deel geven we een overzicht van de verschillende verplichte pensioenen van 
het wettelijk socialezekerheidsstelsel. Dit zijn dus de pensioenen waarbij iedereen die 
werkt (werknemers, zelfstandigen en ambtenaren) wettelijk en verplicht is aangeslo-
ten. Er zijn ook nog twee andere soorten pensioenen: de aanvullende pensioenen, die 
verband houden met de activiteits- of beroepssector, en de vrijwillige pensioenen, die 
uitsluitend afhangen van het persoonlijk initiatief (zoals pensioensparen, levensverze-
kering). Toch komt de staat ook bij die pensioenen tussen, zij het onrechtstreeks: door 
een wettelijk kader te creëren en eventueel met fi scale voordelen. Wij concentreren ons 
echter alleen op die pensioenen waar de staat rechtstreeks tussenkomt.

Over het algemeen ontvangen mensen vanaf de leeftijd van 65 een rustpensioen. Het 
bedrag daarvan hangt af van het aantal gewerkte jaren en van het loon. De formule 
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om het pensioen te berekenen verschilt per stelsel, dat wil zeggen naargelang het om 
een werknemer, een zelfstandige of een ambtenaar gaat. Bovendien heeft elke gepen-
sioneerde, indien zijn loopbaan minstens gelijk is aan 2/3 van een volledige loopbaan, 
recht op een gewaarborgd minimumpensioen. Zo zal, bij een volledige loopbaan, een 
voormalig werknemer een rustpensioen ontvangen van minstens 1.066 euro per maand 
(bedrag voor 2010, beschikbaar op http://www.onprvp.fgov.be). Bovendien ontvangen 
gehuwde gepensioneerden van wie de partner geen vervangingsinkomen heeft, een 
rustpensioen aan ‘gezinstarief’. Dat wil zeggen dat hun pensioen 25% hoger is dan bij 
het ‘alleenstaandentarief’.

Naast een rustpensioen kan een oudere ook genieten van een overlevingspensioen. Dit 
wordt toegekend aan een weduwnaar of weduwe en is gelijk aan een bepaald percen-
tage (meestal ongeveer 80%) van het rustpensioen van de overleden echtgenoot; ook 
hier geldt een minimumbedrag.

De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) onderscheidt zich van het rustpensioen door 
het ontbreken van een verband met de betaalde bijdragen; het wordt uitbetaald onge-
acht de loopbaan. In België heeft het de vorm van een pensioen met onderzoek naar de 
bestaansmiddelen. De IGO wordt met andere woorden pas toegekend nadat de pensioe-
nen en bestaansmiddelen van de aanvrager en van de personen met wie hij/zij samen-
woont, zijn onderzocht. Meer bepaald kan iedere 65-plusser de IGO ontvangen wanneer 
zijn/haar bestaansmiddelen (met inbegrip van die van de samenwonenden, gedeeld 
door het aantal samenwonenden) niet méér bedragen dan 795,46 euro per maand voor 
een alleenstaande, of 530,3 euro per maand voor personen die samenwonen met een of 
meer andere personen (bedragen voor 2010, beschikbaar op http://www.onprvp.fgov.
be). Die bedragen zijn maximumbedragen per maand: meestal zijn ze lager, afhankelijk 
van de bestaansmiddelen van de aanvrager en van de persoon (personen) met wie hij/
zij samenwoont.

Hoe zijn die drie verschillende soorten uitkeringen aan gepensioneerden verdeeld? In 
tabel 1 zien we dat de meerderheid (65%) een rustpensioen ontvangt. Ongeveer 30% van 
de gepensioneerden ontvangt een overlevingspensioen, al dan niet gecombineerd met 
een rustpensioen. De laatste rij toont aan dat slechts 5% van de gepensioneerden de 
IGO ontvangt (al dan niet gecombineerd met andere soorten uitkeringen).

Wanneer we de verschillende uitkeringen uitsplitsen volgens geslacht, zien we een 
groot verschil. 92% van de gepensioneerde mannen ontvangt een rustpensioen, tegen-
over slechts 43% van de vrouwen. Dat is hoofdzakelijk te verklaren doordat, historisch, 
de participatie van vrouwen aan de arbeidsmarkt (en hun lonen) lager is dan die van de 
mannen. Ook bij de overlevingspensioenen zien we een groot verschil tussen mannen 
en vrouwen: meer vrouwen krijgen een overlevingspensioen, al dan niet gecumuleerd 
met een rustpensioen (50% van de vrouwen tegenover slechts 4% van de mannen). 
Voor de IGO zien we dat, hoewel in beide gevallen het aantal ontvangers laag is, gemid-
deld dubbel zoveel vrouwen als mannen de IGO ontvangen.
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Tabel 1 – Verdeling van de gepensioneerden volgens soort pensioen.

 Alle
gepensioneerden

Gepensioneerde 
mannen

Gepensioneerde 
vrouwen

Gemiddeld 
maandbedrag

 % % % in euro

Rustpensioen 65 92 43 1290
Overlevingspensioen 12  0 21 1018
RP+OP 18  4 29 1232
IGO  5  3  6 742

Bron: Aanpassing van Berghman e.a. 2010, berekening op basis van het Pensioenkadaster 2007.

Het is ook interessant een idee te hebben van de hoogte van de verschillende pensioe-
nen. Hiervoor steunen we ook op Berghman et al. 2010, die de gemiddelde maandelijkse 
pensioenen hebben berekend per soort uitkering (tabel 1, laatste kolom). De rustpen-
sioenen zijn gemiddeld hoger dan de andere pensioenen. De IGO-ontvangers kennen 
het laagste gemiddelde, namelijk 742 euro per maand (IGO met inbegrip van rust-/
overlevingspensioen). Aangezien de IGO een sociaal pensioen is met onderzoek van 
de bestaansmiddelen, wordt het ontvangen bedrag verminderd in verhouding tot de 
andere pensioenen/bestaansmiddelen. Bijgevolg is, zoals fi guur 1 toont, het gemiddeld 
maandbedrag van de IGO, zonder de andere pensioenen, aanzienlijk lager.

Figuur 1 – Gemiddeld maandelijks pensioen van IGO-ontvangers.
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Bron: Berghman e.a., 2010, berekening op basis van het Pensioenkadaster 2007.

Die gegevens bieden een interessant overzicht van de situatie van Belgische gepensi-
oneerden. Het meest verrassend, in het licht van de armoedegraad bij ouderen (21,6% 
in 2009, Eurostat), is het lage percentage gepensioneerden (5%) dat aanspraak maakt 
op het recht op de IGO. Uit de statistieken zou men kunnen afl eiden dat een groot 
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deel van de ouderen dat in armoede leeft, geen IGO geniet. De redenen hiervoor zijn 
moeilijk vast te stellen. Men zou kunnen veronderstellen dat het onderzoek naar de be-
staansmiddelen te ‘streng’ is, waardoor bepaalde ouderen met een laag (of zelfs geen) 
pensioen niet worden bereikt, doordat ze samenwonen met anderen. Maar het is ook 
waarschijnlijk dat bepaalde rechthebbenden hun recht niet opeisen (non-take-up issue) 
uit angst gestigmatiseerd te worden als arm, of omdat de aanvraagprocedure te inge-
wikkeld is of gewoonweg omdat ze onvoldoende geïnformeerd zijn over hun rechten. 
Bovendien is het mogelijk dat, voor de ouderen die een sociaal pensioen ontvangen, het 
bedrag daarvan niet voldoende is om te ontsnappen aan de armoede – meer bepaald ten 
opzichte van de levensomstandigheden in België.

Bovenstaande analyse vormt slechts een gedeeltelijke weergave van de realiteit. De 
gegevens gaan immers uitsluitend over ouderen die een pensioen ontvangen. Personen 
die geen enkel verplicht pensioen ontvangen (zoals huisvrouwen) komen in deze statis-
tieken niet voor. In het volgende deel zullen we zien dat het aantal ouderen dat helemaal 
geen pensioen geniet nochtans niet te verwaarlozen is.

Het huidig pensioenstelsel heeft dus verschillende potentiële zwakke plekken – het on-
derzoek naar de bestaansmiddelen, het lage niveau van de pensioenen, het aantal per-
sonen dat niet gedekt is – die kunnen verklaren waarom zoveel ouderen in armoede 
leven. Voordat we een simulatie maken van de invoering van twee soorten sociale pen-
sioenen die aan die zwakke plekken verhelpen, geven we de statistieken van armoede 
bij ouderen in België.

3. Armoede bij ouderen en hun pensioenen

Hierna concentreren we ons op het fi nanciële aspect van de armoede in België. In die be-
nadering wordt armoede uitsluitend gedefi nieerd vanuit het inkomen. Dit onderscheidt 
haar van andere benaderingen zoals de multidimensionale armoede, die ook rekening 
houdt met aspecten zoals de toegang tot de arbeidsmarkt, het onderwijs, de gezond-
heidszorg of de huisvesting. (Jäntti & Danziger, 2000). Praktisch bestaat de geldelijke 
analyse van de armoede in een land erin dat het niveau van het equivalent inkomen 
van elk individu wordt vergeleken met een armoedegrens (zie bijlagen). De indicator 
die in de hele Europese Unie wordt gebruikt is de ‘armoederisicograad’ die we hierna 
‘armoedegraad’ zullen noemen. De armoedegraad is het aandeel van de bevolking dat 
over een equivalent inkomen beschikt dat lager ligt dan de armoedegrens. Hierbij is het 
huishoudinkomen een belangrijk begrip: dit is het totaal van alle inkomsten en sociale 
uitkeringen van alle leden van een huishouden. Om rekening te kunnen houden met de 
verschillende groottes van huishoudens en met schaalbesparingen, wordt het huishou-
dinkomen gedeeld door de gewijzigde equivalentieschaal van de OESO. Op die manier 
bekomt men het equivalent inkomen.
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Om de armoede te kwantifi ceren, wordt het equivalent inkomen van elk individu ver-
geleken met de relatieve armoedegrens. Een relatieve armoedegrens houdt in dat de 
armoedegrens afhangt van de levensstandaard in een land (in ons geval, 60% van het 
mediaan equivalent inkomen) en dit in tegenstelling tot een absolute armoedegrens. In 
België ligt die grens op 860 euro per maand voor een alleenstaande (voor het jaar 2006): 
iemand die alleen woont en een totaal inkomen heeft dat onder die grens ligt, wordt 
dus beschouwd als arm. Door toepassing van de equivalentieschaal (kader 1) wordt een 
koppel met twee kinderen beschouwd als arm wanneer het huishoudinkomen lager is 
dan 1.806 euro per maand.1

Kader 1: Belangrijke begrippen

Equivalentieschaal: om de levensstandaard van huishoudens van verschillende samenstel-

ling te kunnen vergelijken, hebben statistici hun toevlucht genomen tot de equivalentie-

schaal, die leidt tot een inkomensmaat per equivalent-volwassene. De equivalentieschaal 

legt het verband tussen het inkomen (of verbruik) van een huishouden en het aantal volwas-

senen en kinderen waaruit dit huishouden bestaat, bij een gegeven levensstandaard. Die 

equivalentieschaal is bedoeld om rekening te kunnen houden met de schaalbesparingen 

die worden gerealiseerd door een leven in gemeenschap: er is minder nodig om te voldoen 

aan de behoeften van drie personen dan het drievoudige van wat nodig is voor één persoon. 

De equivalentieschaal die in deze studie werd gehanteerd is de gewijzigde OESO-schaal: 

die stelt dat de eerste volwassene telt voor een verbruikseenheid terwijl elke bijkomende 

volwassene slechts voor 0,5 verbruikseenheid telt. Een kind (14 jaar of jonger) telt voor 0,3 

verbruikseenheid. Het aantal equivalent-volwassenen (EV) leidt dus tot een nieuwe huis-

houdgrootte die wordt berekend aan de hand van volgende formule: EV=1+0.5*(V-1)+0.3*K, 

waarbij V het aantal volwassenen in het huishouden is en K het aantal kinderen. Dit is de 

equivalentieschaal die wordt gehanteerd door Eurostat.

Equivalent inkomen: dit is het huishoudinkomen gedeeld door de equivalentieschaal. Op 

die manier kan men berekenen welk inkomen een alleenstaande volwassene zou moeten 

hebben om dezelfde levensstandaard te genieten als het beschouwde huishouden. Dankzij 

die maat is het dus mogelijk om de levensstandaard van huishoudens te vergelijken en 

tegelijk rekening te houden met hun verschillende samenstellingen.

Armoedegrens: de armoedegrens wordt gedefi nieerd als het equivalent inkomensniveau 

waaronder een individu wordt beschouwd als arm. Hierbij moet men in gedachten houden 

dat de bepaling van een armoedegrens in hoofdzaak op conventies berust. Bijgevolg hangt 

het aantal armen af van een door de statisticus willekeurig gekozen parameter. Bovendien 

kan de armoedegrens worden gedefi nieerd op absolute of op relatieve wijze. Een absolute 

armoedegrens stemt overeen met een absoluut minimum dat objectief werd bepaald. Dit 

minimum kan bijvoorbeeld overeenstemmen met de kost voor levensnoodzakelijke goede-

ren. De relatieve armoede vergelijkt wat iemand (minder) bezit met wat anderen hebben 

in een bepaalde samenleving. In dat geval kan de armoedegrens worden gedefi nieerd als 

een percentage van het mediaaninkomen,2 zoals dat het geval is voor de Europese armoe-

demaat. In de ontwikkelde landen gaat de voorkeur uit naar die laatste benadering. In deze 

studie werd de armoedegrens bepaald op 60% van het mediaan equivalent inkomen van de 
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bevolking, een grens die wordt aangenomen door Eurostat. Voor België kwam de armoede-

grens in 2006 overeen met een inkomen van 860 euro per maand voor een alleenstaande.

Armoedegraad: het aandeel personen dat leeft in een huishouden met een beschikbaar 

inkomen onder de armoedegrens.

EU-SILC (European Union – Survey on Income and Living Conditions): een enquête naar de 

inkomens en levensomstandigheden, die een belangrijk instrument vormt om een overzicht 

te bieden van armoede en sociale uitsluiting, zowel op Belgisch als op Europees niveau. De 

analyse in dit hoofdstuk betreft de enquête die werd gehouden in de loop van 2006.

Volgens die indicator is bijna 15% van de Belgische bevolking arm, dat zijn ongeveer 
1.560.000 personen. In dit hoofdstuk gaat onze aandacht natuurlijk vooral uit naar de 
armoede bij ouderen (65 jaar of ouder). Zoals we zien in tabel 2, vallen vanaf 1999 elk 
jaar meer dan 20% van de ouderen onder de inkomensarmoedegrens. Dat percentage 
is relatief hoog, vooral wanneer we het vergelijken met de gemiddelde percentages 
van armoede bij ouderen in de EU-15 (Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, België, 
Luxemburg, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Griekenland, Spanje, Portugal, 
Finland, Zweden en Oostenrijk), zoals aangegeven in de derde kolom van tabel 2. Ook 
wanneer we de armoede bij ouderen vergelijken met die bij personen jonger dan 65, 
zien we dat ouderen een groter risico lopen op armoede. In 1999 had een bejaarde twee 
keer meer risico op armoede dan iemand jonger dan 65. Dat verschil werd in de daar-
opvolgende jaren geleidelijk kleiner, maar dat is eerder toe te schrijven aan het feit dat 
armoede is toegenomen bij mensen jonger dan 65.

Als we de armoede in België vergelijken met de gemiddelde armoede in het Europa van 
de vijftien, dan zien we dat de armoede bij ouderen systematisch boven het gemid-
delde ligt, terwijl de armoede bij mensen jonger dan 65 onder het Europees gemiddelde 
ligt.

Tabel 2 – Armoede in België en in de Europese Unie (15 landen), in %.

Armoede +65 Armoede -65

België EU15 België EU15

1999 22 17 11 15
2000 24 17 11 15
2001 26 18 11 n.b.
2002 n.b. n.b. n.b. n.b.
2003 22 19 14,1 15
2004 20,9 19 13,1 16
2005 21,4 19,8 13,6 14,8
2006 23,2 19,8 13 15,1
2007 23 20 13,7 15,7
2008 21,2 19,1 13,5 15,6
2009 21,6 17,8 13,2 15,7

Bron: Eurostat.
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Hoe komt het dat Belgische ouderen, ondanks de verschillende soorten verplicht pensi-
oen, zo kwetsbaar zijn voor armoede? Hoe zou men die armoede kunnen verminderen 
en tegen welke prijs?

Voordat we die laatste vraag beantwoorden (paragraaf 4), proberen we te weten te 
komen welke rol de pensioenen spelen in de levensomstandigheden van ouderen. We 
maken hierna geen onderscheid tussen de verschillende soorten pensioenen. Voor onze 
analyse gebruikten we gegevens uit de enquête EU-SILC 2006 (European Union – Survey 
on Income and Living Conditions). In die enquête werd alleen een samengevoegde varia-
bele van de pensioenen vermeld (old-age benefi t), die alle verplichte pensioenen omvat, 
met inbegrip van de overlevingspensioenen, de invaliditeitsuitkeringen en alle andere 
sociale uitkeringen die na de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) worden ontvangen.

Eerst onderzoeken we de impact van de pensioenuitkeringen op de armoede bij oude-
ren. Hiervoor berekenen we de armoede-indicator alsof er geen pensioen zou zijn; we 
halen meer bepaald alle pensioenen, overlevingspensioenen, invaliditeitsuitkeringen 
en alle andere sociale uitkeringen die worden ontvangen na 65 jaar uit het huishoudin-
komen. Door de armoede-indicator vóór sociale uitkeringen te vergelijken met de ar-
moede-indicator nà sociale uitkeringen kunnen we de impact van de sociale uitkeringen 
op de armoede meten. Zoals uit tabel 3 blijkt, zouden ouderen vooral worden getroff en 
indien er geen pensioenen zouden bestaan: ongeveer 90% van hen zou arm zijn. In dat 
verband moeten we er echter op wijzen dat deze methode een vrij sterke hypothese in-
houdt: men gaat ervan uit dat het gedrag van de mensen niet zou veranderen wanneer 
er géén uitkeringen zouden zijn. Evenwel is de kans groot dat het arbeidsaanbod en het 
sparen zouden toenemen indien er geen sociale uitkeringen – in het geval van ouderen, 
pensioenen – zouden bestaan. Evenzo zou de familiale solidariteit worden versterkt. 
Het is dus erg waarschijnlijk dat deze methode overschat hoe doeltreff end pensioenen 
zijn in de bestrijding van armoede, maar ondanks dat wordt aangetoond dat de pensi-
oenen een belangrijke rol spelen in de verbetering van de levensomstandigheden van 
65-plussers.

Tabel 3 – Armoedegraad van Belgische bejaarden, met en zonder pensioen, in %.

 Met pensioenen Zonder pensioenen

Armoedegraad 23 91

Bron: EU-SILC 2006, eigen berekeningen.

Ook al spelen de pensioenen een belangrijke rol in de preventie van armoede bij oude-
ren, dan nog blijft het feit dat de armoedegraad relatief hoog is; in vergelijking met de 
rest van de bevolking en ook in vergelijking met het gemiddelde van de EU-15. Dit kan 
worden verklaard doordat de pensioenen laag, ja soms zelfs onbestaand zijn. Tabel 4 
toont inderdaad dat ongeveer 14% van de ouderen helemaal geen pensioen ontvangt. 
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Het gaat hier voornamelijk om vrouwen die niet of weinig hebben gewerkt. In dat geval 
ontvangt hun echtgenoot over het algemeen een pensioen aan ‘gezinstarief’, zodat ook 
de vrouw, zij het onrechtstreeks, van een uitkering geniet. Als we het pensioenbedrag 
van elk individu vergelijken met de armoedegrens, dan toont de laatste kolom van ta-
bel 4 dat bij ongeveer 40% van de ouderen het pensioen onder de armoedegrens ligt. 
Aangezien het statuut van armoede van een individu afhangt van de inkomsten van het 
hele huishouden waarin het leeft, betekent het feit dat iemand een pensioen krijgt dat 
onder de armoedegrens ligt, niet automatisch dat die persoon ook werkelijk in armoede 
leeft. Evenzeer kan iemand een pensioen hebben dat boven de armoedegrens ligt en 
toch arm zijn, wanneer hij of zij samenwoont met anderen die weinig of geen bestaans-
middelen hebben.

Tabel 4 – Percentage Belgische ouderen met een positief pensioen en percentage ou-
deren met een pensioen dat onder de armoedegrens (g) ligt.

 Pensioen > 0 Pensioen < g

Percentage 86 41

Bron: EU-SILC 2006, eigen berekeningen.

Het kan verbazing wekken dat zoveel ouderen een pensioen ontvangen dat lager ligt 
dan de armoedegrens. Vooral omdat er in België, zoals we in deel 1.2 hebben gezien, 
een sociaal pensioen bestaat: de IGO. Maar die IGO wordt pas toegekend na een onder-
zoek van de bestaansmiddelen en meer bepaald van de bestaansmiddelen van het hele 
huishouden. Bijgevolg kan iemand een klein pensioen hebben en toch niet van de IGO 
kunnen genieten, omdat de partner of de kinderen andere bestaansmiddelen hebben. 
Bovendien is het maximumbedrag van de IGO relatief laag (alhoewel het in september 
2011 werd opgetrokken met 2%); lager dan de Europese armoedegrens. Ten slotte kan 
het gebeuren dat iemand, ook al heeft hij/zij geen middelen van bestaan en hij/zij dus 
in aanmerking komt voor de IGO, dat recht niet opeist; omdat hij bang is om gestig-
matiseerd te worden als arm, omdat de aanvraag administratief te veel rompslomp 
vergt, omdat hij niet op de hoogte is van zijn rechten. Dat probleem staat gekend als de 
non-take-up issue. Wat kunnen we hieruit besluiten? Dat, ook al verlichten de huidige 
pensioenen de armoede bij ouderen, toch nog mensen zijn met een laag, of zelfs zonder 
pensioen. En het sociaal pensioen in zijn huidige vorm laat niet toe om aan die mensen 
een uitkering te verstrekken.

Een manier om ervoor te zorgen dat het sociaal pensioen meer mensen bereikt, zou 
het afschaff en zijn van het onderzoek naar de bestaansmiddelen. In dat geval zou 
iedereen de garantie hebben op een minimumpensioen, zonder voorwaarden in ver-
band met de bestaansmiddelen. Een andere manier zou zijn om het onderzoek minder 
streng te maken en uitsluitend rekening te houden met de individuele bestaansmid-
delen.



154

Armoede in België

4. Simulatieoefening: wat zou de impact zijn in termen van armoede en van 

kosten?

In dit laatste deel maken we een simulatie van verschillende scenario’s voor de soci-
ale pensioenen. We vertrekken vanuit de huidige situatie in België en bekijken wat er 
zou gebeuren indien we een van volgende beleidsmaatregelen voor sociale pensioenen 
zouden nemen: de invoering van een onvoorwaardelijk sociaal pensioen of de invoering 
van een sociaal pensioen met een onderzoek naar de individuele bestaansmiddelen. We 
volgen een methodologie die vergelijkbaar is met Dethier, Pestieau en Ali (2010): een 
statische simulatie waar de verschillende scenario’s worden ingevoerd door een bijko-
mende uitkering (of top-up) die verschilt volgens de hypothese. In verschillende landen 
werden gelijkaardige studies gedaan.3

4.1 Impact op de armoede

Wat als elk individu een pensioen zou ontvangen volledig los van de beroepssituatie 
vóór pensionering en zonder onderzoek naar bestaansmiddelen? Wat als het niveau van 
de IGO wordt verhoogd en het onderzoek uitsluitend rekening houdt met de individuele 
bestaansmiddelen? Wat zou de impact hiervan zijn op de armoede bij ouderen? Om die 
vragen te beantwoorden, simuleren we de invoering van twee soorten sociale pensioe-
nen (met de gegevens uit EU-SILC 2006).

In het eerste geval bekijken we een onvoorwaardelijk pensioen. Volgens dit scenario 
ontvangt elke oudere minstens hetzelfde pensioenbedrag en wordt dat minimumbe-
drag gelijkgesteld aan de armoedegrens. Zo ontvangen alle ouderen een pensioen dat 
minstens gelijk is aan de armoedegrens, ongeacht of ze al dan niet hebben gewerkt. Dat 
houdt in dat mensen met een laag pensioen een bijkomende uitkering (T) ontvangen om 
het verschil tussen het pensioen en de armoedegrens bij te passen.

Voor de invoering van het onvoorwaardelijk pensioen gebruiken we de volgende for-
mule:
T = Max (0, g-p) indien leeftijd ≥ 65
Waarbij T staat voor de bijkomende uitkering, p voor het huidig pensioen (voor de si-
mulatie) en g voor de armoedegrens.

Het individueel inkomen na de invoering van het onvoorwaardelijk pensioen is dus het 
individueel inkomen voor de simulatie plus de bijkomende uitkering T. Om de nieuwe 
armoedegraad te berekenen, tellen we de nieuwe individuele inkomens per huishouden 
samen om het huishoudinkomen te krijgen. Wanneer we dat laatste delen door de equi-
valentieschaal, krijgen we de equivalente inkomens bij een onvoorwaardelijk pensioen. 
Als we die vergelijken met de armoedegrens, zien we (tabel 5) dat de armoede bij oude-
ren aanzienlijk afneemt: slechts 1,3 percent van de ouderen zou arm zijn na de invoering 
van een onvoorwaardelijk sociaal pensioen dat gelijk is aan de armoedegrens.
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Op het eerste gezicht kan het verrassend lijken dat de armoede bij ouderen niet volledig 
wordt uitgeroeid, omdat bij een dergelijk scenario elke persoon van 65 of ouder een 
pensioen krijgt dat minstens gelijk is aan de armoedegrens. Toch blijft, ondanks het on-
voorwaardelijk pensioen, 1,3 percent van de ouderen arm, omdat ze samenwonen – en 
dus hun inkomen delen – met anderen die jonger zijn dan 65 en weinig bestaansmid-
delen hebben.

Toch ontvangt, bij een onvoorwaardelijk pensioen, elke oudere een pensioen dat min-
stens gelijk is aan de armoedegrens. Zelfs mensen die oorspronkelijk andere bestaans-
middelen hebben en dus niet arm zijn, zoals een huisvrouw die geen pensioen krijgt, 
maar toch niet arm is omdat haar echtgenoot een hoog pensioen heeft. Om de kosten 
van een dergelijk stelsel te verminderen, zou de socialezekerheidsadministratie dus 
kunnen beslissen om minder mensen in aanmerking te laten komen, door een onder-
zoek naar bestaansmiddelen in te voeren. Zo zou men het sociaal pensioen alleen kun-
nen toekennen aan armen, dat wil zeggen aan mensen met een equivalent inkomen 
onder de armoedegrens. In dat geval zou de impact in termen van armoede precies 
hetzelfde zijn als bij het onvoorwaardelijk pensioen: men geeft precies dezelfde bij-
komende uitkering T, maar dan uitsluitend aan de armen. Het feit dat alleen aan hen 
wordt gegeven, beïnvloedt de armoedegraad niet omdat degenen die niet in aanmerking 
komen, niet tot de groep van armen behoren.

Wanneer wordt beslist om de bestaansmiddelen te onderzoeken, zou men de ingeza-
melde informatie ook kunnen gebruiken om de kosten nog verder terug te dringen. 
De bijkomende uitkering T zou immers verminderd kunnen worden in functie van de 
andere bestaansmiddelen. De cruciale vraag is hier natuurlijk: welke bestaansmidde-
len? De IGO houdt rekening met de bestaansmiddelen van de andere samenwonenden. 
Bijvoorbeeld: voor een bejaard koppel dat samenwoont met een andere oudere wordt de 
uitkering T verminderd in functie van de som van alle pensioenen (om nauwkeuriger te 
zijn, 90% van de pensioenen) van de drie samenwonenden. Toch zou het rekening hou-
den met de inkomsten van de andere samenwonenden een verklaring kunnen zijn voor 
het lage aandeel IGO-ontvangers, en voor het lage bedrag van de prestaties (fi guur 1). 
Men zou echter het onderzoek naar de bestaansmiddelen minder streng kunnen maken, 
door alleen rekening te houden met het individueel inkomen van de oudere.4

In dat geval wordt de volgende formule gebruikt om de invoering van een pensioen met 
onderzoek van de bestaansmiddelen te simuleren:
T = Max (0, g-pi-yi) indien leeftijd ≥ 65 en indien yeq < g,
waarin T de bijkomende uitkering is, pi het pensioen dat het individu i ontvangt, yi de 
andere inkomsten (naast het pensioen) van het individu i, g de armoedegrens en yeq het 
beschikbaar inkomen.

Ook in het tweede scenario zou de armoede aanzienlijk verminderen (tabel 5): 1,84% 
van de ouderen zou arm zijn na de invoering van een sociaal pensioen met onderzoek 
van de individuele bestaansmiddelen. Toch vermindert de armoede minder sterk dan bij 
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het onvoorwaardelijk pensioen omdat de uitkering T wordt verminderd in functie van 
de individuele inkomsten. Maar het verschil tussen de twee armoedegraden is relatief 
klein (ongeveer 0,5 procentpunt). Dat kan worden verklaard door het feit dat weinig 
ouderen over een ander inkomen dan het pensioen beschikken, zodat de bijkomende 
uitkering T in de twee scenario’s gelijk is.

Tabel 5 – Armoedegraad voor en na de simulaties.

 Actueel PI TR

Armoedegraad 23 1,3 1,84

Bron: EU-SILC 2006, eigen berekeningen.

In beide scenario’s wordt de armoede bij ouderen sterk verminderd. Elke oudere ont-
vangt nu immers een pensioen, ongeacht de loopbaan of gestorte bijdragen. Iedereen 
heeft de garantie op een pensioen dat minstens gelijk is aan de armoedegrens (of de ar-
moedegrens min het bedrag van zijn andere inkomsten in het geval van een onderzoek 
van de bestaansmiddelen). In het volgende deel zullen we echter zien dat de kostprijs 
voor beide scenario’s sterk verschilt.

4.2 Impact op de kosten

In België heeft ongeveer 41% van de ouderen een pensioen dat lager ligt dan de armoe-
degrens (tabel 4). In het scenario van het onvoorwaardelijk pensioen krijgt elk individu 
dat tot die 41% behoort dus een bijkomende uitkering T. Maar van die 41% is slechts 
16% arm. Dat betekent dat 25% niet-arme ouderen een pensioen krijgen dat onder de 
armoedegrens ligt.5 Bij een onvoorwaardelijk sociaal pensioen ‘lekken’ dus uitkerin-
gen naar personen die de bijkomende uitkering niet nodig hebben om te ontsnappen 
aan de armoede. Zoals hierboven uitgelegd, is een eerste stap om de kosten binnen de 
perken te houden, ervoor te zorgen dat alleen die 16% in aanmerking komt voor een 
bijkomende uitkering.6 Daarna hebben we de bijkomende uitkering verminderd volgens 
de individuele bestaansmiddelen. In dat geval zou minder dan 1% van de ouderen niet 
langer in aanmerking komen omdat men rekening houdt met hun persoonlijk inkomen. 
Dat weerspiegelt dus het feit dat weinig arme ouderen andere inkomsten dan hun pen-
sioen hebben.

In termen van kosten is, naast het percentage ouderen dat geniet van een bijkomende 
uitkering, ook het bedrag van de uitkering belangrijk; dat wil zeggen de verschillen 
tussen de pensioenen (plus het individueel inkomen in het tweede geval) en de armoe-
degrens.

Tabel 6 toont de pensioenkost voor en na simulatie ten opzichte van het bruto binnen-
lands product (BBP); dat wil zeggen het totaal van de pensioenen in percentage van 
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het BBP. Om een onvoorwaardelijk pensioen in te voeren, zou 1,3% BBP extra nodig 
zijn; dat is ongeveer 4.100 miljoen euro. Dit vrij hoge bedrag wordt verklaard door het 
feit dat het verschil tussen het pensioen en de armoedegrens relatief groot is (her-
inneren we eraan dat ongeveer 14% van de ouderen helemaal geen pensioen krijgt, 
tabel 4). De kostprijs voor een sociaal pensioen met onderzoek van de individuele 
bestaansmiddelen ligt lager: hier zou een bijkomende fi nanciering van ongeveer 0,4% 
van het BBP nodig zijn; dat is meer dan drie keer minder dan voor het onvoorwaar-
delijk pensioen. Dat grote verschil is in hoofdzaak te verklaren doordat de uitkering 
wordt beperkt tot de mensen die arm zijn (en in mindere mate doordat de bijkomende 
uitkering wordt verminderd volgens het individueel inkomen), zoals we hierboven 
hebben gezien.

Tabel 6 – Kosten van de pensioenen voor en na de simulaties, in % van het BBP.

 Actueel PI TR

Kost (% van het BBP) 6,9 8,2 7,2
Totale kost (miljoen euro) 21859,86 26060,01 23100,81

Bron: EU-SILC 2006, eigen verwerking.

Het verschil in kosten is dus aanzienlijk groter dan het verschil in vermindering van 
armoede. Door de bestaansmiddelen te onderzoeken, wordt vermeden dat een bijko-
mende uitkering wordt toegekend aan ouderen die niet arm zijn, waardoor de kosten 
aanzienlijk worden beperkt. Toch heeft het universele karakter van het onvoorwaarde-
lijk pensioen enkele onmiskenbare voordelen: omdat alle 65-plussers er recht op heb-
ben, is het eenvoudiger in te voeren en is er minder informatie over de bestaansmid-
delen nodig en zijn er, bijgevolg, minder administratieve kosten. Het onderzoek naar de 
bestaansmiddelen vereist een grotere inspanning van de administratie. Bovendien zul-
len ouderen, omdat het ontvangen bedrag afhangt van individuele bestaansmiddelen, 
de neiging hebben om hun arbeidsaanbod voor hun oppensioenstelling te verminderen 
en/of om een deel van hun bestaansmiddelen te verbergen zodat ze een hoger pensioen 
ontvangen of in aanmerking komen voor de bijkomende uitkering. De administratieve 
kosten en de mogelijke gedragsveranderingen kunnen ertoe leiden, dat de kostprijs 
voor het sociaal pensioen met onderzoek van de bestaansmiddelen stijgt, zodat het 
verschil in kostprijs van beide scenario’s kleiner wordt.

5. Debat

De armoede bij ouderen in België is een zorgwekkend verschijnsel: meer dan 20 percent 
wordt ermee geconfronteerd. Wij hebben gezien dat de bestaande pensioenen bijdra-
gen tot de welvaart van de 65-plussers, maar ze laten niet aan iedereen toe om uit de 
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armoede te blijven. Dit kan worden verklaard door het lage pensioen dat sommigen 
ontvangen, en door het feit dat anderen geen pensioen ontvangen, ondanks het bestaan 
van de IGO.

Bijgevolg zou armoede bij ouderen kunnen worden bestreden door meer mensen recht 
te geven op een sociaal pensioen en ook door het bedrag van dat sociaal pensioen te 
verhogen. Hiervoor hebben wij een simulatie gemaakt voor twee verschillende scena-
rio’s. Het eerste scenario bestond uit een onvoorwaardelijk sociaal pensioen, zonder 
inkomensvoorwaarden. Het tweede scenario bestond uit een sociaal pensioen met on-
derzoek van de individuele bestaansmiddelen van ouderen.

We zagen dat in beide gevallen de impact op de armoede vergelijkbaar is, omdat weinig 
arme bejaarden nog andere inkomsten hebben dan hun pensioen. We stelden echter ook 
vast dat de kostenimpact van beide scenario’s aanzienlijk verschilt: door een onderzoek 
naar de individuele bestaansmiddelen kan men de kosten drie keer lager houden dan bij 
een onvoorwaardelijk sociaal pensioen.

Toch is het belangrijk de aandacht te vestigen op het statisch karakter van de uitge-
voerde simulaties: de simulaties houden geen rekening met mogelijke gedragswijzigin-
gen die worden veroorzaakt door de invoering van die nieuwe uitkeringen. Meer in het 
bijzonder zou het onderzoek naar de bestaansmiddelen verschillende negatieve prikkels 
kunnen veroorzaken. Omdat bij een onderzoek naar de bestaansmiddelen de uitkering 
wordt verminderd volgens de andere inkomsten, zal een individu minder worden aan-
gespoord om een bijkomend inkomen te verwerven, aangezien hij daardoor het bedrag 
van zijn sociaal pensioen zou verminderen. Bijgevolg kan men verwachten dat onder 
het tweede scenario het arbeidsaanbod en het sparen afnemen. Bovendien moet voor 
een onderzoek naar de bestaansmiddelen nauwkeurige informatie worden ingezameld 
en heeft dit onderzoek dus ook een prijskaartje. Ook zouden individuen de neiging kun-
nen hebben om bestaansmiddelen te ‘verbergen’ om te kunnen genieten van het sociaal 
pensioen met onderzoek van de bestaansmiddelen.

Voor een onvoorwaardelijk pensioen zijn dan weer minder administratieve kosten ver-
eist. Het is eenvoudiger in te voeren en zou minder negatieve prikkels veroorzaken. 
Toch is het duurder omdat een groot deel van de middelen wordt toegekend aan perso-
nen die niet in armoede leven.

We kunnen besluiten dat een versterking van de sociale pensioenen – dat wil zeggen 
meer mensen in aanmerking laten komen en het bedrag verhogen – de armoede bij ou-
deren in België zal verminderen. Beide scenario’s zijn vrij genereus (het bedrag van de 
uitkering wordt bepaald op de armoedegrens en in het geval van het onderzoek van de 
bestaansmiddelen wordt alleen rekening gehouden met de individuele bestaansmidde-
len) en leiden tot een armoedegraad van minder dan 2%. Andere alternatieve scenario’s 
kunnen worden besproken om de kosten binnen de perken te houden. Een andere ma-
nier om de kosten van de hier beschouwde sociale pensioenen te verminderen, en te-
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gelijk een aanzienlijke impact te behouden op de armoedevermindering, zou zijn om de 
sociale pensioenen meer te beperken tot ouderen met een hoger risico, zoals vrouwen 
of 75-plussers. Ook legden we het bedrag van het sociaal pensioen vast op de armoede-
grens; een iets lager bedrag zou de kosten beperken en toch de levensomstandigheden 
van ouderen verbeteren.

NOTEN

1. De gegevens hierna zijn afkomstig uit de enquête bij huishoudens EU-SILC 2006.
2. Het mediaaninkomen is het bedrag dat het inkomen verdeelt in twee gelijke groepen, waarbij de 

eerste helft een lager inkomen heeft dan de mediaan en de andere helft een hoger inkomen.
3. Kakwani & Subbarao (2005) maakten een gelijkaardige simulatie voor 15 Afrikaanse landen. Ze 

tonen aan dat de kost van een onvoorwaardelijk pensioen erg hoog zou liggen (ongeveer 3% van 
het BBP). Dethier, Pestieau en Ali (2010) hebben een simulatie gemaakt van de invoering van 
een onvoorwaardelijk pensioen met onderzoek van de bestaansmiddelen voor 18 landen van 
Latijns-Amerika. Volgens die simulatie zou een onvoorwaardelijk pensioen de armoede aanzien-
lijk verminderen voor een redelijke prijs. Atkinson e.a. (2002) deden een gelijkaardige studie in 
Frankrijk, Engeland, Duitsland, Ierland en Italië.

4. In het geval van het bejaard koppel dat elk een pensioen krijgt, houdt de bijkomende uitkering, 
in onze simulatie, alleen rekening met het individueel inkomen en niet met de som van beide 
pensioenen gedeeld door twee, zoals nu het geval is voor de IGO.

5. Voornamelijk vrouwen die nooit hebben gewerkt en voormalige zelfstandigen.
6. Merk op dat een deel van de armen niet geniet van de bijkomende uitkering: van de 21% armen 

komt slechts 16% in aanmerking. Dat betekent dat 5% van de ouderen in armoede niet geniet 
van een bijkomende uitkering omdat hun pensioen hoger ligt dan de armoedegrens, maar omdat 
ze samenwonen met anderen die een laag inkomen hebben.
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HOOFDSTUK 6

Hoe en waarom is inkomen verbonden met individuele 
gezondheid?

Stefaan Demarest en Anouck Billiet

1. Inleiding

Ongelijkheden in gezondheid zijn onvermijdbaar. Sommige mensen lopen genetisch 
meer kans om bepaalde ziektes te ontwikkelen; mannen en vrouwen hebben niet het-
zelfde risico op overlijden en corpulente mensen en magere mensen worden met uit-
eenlopende gezondheidsrisico’s geconfronteerd. Dat zijn ongelijkheden die misschien 
kunnen worden verholpen, maar die inherent zijn aan de menselijke biologie.

Sociale ongelijkheden in gezondheid echter zijn onrechtvaardig en vermijdbaar. Dat 
mensen in armoede een hoger risico lopen op een minder goede gezondheid dan de 
betergegoeden, dat diegenen met een hoger diploma relatief langer in goede gezondheid 
leven dan wie minder goed opgeleid is, wijst op ongelijkheden die sociaal bepaald zijn; 
daaraan kan iets worden gedaan.

Op basis van de gegevens van de nationale gezondheidsenquêtes die het Wetenschap-
pelijk Instituut Volksgezondheid sinds 1997 organiseert, illustreren we in deze bijdrage 
hoe gezondheid ongelijk over de verschillende groepen in de samenleving is gespreid. 
Het gaat hierbij niet enkel om het vergelijken van de gezondheidsrisico’s van de meest 
gedepriveerde groep met die van de meest bevoorrechte groep, maar ook om de sociale 
gradiënt te beschrijven waarbij de gezondheid wijzigt in functie van de sociale posi-
tie. Door verschillende gezondheidsdomeinen te relateren aan de inkomenssituatie, zal 
worden aangetoond dat alle aspecten van gezondheid hierbij betrokken zijn.

Om beter te begrijpen wat aan deze ongelijkheden ten grondslag ligt en om er effi  ciënt 
tegen op te treden, wordt dieper ingegaan op een verklarend model dat door de We-
reldgezondheidsorganisatie (WGO) werd ontwikkeld. Het geheel van de mechanismen 
die tot sociale ongelijkheden in gezondheid leiden, zal aan bod komen en worden geïl-
lustreerd.
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2. Methodologie in een notendop

In deze bijdrage gebruiken we veelvuldig de resultaten van de Belgische Gezondheids-
enquête. Deze enquête werd tot dusver in 1997, 2001, 2004 en 2008 door de Opera-
tionele Directie Volksgezondheid en Surveillance van het Wetenschappelijk Instituut 
Volksgezondheid georganiseerd in opdracht van de federale overheid, de gewesten en 
gemeenschappen; ze biedt een schat aan informatie over de gezondheid van de inwo-
ners van dit land. Zowel de gezondheidsstatus, de leefstijl, de medische consumptie 
als de gezondheidspreventie komen in de enquête aan bod (Van Oyen, 1997). Hoewel 
cross-sectioneel van opzet, laten de opeenvolgende enquêtes op geaggregeerd niveau 
toe om trends in de tijd te meten. Zo kunnen we nagaan of ongelijkheden in gezondheid 
afnemen, constant blijven of toenemen.

We gebruiken het equivalent inkomen van het huishouden als indicator voor sociale sta-
tus. In de gezondheidsenquête(s) werd aan de huishoudens gevraagd hun maandelijks 
beschikbare inkomen (met inbegrip van lonen, uitkeringen, inkomsten uit vermogen) 
aan te geven. Teneinde de inkomens van de verschillende huishoudens vergelijkbaar te 
maken, werd het equivalent inkomen berekend; dit is het inkomen gecorrigeerd voor de 
leeftijd van de leden van het huishouden en de samenstelling van het huishouden. Hier-
voor werd de ‘gewijzigde’ OESO-equivalentieschaal gebruikt, die een gewicht toekent 
van 1 aan het eerste lid van het huishouden, een gewicht van 0,5 voor elk ander lid van 
het huishouden van 14 jaar en ouder en 0,3 voor elk kind jonger dan 14 jaar (Anyaegbu, 
2010). Voor elk huishouden wordt op basis hiervan het totale gewicht berekend. Het 
equivalent inkomen is dan het aangegeven inkomen gedeeld door het totale gewicht.

Voor het berekenen van de inkomenskwintielen worden alle huishoudens gerangschikt 
van het laagste (equivalent) inkomen tot het hoogste (equivalent) inkomen en opge-
deeld in vijf groepen die elk 20% van de huishoudens omvatten. Het eerste kwintiel 
bestaat dus uit de 20% huishoudens met de laagste (equivalente) inkomens, het vijfde 
kwintiel uit de 20% huishoudens met de hoogste (equivalente) inkomens. Deze inko-
menskwintielen werden berekend op het niveau van België en dit voor elk jaar van de 
enquête (dit is 1997, 2001, 2004 en 2008). De klassengrenzen van de onderscheiden 
kwintielen variëren over de verschillende jaren van de enquête.

De overgrote meerderheid van de gezondheidsindicatoren die in het kader van de ge-
zondheidsenquête werden aangemaakt, zijn indicatoren op het individuele niveau. Voor 
de analyse van sociale ongelijkheden in gezondheid, werden de individuen toebedeeld 
aan het inkomenskwintiel waartoe hun huishouden behoort. Gezien de verschillen in 
huishoudgrootte, omvatten de verschillende kwintielen niet per se 20% van de individu-
en. Indien, bijvoorbeeld, de gemiddelde huishoudgrootte van de huishoudens behorend 
tot het eerste inkomenskwintiel hoger is dan bij het vijfde kwintiel, dan zal het eerste 
kwintiel meer individuen omvatten dan het vijfde kwintiel.

In de tekst komen zowel ‘ruwe’ als ‘gestandaardiseerde’ resultaten aan bod. De ‘ruwe’ re-
sultaten zijn deze die in de gezondheidsenquête naar voren kwamen. Om de resultaten van 
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de verschillende inkomenskwintielen correct met elkaar te kunnen vergelijken, moet men 
ermee rekening houden dat de leeftijds- en geslachtssamenstelling van de onderscheiden 
kwintielen niet per se gelijk zijn. Zo kan het voorkomen dat het eerste kwintiel in verge-
lijking met de andere kwintielen relatief meer ouderen en/of relatief meer vrouwen telt. 
Verschillen in gezondheid tussen de kwintielen zouden dus gerelateerd kunnen zijn aan 
verschillen in de leeftijds- en geslachtssamenstelling en minder of niet aan verschillen 
in inkomenssituatie. In de bespreking van de resultaten voegen we, indien we verwijzen 
naar ‘ruwe’ resultaten, een * toe. Een volledig overzicht is opgenomen in tabel 1.

Tabel 1 – Ruwe (*) en voor leeftijd en geslacht gestandaardiseerde prevalentie van 
gezondheidsindicatoren (met 95% BI) voor België en de gewesten, 2008.

Subjectieve 
gezondheid

Chronische 
aandoeningen

Functionele 
beperkingen

Mentale 
gezondheid

Sociale 
gezondheid

België

Totale bevolking 23.2*(21.9-24.6) 27.6*(26.3-28.9) 18.4*(17.1-19.7) 26.0*(24.5-27.5) 15.5*(14.4-16.7)
Eerste kwintiel 30.8 (27.2-34.6) 31.9 (28.5-35.4) 24.6 (21.4-28.0) 32.0 (28.1-36.1) 22.2 (18.9-25.8)
Tweede kwintiel 27.6 (24.0-31.5) 26.8 (23.8-30.1) 21.8 (18.8-25.1) 28.4 (24.8-32.4) 17.9 (14.9-21.2)
Derde kwintiel 19.5 (16.8-22.7) 25.3 (22.5-28.4) 17.5 (15.0-20.2) 27.3 (23.8-31.0) 15.2 (12.6-18.3)
Vierde kwintiel 14.5 (11.8-17.8) 20.4 (17.7-23.5) 17.1 (14.1-20.5) 23.3 (19.4-27.7) 12.2 (9.8-15.0)
Vijfde kwintiel 12.9 (10.4-15.8) 21.7 (19.1-24.6) 15.9 (13.3-18.8) 21.5 (18.6-24.8) 9.3 (7.6-11.5)

Vlaamse Gewest

Totale bevolking 21.4*(19.5-23.4) 26.7*(24.8-28.5) 24.0*(22.0-25.9) 23.5*(21.4-25.7) 12.4*(10.9-13.9)
Eerste kwintiel 25.8 (20.6-31.9) 32.4 (26.5-38.9) 27.1 (21.8-33.1) 28.0 (22.1-34.8) 13.0 (9.3-17.8)
Tweede kwintiel 24.2 (19.4-29.8) 25.5 (21.2- 30.4) 21.8 (17.5-26.7) 27.1 (21.9-33.1) 13.2 (9.6-17.7)
Derde kwintiel 18.8 (14.9-23.3) 24.6 (20.5-29.3) 18.2 (14.6-22.4) 26.5 (21.6-32.1) 14.1 (10.7-18.4)
Vierde kwintiel 13.8 (10.1-18.5) 19.9 (16.3-24.1) 17.7 (13.5-22.7) 22.9 (17.5-29.3) 9.8 (7.0-13.6)
Vijfde kwintiel 13.2 (9.7-17.7) 21.3 (17.7-25.4) 15.8 (12.3-20.1) 19.5 (15.7-24.0) 8.3 (6.1-11.2)

Brusselse Gewest

Totale bevolking 25.7*(23.5-28.0) 30.5*(28.6-32.5) 24.0*(22.1-25.9) 34.3*(31.8-36.8) 22.9*(20.6-25.2)
Eerste kwintiel 37.9 (32.5-43.6) 36.0 (32.2-39.9) 27.3 (23.2-31.8) 39.2 (34.0-44.6) 33.3 (27.8-39.3)
Tweede kwintiel 33.9 (27.6-40.7) 33.9 (28.4-39.9) 19.9 (15.5-25.1) 35.5 (27.9-41.8) 32.4 (25.9-39.8)
Derde kwintiel 21.1 (15.6-27.8) 25.8 (20.9-31.4) 25.4 (20.1-31.5) 31.8 (25.6-38.7) 20.6 (15.0-27.5)
Vierde kwintiel 18.3 (13.6-24.2) 25.9 (20.5-32.1) 18.0 (13.3-23.9) 30.0 (24.3-36.3) 17.9 (13.4-23.6)
Vijfde kwintiel 15.2 (11.7-19.5) 23.3 (19.3-27.9) 17.9 (14.5-21.9) 29.3 (24.4-34.8) 12.7 (9.5-16.7)

Waalse Gewest

Totale bevolking 26.3*(24.2-28.5) 28.3 *(26.4-30.3) 21.7*(19.9-23.5) 28.7*(26.5-30.9) 20.2*(17.8-22.1)
Eerste kwintiel 36.0 (30.3-42.1) 29.4 (24.6-34.7) 19.3 (15.0-24.5) 34.9 (29.4-40.9) 32.2 (26.4-38.7)
Tweede kwintiel 31.8 (26.1-38.0) 27.7 (23.2-32.7) 22.0 (17.4-27.3) 29.2 (24.1-34.9) 23.0 (17.8-29.2)
Derde kwintiel 20.2 (16.1-24.9) 26.8 (22.6-31.3) 14.6 (11.5-18.2) 27.5 (22.7-33.0) 15.5 (11.4-20.7)
Vierde kwintiel 14.5 (10.9-19.0) 19.7 (15.3-25.0) 14.7 (11.0-19.4) 22.5 (18.1-27.6) 16.7 (12.1-22.7)
Vijfde kwintiel 10.5 (7.4-14.7) 23.1 (16.9-26.3) 14.4 (10.7-19.0) 24.0 (18.9-30.0) 10.9 (7.6-15.3)

Bron: Gezondheidsenquête, 2008.

Ten slotte mogen we niet uit het oog verliezen dat de voorgestelde resultaten uit een 
bevraging bij een beperkt deel van de bevolking komen. Op basis van deze enquête wor-
den (gezondheids)eigenschappen van de hele bevolking geschat; zoals elke schatting 
bevat ook deze een zekere onnauwkeurigheid. Het (95%) betrouwbaarheidsinterval (BI) 
geeft aan dat bij alle mogelijke herhalingen van de gezondheidsenquête bij eenzelfde 
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bevolking, met eenzelfde methodologie en op een gelijk moment, de gemeten waarde 
(de schatter) in 95% van alle enquêtes binnen het interval zal liggen. Hoe kleiner dit 
betrouwbaarheidsinterval, hoe preciezer de schatting van de werkelijke waarde is.

3. Sociale ongelijkheden in gezondheid: the solid facts

Eerder dan een volledig overzicht te geven van alle gezondheidsindicatoren die in de 
gezondheidsenquête aan bod komen, werd voor deze bijdrage gekozen om een beperkt 
aantal indicatoren meer in detail te bespreken. De geïnteresseerde lezer kan op de web-
site van de enquête (www.gezondheidsenquete.be) terecht voor alle resultaten.

Komen hier aan bod: de gezondheidsperceptie, chronische aandoeningen, lichamelijke 
beperkingen, mentale gezondheid en sociale gezondheid. Telkens wordt de samenhang 
tussen het inkomensniveau en de gezondheidsindicator besproken –dit zowel voor Bel-
gië als voor elk van de gewesten – en wordt gepoogd de samenhang te kwantifi ceren 
aan de hand van twee parameters. Een eerste parameter is de odds ratio (OR), die het 
relatieve verschil aangeeft in de prevalentie van een gezondheidsprobleem of een on-
gezonde leefstijl indien men tot het laagste inkomenskwintiel behoort in vergelijking 
met het hoogste inkomenskwintiel. Een tweede parameter wordt de Population Attribu-
table Fraction of PAF genoemd. De PAF kan begrepen worden als de proportionele ver-
andering van de algemene prevalentie van een gezondheidsprobleem, een ongezonde 
leefstijl, die zou optreden in het hypothetische geval dat de prevalentie in elk van de 
inkomenskwintielen dezelfde zou zijn als deze van toepassing in het hoogste inkomens-
kwintiel (Demarest, 2010). Een overzicht van alle resultaten staat in de tabellen op het 
einde van deze paragraaf (zie tabel 2).

Tabel 2 – Overzicht van parameters voor sociale ongelijkheden, gebaseerd op voor 
leeftijd en geslacht gecorrigeerde resultaten, 2008.

Subjectieve 
gezondheid

Chronische
aandoeningen

Functionele 
beperkingen

Mentale
gezondheid

Sociale
gezondheid

België
Odds ratio 2.9 (2.2-3.9) 1.6 (1.3-2.0) 1.7 (1.3-2.2) 1.7 (1.3-2.2) 2.7 (2.0-3.6)
PAF % 40.0 (39.9-40.4) 17.2 (16.6-17.4) 29.6 (29.3-30.0) 9.7 (9.4-10.0) 37.2 (36.9-37.6)

Vlaamse Gewest
Odds ratio 2,2 (1,4-3.5) 1.6 (1.2-2.3) 1.9 (1.3-2.8) 1.6 (1.1-2.3) 1.7 (1.0-2.7)
PAF % 36,5 (36,1-36,9) 18.6 (18.3-19.0) 31.5 (31.1-31.9) 8.3 (7.9-8.7) 28.4 (27.9-28.9)

Brusselse Gewest
Odds ratio 3.3 (2,3-4,9) 1.9 (1.4-2.5) 1.7 (1.2-2.3) 1.6 (1.1-2.1) 3.4 (2.3-5.1)
PAF % 40,1 (39,3-40,9) 22.8 (22.1-23.5) 29.6 (28.7-30.5) 8.9 (8.2-9.7) 44.8 (44.0-45.6)

Waalse Gewest
Odds ratio 4,6 (3,0-7.2) 1.5 (1.1-2.2) 1.4 (0.9-2.2) 1.7 (1.2-2.5) 3.7 (2.4-6.1)
PAF % 45,6 (45,0-46,1) 11.4 (10.9-11.9) 26.8 (26.1-27.4) 9.1 (8.6-9.7) 44.8 (44.0-45.6)

Bron: Gezondheidsenquête, 2008.
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3.1 Gezondheidsperceptie

Ondanks het subjectieve karakter, is de perceptie van de eigen gezondheid een indicator 
met een hoge voorspellende waarde voor morbiditeit en mortaliteit (Grant, 1995). In de 
Gezondheidsenquête wordt aan de respondenten (van 15 jaar en ouder) gevraagd de eigen 
gezondheid te beoordelen in termen van zeer slecht, slecht, redelijk, goed of zeer goed. Op 
basis van deze informatie kan een indicator aangemaakt worden van het percentage van 
de bevolking met een slechte (dit is zeer slechte tot redelijke) subjectieve gezondheid.

Figuur 1 – Prevalentie van een slechte subjectieve gezondheid bij de bevolking van 
15 jaar en ouder, voor leeftijd en geslacht gestandaardiseerde resultaten (met 95% BI), 
België, 2008.
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Bron: Gezondheidsenquête, 2008.

In 2008 beoordeelde 23,2%* van de bevolking de eigen gezondheid als (redelijk) slecht. 
Overduidelijk kan een samenhang worden vastgesteld met de inkomenspositie: na cor-
rectie voor leeftijd en geslacht geven de cijfers aan dat in het laagste inkomenskwintiel 
iets minder dan een op drie personen (30,8%) een negatieve perceptie over de eigen 
gezondheid heeft (fi guur 1). Dit percentage daalt systematisch naarmate het inkomens-
kwintiel stijgt. In het hoogste inkomenskwintiel gaat het nog om 12,9% van de bevol-
king. Uitgedrukt in odds ratios is de kans om een slechte subjectieve gezondheid te mel-
den 2,9 maal hoger bij personen uit het laagste inkomenskwintiel in vergelijking met 
personen uit het hoogste kwintiel. In termen van Population Attributable Fraction (PAF) 
kunnen deze sociale ongelijkheden als volgt worden uitgedrukt: indien de prevalentie 
van een slechte subjectieve gezondheid in alle inkomenskwintielen identiek zou zijn aan 
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de prevalentie teruggevonden voor het hoogste inkomenskwintiel, dan zou de algemene 
prevalentie van een slechte subjectieve gezondheid met niet minder dan 40% dalen.

Een analyse van een mogelijke lineaire verandering in de sociale ongelijkheden over de 
verschillende jaren van de enquête (1997, 2001, 2004 en 2008) geeft aan dat deze onge-
lijkheden zeer persistent zijn: er is geen sprake van enige uitvlakking of, integendeel, 
toename van de ongelijkheden.

Een regionale vergelijking geeft aan dat, in globale termen, het percentage personen in 
slechte subjectieve gezondheid signifi cant lager is in het Vlaamse Gewest (21,4%*) dan 
in beide overige gewesten (Brusselse Gewest: 25,7%*, Waalse Gewest: 26,3%*). Deze 
verschillen kunnen echter niet verhullen dat sociale ongelijkheden in gezondheidsper-
ceptie in alle gewesten eenzelfde patroon volgen: hoe lager het inkomenskwintiel, hoe 
hoger het percentage personen dat de eigen gezondheid als (redelijk) slecht beoordeelt. 
Sociale ongelijkheden zijn meer uitgesproken in het Waalse Gewest: de PAF (45,6%) 
is er signifi cant hoger dan deze teruggevonden in het Vlaamse Gewest (36,5%) en het 
Brusselse Gewest (40,1%).

Figuur 2 – Prevalentie van een of meerdere chronische aandoeningen in de bevolking 
van 15 jaar en ouder, voor leeftijd en geslacht gestandaardiseerde resultaten (met 95% 
BI), België, 2008.
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Bron: Gezondheidsenquête, 2008.

3.2 Chronische aandoeningen

In 2008 gaf 27,6%* van de bevolking (van 15 jaar en ouder) in België aan een of meer-
dere chronische aandoeningen te hebben. Chronische aandoeningen staan duidelijk in 
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verband met de sociale positie: naarmate het inkomensniveau stijgt, daalt het percen-
tage mensen met chronische aandoeningen: van 31,9% in het laagste inkomenskwintiel 
tot 21,7% in het hoogste inkomenskwintiel (fi guur 2). Deze globale daling over de ver-
schillende kwintielen heen, vertoont een klein knikje voor het hoogste inkomenskwin-
tiel, waar het percentage mensen dat chronische aandoeningen meldt iets – maar niet 
signifi cant – hoger is dan wat teruggevonden kon worden voor het op een na hoogste 
kwintiel.

De kans om chronische aandoeningen te melden is 1,6 hoger bij het laagste inkomens-
kwintiel in vergelijking met het hoogste kwintiel. De PAF is 17,2%, wat wijst op een 
aanzienlijke ‘winst’ indien voor alle inkomenskwintielen de prevalentie van chronische 
aandoeningen identiek zou zijn aan deze die wordt gevonden bij het hoogste inkomens-
kwintiel. Ook voor chronische aandoeningen is er geen sprake van enige signifi cante 
wijziging van sociale ongelijkheden doorheen de tijd.

Inwoners van het Brusselse Gewest geven aan van signifi cant meer (30,5%*) chroni-
sche aandoeningen te hebben dan inwoners van het Vlaamse Gewest (26,7%*) of van 
het Waalse Gewest (28,3%*). Specifi ek voor het Vlaamse en het Waalse Gewest is dat in 
het hoogste inkomenskwintiel het percentage mensen dat een chronische aandoening 
meldt, hoger is dan in het op een na hoogste kwintiel. In het Brusselse Gewest, waar 
het percentage mensen met chronische aandoeningen systematisch daalt, is de PAF 
signifi cant hoger (22,8%) in vergelijking met het Vlaamse Gewest (18,6%) en het Waalse 
Gewest (11,4%).

3.3 Functionele beperkingen

Functionele beperkingen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten1 treft 18,4%* van 
de inwoners (van 15 jaar en ouder). Deze proportie is echter heel wat hoger bij de lagere 
inkomensgroepen. In het laagste inkomenskwintiel geeft 24,6% aan met deze beperkin-
gen te worden geconfronteerd. Dit percentage daalt in de hogere inkomenskwintielen 
om uiteindelijk naar 15,9% te vallen in het hoogste kwintiel (fi guur 3).

De odds ratio is 1,7, wat betekent dat de kans functionele beperkingen te melden 1,7 maal 
hoger is bij de laagste inkomensgroep in vergelijking met de hoogste inkomensgroep. 
Indien de prevalentie van functionele beperking even hoog zou zijn in alle inkomens-
groepen als deze van toepassing voor de hoogste inkomensgroep, dan zou de algemene 
prevalentie ervan met maar liefst 29,6% dalen.

De prevalentie van functionele beperkingen is het laagst in het Waalse Gewest (17,7%) 
en in het Vlaamse Gewest (19,3%). Het resultaat voor het Brusselse Gewest (22,0%) 
ligt signifi cant hoger dan voor het Waalse Gewest. Niettemin zijn de sociale ongelijk-
heden het meest uitgesproken in het Vlaamse Gewest, met een PAF van 31,5%; dat is 
signifi cant hoger dan de PAF in het Brusselse Gewest (29,6%) en in het Waalse Gewest 
(26,8%).
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Figuur 3 – Prevalentie van functionele beperkingen in de bevolking van 15 jaar en ou-
der, voor leeftijd en geslacht gestandaardiseerde resultaten (met 95% BI), België, 2008.
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Bron: Gezondheidsenquête, 2008.

3.4 Mentale gezondheid

In het kader van de Gezondheidsenquête werden verschillende indicatoren voor men-
tale gezondheid aangemaakt. Wij kozen ervoor om de prevalentie van personen met 
psychologisch onwelbevinden te bespreken. Deze indicator is gebaseerd op een set vra-
gen rond onder andere zinvol bezig zijn, zich ongelukkig en neerslachtig voelen, het 
gevoel hebben moeilijkheden niet de baas te kunnen.

Een kwart van de bevolking (van 15 jaar en ouder) (26%*) geeft psychologisch onwel-
bevinden aan. De samenhang met de sociale positie is onmiskenbaar: in het laagste 
inkomenskwintiel gaat het om 32% van de bevolking. Deze proportie daalt systematisch 
in de hogere inkomenskwintielen. In het hoogste inkomenskwintiel gaat het nog om 
21,5% van de bevolking (fi guur 4). Deze vaststelling wordt bevestigd als we kijken naar 
de odds ratio (1,6) en de PAF (vermindering van 9,7%)

De prevalentie van psychologisch onwelbevinden is signifi cant hoger in het Brusselse 
Gewest (34,3%*) dan in het Vlaamse Gewest (24%*) en het Waalse Gewest (21,7*). 
Niettemin zijn de sociale ongelijkheden in alle gewesten even sterk: beide parameters 
voor sociale ongelijkheden zijn (quasi) identiek in alle gewesten.
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Figuur 4 – Prevalentie van psychologisch onwelbevinden in de bevolking van 15 jaar en 
ouder, voor leeftijd en geslacht gestandaardiseerde resultaten (met 95% BI), België, 2008.
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Bron: Gezondheidsenquête, 2008.

3.5 Sociale gezondheid

Sociale gezondheid maakt, zoals fysieke en mentale gezondheid, integraal deel uit van de 
defi nitie van gezondheid gehanteerd door de WGO. De voor deze bijdrage geselecteerde 
indicator heeft betrekking op de (gepercipieerde) kwaliteit van sociale ondersteuning: 
kunnen mensen op anderen rekenen ingeval van zware problemen, kunnen mensen prak-
tische hulp van buren krijgen als nodig? Op basis van een score op elk van de items, kun-
nen mensen met povere, gematigde of sterke sociale relaties worden onderscheiden.

Voor 15,5%* van de inwoners van dit land (van 15 jaar en ouder) kan de kwaliteit van 
hun sociale relaties als eerder pover worden beschouwd. Een samenhang met de sociale 
positie is onmiskenbaar: één op 5 personen (22,2%) uit het laagste inkomenskwintiel 
heeft povere sociale relaties, voor personen uit het hoogste kwintiel gaat het om één op 
10 personen (Figuur 5). Ongelijkheden in sociale gezondheid worden bevestigd door de 
odds ratio (2,7) en door de PAF (37,2%)

Het resultaat voor het Vlaamse Gewest, waar 12,4%* van de bevolking aangeeft niet 
of nauwelijks op steun en hulp van anderen te kunnen rekenen, is signifi cant lager 
in vergelijking met die voor het Brusselse Gewest (22,9%* stelt niet op steun te kun-
nen rekenen) en voor het Waalse Gewest (20,2%). Ook voor de indicator voor sociale 
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gezondheid stellen we een duidelijke socio-economische gradiënt vast: in de lagere in-
komenskwintielen is de prevalentie van een povere kwaliteit van sociale relaties hoger 
dan in de hogere inkomenskwintielen. Op basis van een vergelijking van de PAF voor de 
verschillende gewesten, liggen sociale ongelijkheden in de gepercipieerde kwaliteit van 
sociale ondersteuning signifi cant hoger in het Brusselse en het Waalse Gewest.

Figuur 5 – Prevalentie van een povere kwaliteit van sociale relaties in de bevolking 
van 15 jaar en ouder, voor leeftijd en geslacht gestandaardiseerde resultaten (met 95% 
BI), België, 2008.
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Bron: Gezondheidsenquête, 2008.

Samenvattend, geven de resultaten op de verschillende gezondheidsdomeinen aan dat 
er duidelijke sociale ongelijkheden worden gevonden. De resultaten wijzen niet enkel 
op verschillen tussen de laagste en de hoogste inkomensgroepen, maar geven ook aan 
dat er een sociale gradiënt bestaat waarbij de gezondheidssituatie slechter wordt naar-
mate het inkomensniveau daalt. Deze vaststelling is van essentieel belang voor het 
begrijpen van sociale ongelijkheden in gezondheid: het is geen zaak van een achterge-
stelde minderheid, maar het doordringt de hele samenleving.

4. Hoe sociale ongelijkheden in gezondheid verklaren?

Verschillende mechanismen dragen bij tot de sociale ongelijkheden in gezondheid. Heel 
wat studiewerk gebeurde al om te begrijpen welke factoren hierbij het belangrijkst 
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zijn en hoe een effi  ciënt beleid kan worden uitgestippeld om sociale ongelijkheden in 
gezondheid terug te dringen.

Een eerste hypothese is dat gezondheid sociale status conditioneert. In een samenle-
ving die haar leden beschermt tegen de nadelige gevolgen van gezondheidsproblemen, 
is deze hypothese echter niet houdbaar om sociale ongelijkheden in gezondheid te ver-
klaren (Van Oyen, 2010).

Een andere hypothese is dat de sociale status de gezondheid determineert. Het is deze 
hypothese die vele onderzoekers hebben uitgediept.

Een van de eerste coherente modellen van de sociale determinanten van gezondheid 
werd ontwikkeld door Dahlgren en Whitehead (Dahlgren & Whitehead, 1992). In het 
door hen voorgestelde regenboogmodel worden de individuele gezondheidsdetermi-
nanten (zoals leeftijd en geslacht), samen met de keuzes die iedereen maakt qua le-
vensstijl, ingebed in een sociale structuur die zelf beïnvloed wordt door een bredere 
socio-economische en culturele context. Dit model was zeer nuttig als kader van het 
onderzoek naar het belang van elk van deze domeinen (en hun onderling verband) op 
de gezondheid.

In 2003 publiceerde de WGO het rapport ‘The Solid Facts’ over de sociale determinan-
ten van gezondheid (Wilkinson & Marmot, 2004). In het rapport wordt een round-up 
gemaakt van de kennis over de causale relaties tussen sociale factoren, omgevingsfac-
toren en gezondheid en wordt besloten dat er onmiskenbaar sprake is van een duide-
lijke sociale gradiënt in gezondheid. Belangrijk is dat het rapport negen domeinen voor 
volksgezondheid naar voren schuift om op een effi  ciënte wijze sociale ongelijkheden in 
gezondheid te bestrijden: het verbeteren van gezondheid in de eerste levensjaren (on-
der andere via het verbeteren van de opleiding van ouders en kinderen), het bestrijden 
van sociale uitsluiting, het verbeteren van de kwaliteit van de arbeid, het verminderen 
van stress, het terugdringen van werkloosheid, het aanmoedigen van sociale ondersteu-
ning, het aanpakken van verslavingen, het verbeteren van de kwaliteit van voedsel en 
de verdere uitbouw van het publiek transport.

In 2005 ging de WGO nog verder; ze lanceerde een ‘Commissie over de determinanten 
van gezondheid’. Deze wil de aandacht trekken van de regeringen, het maatschappelijke 
middenveld en alle andere betrokkenen op de gevolgen van sociale ongelijkheden voor 
de gezondheid. Ze zoekt naar de nationale en internationale oorzaken van ongelijkheden 
en stelt concrete maatregelen voor om deze ongelijkheden te bestrijden, maatregelen 
die al in het verleden hun effi  ciëntie hebben bewezen.

“More than any other global health endeavour, the Commission focuses on the ‘causes of 
the causes’ – the fundamental global and national structures of social hierarchy and the 
socially determined conditions these create in which people grow, live, work, and age.” 
(CSDH, 2008)
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Deze commissie stelde een verklarend model voor van sociale ongelijkheden in gezond-
heid waarin de politieke en socio-economische context de eerste variabele is die een 
invloed op gezondheid uitoefent.

Uit deze context resulteert de relatieve positie van het individu in de samenleving en 
ermee gepaard gaand de blootstelling en kwetsbaarheid via de arbeidsomstandigheden, 
de leefstijl, de woonomstandigheden, ... Het aanbod van gezondheidsdiensten is tevens 
geconditioneerd door de socio-economische context van de samenleving waarin het is 
ontstaan (fi guur 6).

Figuur 6 – Conceptueel kader van determinanten en processen van sociale ongelijk-
heden in gezondheid.
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Bron: CSDH, WHO, 2007.

4.1 De politieke en socio-economische context

De politieke en socio-economische context lijkt ver af te staan van de gezondheid van 
individuen. Niettemin heeft deze context een niet te verwaarlozen invloed; denken we 
maar aan het politiek beleid dat de wereld van de arbeid beïnvloedt, de culturele con-
text en de waarden die ze incorporeert, het economisch beleid met haar fi scaliteit, haar 
impact op de arbeidsmarkt. In een recent rapport wijst de OESO op het verband dat 
bestaat tussen het bruto binnenlands product en de levensverwachting en op het ver-
band tussen uitgaven voor gezondheidszorgen en de levensverwachting.2 Op basis van 
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fi guur 7 kan worden aangetoond dat landen met het hoogste bruto nationaal product 
per inwoner van de bevolking, tevens landen zijn met de hoogste levensverwachting. 
Tevens kan worden afgeleid dat in die landen waar de uitgaven voor gezondheidszorgen 
het grootst zijn, de levensverwachting het hoogst is, behalve voor de VS.

Figuur 7 – Levensverwachting bij de geboorte volgens bruto nationaal product en vol-
gens uitgaven voor gezondheidszorgen per inwoner.
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4.2 Structurele determinanten

De structurele determinanten zijn direct afhankelijk van de socio-economische context 
en het beleid. Het zijn de determinanten die “de sociale stratifi catie bewerkstelligen 
of versterken en de individuele socio-economische positie van elk individu bepalen” 
(CSDH, 2007). Typisch gaat het om de hiërarchische verdeling van de samenleving vol-
gens opleidingsniveau of salarisniveau. Gender en etnische afkomst zijn bijkomende 
variabelen die de hiërarchische positie binnen een samenleving bepalen en – ermee 
gepaard gaand – de gezondheid. Zo kan, op basis van de gezondheidsenquête, worden 
vastgesteld dat relatief meer vrouwen aangeven een langdurige aandoening te hebben 
en te lijden aan een psychologisch onwelbevinden.

De toegankelijkheid tot gezondheidszorgen vormt een onderdeel van de structurele 
determinanten. België lijkt hier, volgens de OESO, goed te scoren. Het belandt op de 
tweede plaats, na Oostenrijk, voor wat betreft het aantal personen dat verklaart zich 
geen medisch onderzoek te kunnen permitteren. Hetzelfde geldt voor wat betreft het 
aantal personen dat een tandonderzoek moet uitstellen. Vergeleken met Frankrijk of 
Duitsland, is het verschil tussen mensen uit het laagste inkomenskwintiel en diegenen 
uit het hoogste inkomenskwintiel minder uitgesproken en in vergelijking met Luxem-
burg of Ierland, iets meer uitgesproken.



174

Armoede in België

Fi
gu

ur
 8

 –
 U

it
st

el
 v

an
 m

ed
is

ch
 o

nd
er

zo
ek

 v
ol

ge
ns

 r
ed

en
en

 v
an

 u
it

st
el

 e
n 

ui
ts

te
l v

an
 t

an
do

nd
er

zo
ek

 v
ol

ge
ns

 in
ko

m
en

sk
w

in
ti

el
, E

ur
op

a,
 2

00
9.

K
on

 h
et

 z
ic

h 
ni

et
 v

er
oo

rl
ov

en
 o

m
W

ac
ht

ti
jd

Te
 v

er
 o

m
 t

e 
re

iz
en

6
3

0
0

3
%

%
6

9
12

K
w

in
ti

el
 1

H
og

er
 in

ko
m

en
K

w
in

ti
el

 5
La

ge
r 

in
ko

m
en

O
os

te
nr

ijk

Be
lg

ië

Ts
je

ch
ië

D
en

em
ar

ke
n

Es
tl

an
d

Fi
nl

an
d

Fr
an

kr
ijk

D
ui

ts
la

nd

G
ri

ek
en

la
nd

H
on

ga
ri

je

IJs
la

nd

Ie
rl

an
d

It
al

ië

Lu
xe

m
bu

rg

N
ed

er
la

nd

N
oo

rw
eg

en

Po
le

n

Po
rt

ug
al

Sl
ow

ak
ije

Sl
ov

en
ië

Sp
an

je

Zw
ed

en

Zw
it

se
rl

an
d

Ve
re

ni
gd

 K
on

in
kr

ijk

Po
rt

ug
al

Sp
an

je

IJs
la

nd

Zw
ed

en

It
al

ië

Po
le

n

N
oo

rw
eg

en

Fr
an

kr
ijk

G
ri

ek
en

la
nd

Zw
it

se
rl

an
d

Fi
nl

an
d

H
on

ga
ri

je

Es
tl

an
d

D
en

em
ar

ke
n

Ve
re

ni
gd

 K
on

in
kr

ijk

Ts
je

ch
ië

D
ui

ts
la

nd

O
os

te
nr

ijk

Sl
ow

ak
ije

Ie
rl

an
d

Lu
xe

m
bu

rg

N
ed

er
la

nd

Be
lg

ië

Sl
ov

en
ië

0
%

5
10

15
20

25

H
oo

g 
in

ko
m

en
M

id
de

lm
at

ig
 in

ko
m

en
La

ag
 in

ko
m

en

B
ro

n:
 

O
ES

O
 o

p 
ba

si
s 

va
n 

EU
-S

IL
C,

 2
01

1.



175

Hoe en waarom is inkomen verbonden met individuele gezondheid?

Op basis van de gezondheidsenquête kunnen we vaststellen dat de proportie personen 
dat aangaf medische consumptie vanwege fi nanciële redenen te moeten uitstellen, toe-
neemt naarmate het inkomen daalt. Het gaat om 3,9%* van de personen uit het hoog-
ste inkomenskwintiel, om 11,9%* van de personen met een gematigd inkomen en om 
niet minder dan 28,5%* van de personen uit het laagste inkomenskwintiel. Bovendien 
wijzen onderzoeken op het fenomeen van blijvende sociale ongelijkheden ondanks een 
goede geografi sche dekking en een gratis toegang tot de gezondheidszorg (Marmot & 
Wilkinson, 1999).

4.3 Intermediaire determinanten

Structurele determinanten hebben een impact op gezondheid via intermediaire factoren 
zoals de materiële levensomstandigheden, de psychosociale context, het gezondheids-
systeem en het individuele gedrag. Deze factoren zijn niet willekeurig verdeeld tussen 
individuen. Ze volgen de sociale gradiënt die wordt bepaald door de structurele deter-
minanten. Anders gesteld, factoren zoals de levensomstandigheden zijn niet ‘toevallig’ 
verdeeld, maar mensen leven in goede of slechte levensomstandigheden afhankelijk van 
de plaats die ze innemen in de sociale structuur.

De materiële voorwaarden

In haar rapport over de sociale cohesie (IWEPS, 2007), geeft IWEPS aan dat in België 
19% van de werklozen aangeeft problemen te hebben met de woonomstandigheden, 
zoals lekken in het dak, vochtige muren of schimmels. Bij werkenden gaat het om 13%, 
bij gepensioneerden om 10% van de bevolking.

Werkomstandigheden worden alom erkend als samenhangend met een goede of een 
slechte gezondheid. Minder positieve werkomstandigheden concentreren zich vooral bij 
personen met de laagste lonen. Volgens de resultaten van de gezondheidsenquête ver-
melden 32,3%* van de personen uit het laagste inkomenskwintiel en 16%* van de per-
sonen uit het hoogste kwintiel onaangename werkomstandigheden veroorzaakt door 
stof, damp, rook of gas, door lawaai en trillingen, door moeilijke werkhoudingen of 
door het risico op een ongeval. Sociologen wijzen overigens op wat zij de dubbele straf 
van de arbeiders noemen, namelijk ‘meer jaren met beperkingen in een korter leven’ in 
vergelijking met het kaderpersoneel (Camboise, 2008).

Psychosociale voorwaarden

Stress, op iemand kunnen rekenen ingeval van moeilijkheden, inkomenszekerheid inge-
val van ziekte, raad van de omgeving zijn psychosociale omstandigheden die de gezond-
heid beïnvloeden. Niet iedereen kan echter rekenen op een goede psychosociale omge-
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ving. Zoals eerder vermeld, zijn mensen die behoren tot de lagere inkomenskwintielen 
minder tevreden over hun sociale contacten dan de anderen (9,8% ontevredenen in het 
laagste inkomenskwintiel versus 4,1% in het hoogste inkomenskwintiel).

Individueel gezondheidsgedrag

De rol van het individuele gedrag verdient speciale aandacht. Het feit niet te roken, 
gezond te eten, kinderen op tijd te verzorgen, medicijnen op tijd in te nemen, heeft een 
invloed op de gezondheid. Risicovol gedrag is meer manifest aanwezig bij economisch 
zwakkere personen. De resultaten van de gezondheidsenquête geven aan dat een op 
vier personen (25,8%) uit het laagste inkomenskwintiel aangeeft dagelijks te roken. Bij 
de tussenliggende kwintielen gaat het om één persoon op vijf (21,8%), bij het hoogste 
inkomenskwintiel om één persoon op tien (11,2%).

De impact van dit gedrag op de gezondheid wordt deels bepaald door de relatieve positie 
van het individu binnen de samenleving. Zo toonde Marmot aan dat de mortaliteitsver-
schillen voor coronaire aandoeningen tussen de verschillende graden ambtenaren blij-
ven bestaan na controle voor factoren zoals het gebruik van tabak, bloeddruk, gebrek 
aan lichaamsbeweging (Marmot, 2010). De persistentie van deze verschillen leidde tot 
de hypothese dat vooral de relatieve positie van het individu de gezondheid zal beïn-
vloeden en minder de absolute positie.

Andere auteurs wijzen erop dat het gedrag beïnvloed wordt door de perceptie dat het 
individu erop nahoudt voor wat zijn relatieve positie in de sociale hiërarchie betreft 
(Wilkinson & marmot, 2004; Lynch e.a., 2000). Gevoelens als schaamte of wantrouwen 
genereren voor de gezondheid schadelijk gedrag: geen beroep meer doen op artsen, kin-
deren niet meer tonen aan een gezondheidswerker, zelfmedicatie zonder hieromtrent 
behoorlijk te zijn ingelicht.

Omgekeerd heeft sociale waardering en de capaciteit om beslissingen te kunnen nemen 
(empowerment) een positieve impact op de gezondheid (Marmot, 2006). Zo geven de 
resultaten van de nationale gezondheidsenquête aan dat 80,9% van de personen uit het 
hoogste inkomenskwintiel voldoende aan lichaamsbeweging doet tijdens de vrije tijd 
om een goede gezondheid te behouden; dit percentage daalt met het inkomenskwintiel, 
tot 65,9% bij personen uit het laagste inkomenskwintiel.

Een gebrek aan goede kennis of aan correcte informatie kan leiden tot risicogedrag. 
Slechts een kwart (27,5%) van wie behoort tot het laagste inkomenskwintiel kan correct 
het gedrag inschatten dat geen risico inhoudt voor een besmetting met het hiv-virus. 
Voor het hoogste inkomenskwintiel schat de helft van de bevolking (48,8%) dit gedrag 
correct in (kussen op de mond, muggenbeten, bloed geven, maaltijd bereid door een 
seropositieve persoon).

Ten slotte moeten we erop wijzen dat de intermediaire determinanten zich bij eenzelfde 
persoon ophopen tijdens het gehele bestaan, waarschijnlijk vanaf de baarmoeder. De 
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oorzaken van ongelijkheden in gezondheid op volwassen leeftijd moeten dan ook ge-
zocht worden in het hele levenstraject.

Structuren worden als zeer belangrijk beschouwd in het hier gehanteerd verklarend 
model, maar de invloed van het individu op deze structuren mag niet worden verwaar-
loosd. Ieder individu heeft de macht tot verandering “Een gezondheidsbeleid mag zich 
niet enkel concentreren op het aanbieden van middelen en diensten geconcipieerd door 
experten. Ze moet rekening houden met de capaciteiten van reactie en innovatie waar-
van de bevolking voor wie het welzijn wil bewerkstelligen, getuigt.” (correcties door 
redactie; Raynaut, 2002).

5. Conclusie

Op het vlak van gezondheid kan een duidelijke sociale gradiënt worden vastgesteld. On-
gelijkheden in gezondheid kunnen zonder uitzondering in de drie gewesten worden aan-
getroff en. Afhankelijk van de indicator zijn deze ongelijkheden nadrukkelijker aanwezig 
in het ene of het andere gewest. In het Brusselse Gewest stellen we meer ongelijkheden 
vast voor chronische aandoeningen. In het Vlaamse Gewest zijn sociale ongelijkheden 
meer geprononceerd op het domein van functionele beperkingen, terwijl in het Waalse 
Gewest sociale ongelijkheden vooral over de subjectieve gezondheid gaan.

Statistische analyses hebben geen evolutie aangetoond in sociale ongelijkheden sinds de 
start van de eerste gezondheidsenquêtes, noch in de positieve, noch in de negatieve zin. 
De vaststelling dat sociale ongelijkheden persistent lijken te zijn, is op zich verontrus-
tend. Hoewel het niet om dezelfde personen gaat (de gezondheidsenquête is een cross-
sectionele en geen longitudinale studie) is het toch verrassend dat in meer dan tien jaar, 
bijna een generatie, deze sociale gradiënt ongewijzigd is gebleven.

In de analyse werd het inkomen als indicator voor socio-economische status gebruikt, 
terwijl de realiteit erachter veel complexer is. De individuele geschiedenis van eenie-
der, de veelvuldige sociale invloeden, het geografi sche milieu waarin men leeft en vele 
andere parameters zouden moeten bestudeerd worden om de hier gevonden resultaten 
te nuanceren. Voor sommige ervan zal de samenleving niet hiërarchisch geordend zijn 
(zoals dit het geval is voor het inkomensniveau of het opleidingsniveau), maar veeleer 
gesegmenteerd volgens het behoren tot een of andere (cultureel gedefi nieerde) groep of 
de verwantschap met het dominant cultureel model. “Aids is een recente en krachtige 
aanduiding van deze nieuwe opsplitsing en van nieuwe vormen van kwetsbaarheid die 
zich ontwikkelen in de westerse samenleving” (Raynaut, 2002).

Erkennen dat sociale ongelijkheden in gezondheid bestaan, ondanks de massale fi nan-
ciële middelen die al in de gezondheidszorg werden gepompt, is een eerste vereiste 
om deze ongelijkheden aan te pakken. Erkennen dat gezondheid geen strikt individuele 
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karakteristiek is, maar minstens deels beïnvloed wordt door de plaats die het individu 
inneemt in de sociale hiërarchie is een noodzakelijke voorwaarde om ongelijkheden in 
gezondheid effi  ciënt aan te pakken. Op lange termijn zal vooral een vermindering in so-
ciale ongelijkheden gepaard gaan met een vermindering in ongelijkheden in gezondheid. 
Op korte en middellange termijn moet het beleid vooral interveniëren via wat voorheen 
de intermediaire voorwaarden werden genoemd: verbeteren van de werk- en levens-
omstandigheden, het reduceren van (werkgerelateerde) stress en het aanmoedigen van 
een gezonde levensstijl.

NOTEN

1. Problemen bij minstens een van de volgende activiteiten: in en uit bed stappen, gaan zitten en 
opstaan uit een stoel, zichzelf aan- en uitkleden, in bad gaan of een douche nemen, handen en 
gezicht wassen, met mes en vork eten, het toilet gebruiken.

2. Wilkinson en Pickett (2010) tonen in hun bestseller ‘The Spirit level’ aan dat de levensverwach-
ting en de geestelijke gezondheid van een land niet zozeer samenhangt met hoe welvarend een 
land is, maar wel met de ongelijkheid in dat land.
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Energiearmoede in België

Sandrine Meyer en Frédéric Huybrechs

1. Inleiding

Energiearmoede is, net als armoede in het algemeen, van alle tijden en universeel. In 
elk tijdperk en in alle beschavingen zijn er mensen geweest die het in meer of mindere 
mate moeilijk hadden om aan energie te komen, nodig om te koken en om te verwar-
men. Het staat ook vast dat het begrip energiearmoede relatief is, zowel in tijd (in de 
middeleeuwen werd niet op dezelfde manier aan energiearmoede geleden als nu), als 
op maatschappelijk en geografi sch vlak (afhankelijk van het land en zijn niveau van 
ontwikkeling en het klimaat).

Het begrip energiearmoede is slechts recentelijk opgedoken in de beleidsagenda’s van 
de Europese Unie (EU), van sommige lidstaten waaronder België (in zijn Federaal Plan 
Armoedebestrijding) of zelfs van wereldorganisaties zoals de Verenigde Naties, die 2012 
hebben uitgeroepen tot ‘Jaar van duurzame energie voor iedereen’. Het feit dat hier 
meer aandacht aan wordt geschonken, houdt deels verband met de stijging van de ener-
gieprijzen. Zo hield de goedkeuring van een wet en een programma ter bestrijding van 
de fuel poverty in het Verenigd Koninkrijk verband met de oliecrisis van de jaren ’80 
(Boardman, 2010). Wat de Europese Unie betreft, is er ook een relatie met de uitvoering 
van richtlijnen die de gas- en elektriciteitsmarkten voor residentiële klanten uiterlijk in 
2007 hebben vrijgemaakt.

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de uitdagingen van een beleid tegen energiear-
moede. We kijken hiervoor naar de bestaande defi nities, de oorzaken en gevolgen van 
energiearmoede en de doelgroep die er het vaakst mee wordt geconfronteerd. Ook on-
derzoeken we de situatie in ons land en meer bepaald in elk van de drie gewesten. We 
vergelijken niet alleen de maatregelen, zoals de procedures bij wanbetaling, maar ook 
de manier waarop de gewesten energiearmoede willen aanpakken.

De elementen die we hier voorstellen, hebben niet de ambitie allesomvattend te zijn. Ze 
vatten een aantal van de essentiële punten samen van een ruimer en heel wat gedetail-
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leerder onderzoek (Huybrechs e.a., 2011), dat voornamelijk steunt op interviews en het 
in rekening brengen van meningen van verschillende actoren die betrokken zijn bij de 
problematiek van energiearmoede in België.

2. Wat is energiearmoede?

Voor een eerste kennismaking is het interessant te weten op welke manier onze buur-
landen energiearmoede hebben gedefi nieerd. Die begrippen kunnen we dan vergelijken 
met dat van ‘beschermde klant’ dat in België wordt gehanteerd, om verscheidene socia-
le maatregelen voor energie (voornamelijk gas en elektriciteit) toe te staan. Vervolgens 
onderzoeken we de oorzaken en gevolgen van energiearmoede, om te zien in welke 
mate de defi nities overeenstemmen met de realiteit.

2.1 Defi nities

Zoals hiervoor al werd aangehaald, bestaat er niet één defi nitie voor energiearmoede, 
maar wel een geheel van wettelijke defi nities – zoals fuel poverty in het Verenigd Ko-
ninkrijk of de onlangs in Frankrijk aangenomen conceptuele defi nitie van energiear-
moede – of begrippen die daar min of meer verband mee houden zoals het begrip 
‘beschermde klant’ in België.

2.1.1 Defi nitie in het Verenigd Koninkrijk

De offi  ciële Britse defi nitie voor fuel poverty verwijst niet enkel naar de verwarmings-
kosten van een huishouden (UK Fuel Poverty Strategy, 2001), maar in de realiteit beper-
ken velen – waaronder de offi  ciële website – het begrip tot die uitgaven voor verwar-
ming alleen (zie de vermelde ‘praktische’ defi nitie hierna). De defi nitie verwijst echter 
wel naar de uitgaven die nodig zouden zijn, eerder dan de eff ectief gemaakte uitgaven, 
om rekening te houden met gezinnen die zichzelf beperkingen opleggen of die niet meer 
in staat zijn om zelfs aan hun elementaire energiebehoeften te voldoen.

“Energiearmoede betekent fi nancieel niet in staat zijn om zich te verwarmen. Wij be-
schouwen een huishouden als energiearm wanneer het meer dan 10% van zijn inkomen 
moet besteden aan een correcte verwarming van de woning (gewoonlijk 21°C in de be-
langrijkste leefruimte en 18°C in de andere gebruikte kamers).”1

De grens van 10% van het inkomen berust op plaatselijke en conjuncturele omstandig-
heden (statistische berekeningen van het land in een bepaalde periode). Die grens is 
dus niet universeel en men kan zich de vraag stellen welke behandeling voorbehouden 
is voor huishoudens die in de buurt van die grens zitten. Een defi nitie die steunt op één 
strikt objectiveringscriterium is gemakkelijker toe te passen, maar dekt ongetwijfeld 
minder goed de verschillende situaties op het terrein.



181

Energiearmoede in België

2.1.2 Franse defi nitie

“Een persoon in energiearmoede is een persoon die in zijn woning bijzondere moei-
lijkheden ondervindt om te voorzien in de energie die nodig is om te voldoen aan zijn 
basisbehoeften, ten gevolge van de onaangepastheid van zijn middelen en woonomstan-
digheden” (art. 11 van de Loi portant engagement national pour l’environnement2).

Onlangs heeft Frankrijk een wet aangenomen die specifi ek energiearmoede defi nieert. 
Ze steunt op debatten tussen verschillende actoren die betrokkenen zijn bij energie-
armoede (in het kader van de Grenelles de l’environnement) en kadert in een plan ter 
bestrijding van energiearmoede. Merk op dat de defi nitie, in hoofdzaak conceptueel, 
nog niet werd voorzien van objectiveringscriteria om de maatregelen van het bestrij-
dingsplan uit te voeren.

Ook al dekt de defi nitie alle energiebehoeften van een huishouden (niet uitsluitend ver-
warming), het begrip energiearmoede beperkt zich tot de basisbehoeften en niet tot de 
volledige energiekost voor de gezinswoning. Die nuance is belangrijk en terecht, maar 
maakt de uitvoering ingewikkeld, omdat men het eens zal moeten worden over wat die 
basisbehoeften precies zijn. Merk op dat, ook al heeft energiearmoede verschillende 
oorzaken, zoals we verderop zullen zien, de defi nitie energiearmoede alleen omschrijft 
vanuit een gebrek aan fi nanciële middelen of vanuit de toestand van de woning.

2.1.3 Begrip ‘beschermde klant’ op Belgisch federaal niveau

België is een federale staat met drie gemeenschappen en drie gewesten. De federale 
staat blijft bevoegd voor alles wat betrekking heeft op het algemeen belang van alle 
Belgen (fi nanciën, het leger, justitie, sociale zekerheid, bepaalde aspecten van energie 
en transport). De gemeenschappen zijn dan weer bevoegd voor cultuur, onderwijs, taal, 
alsook voor zogenaamde ‘persoonsgebonden’ aangelegenheden (hulp aan personen). 
De gewesten, waarvan de bevoegdheden geleidelijk werden uitgebreid, zijn belast met 
aangelegenheden in verband met het grondgebied zoals economie, werkgelegenheid, 
huisvesting, energie, milieu, ruimtelijke ordening en stedenbouw, toezicht over de pro-
vincies, de gemeenten en de intercommunales.3

België heeft dan wel geen specifi eke wet of actieprogramma om energiearmoede te 
bestrijden, maar het zit wel vervat in het algemeen beleid voor armoedebestrijding,4 in 
het beleid voor de bescherming van de consument tegenover energieleveranciers in een 
vrijgemaakte markt en in de strijd tegen overmatige schuldenlast.

De belangrijkste bestaande sociale maatregelen in België op het vlak van energie (zo-
als het sociaal tarief voor gas en elektriciteit,5 begeleiding bij betalingsmoeilijkheden, 
verhoogde bescherming tegen afsluiting) werden ingevoerd lang voor de residentiële 
markt voor gas en elektriciteit werd vrijgemaakt (dat gebeurde in 2003 in het Vlaam-
se Gewest en in 2007 in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest). 
Ze werden geleidelijk gewijzigd door opeenvolgende processen van regionalisering en 
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aanpassingen in de werking van de energiemarkten. De maatregelen worden over het 
algemeen uitgevoerd door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW).6 
Algemeen gaat het om een louter curatieve aanpak (behoud van de toegang tot energie, 
aanzuivering van schulden), omdat de middelen vaak ontbreken voor een omkadering 
en opvolging op het vlak van energieverbruik.

Een vrij fundamenteel begrip om recht te kunnen hebben op die sociale maatregelen op 
het vlak van gas en elektriciteit is het begrip ‘residentiële beschermde klant met een 
laag inkomen of in een kwetsbare situatie’, bepaald op federaal niveau sinds de jaren 
60 (art. 15/10, § 2 van de wet van 12 april 1965 betreff ende het vervoer van gasachtige 
producten). Tabel 1 geeft een overzicht van de categorieën die momenteel recht geven 
op het federaal statuut van ‘beschermde klant’.

Tabel 1 – Categorieën die recht hebben op het statuut van ‘residentiële beschermde 
klant met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie’ op Belgisch federaal niveau.

Categorieën rechthebbenden op het federaal statuut van ‘beschermde klant’

A) iedere eindafnemer die kan bewijzen dat hijzelf of iedere persoon die onder hetzelfde dak leeft, 
geniet van een beslissing tot toekenning van:
1. een leefl oon
2. het gewaarborgd inkomen voor bejaarden
3. een tegemoetkoming aan gehandicapten ingevolge een blijvende arbeidsongeschiktheid van 

ten minste 65%
4. een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten
5. een integratietegemoetkoming aan gehandicapten (categorieën II, III, IV)
6. een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
7. een tegemoetkoming voor hulp van derden
8. een fi nanciële steun verstrekt door een OCMW aan een persoon die is ingeschreven in het 

vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd en die omwille van 
zijn nationaliteit niet kan beschouwd worden als een gerechtigde op maatschappelijke integratie

B) bij gelijkstelling met de categorieën 2, 3, 4, 5, 6 en 7, zoals vermeld in punt A), de personen die ge-
nieten van een tegemoetkoming toegekend door het OCMW in afwachting van het gewaarborgde 
inkomen voor bejaarden, een tegemoetkoming voor gehandicapten of een tegemoetkoming voor 
hulp aan bejaarden.

C) huurders die een woongelegenheid betrekken in appartementsgebouwen waarvan de verwarming 
met aardgas gebeurt door middel van een collectieve installatie, wanneer de woningen in huur zijn 
gegeven voor sociale doeleinden door een sociale huisvestingsmaatschappij.

Opmerking: Het sociale tarief is niet van toepassing op tweede verblijfsplaatsen, gemeenschappelijke 
delen van appartementsgebouwen, professionele klanten, occasionele klanten en tijdelijke aansluitingen.

Bron: Ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen 
voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in 
een kwetsbare situatie.

Om bescherming te kunnen genieten moet men dus een bepaald sociaal statuut hebben. 
Er wordt daarbij niet bij elke categorie, ter toewijzing van het stauut, gekeken naar het 
totale huishoudbudget. Bovendien is de aanwezigheid van een individuele meter een 
voorwaarde om te kunnen genieten van het sociaal tarief, behalve in het geval van de 
sociale woningen (zie punt C van de defi nitie in tabel 1). Gezinnen die bijvoorbeeld 
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verwarmen via een collectieve verwarmingsketel of collectief verwarmingsnet kunnen 
het sociaal tarief dus niet verkrijgen. Overigens bevinden heel wat gezinnen zich in 
dezelfde situatie van laag inkomen of kwetsbare situatie zonder dat ze recht hebben op 
die statuten en bijgevolg genieten ze dus niet dezelfde bijstand en bescherming als de 
‘beschermde klanten’. Het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest heb-
ben getracht die leemte te vullen door op gewestelijk niveau meer categorieën recht-
hebbenden toe te voegen, op basis van de begrippen schuldenlast en/of laag inkomen.7

Tot slot geldt het begrip ‘beschermde klant’ alleen voor steun in verband met elektri-
citeit en gas voor residentiële klanten, terwijl de steun voor vloeibare brandstoff en, 
zoals stookolie, afhankelijk is van andere voorwaarden en meer bepaald van het totaal 
gezinsinkomen (tabel 2). Voor de vaste brandstoff en (hout, pellets, kolen enz.) kunnen 
gezinnen die het moeilijk hebben overigens op geen enkele steun beroep doen.

2.2 Oorzaken en gevolgen van energiearmoede

De vraag is nu of de hierboven vermelde defi nities en begrippen overeenstemmen met 
de realiteit op het terrein. Een manier om dit na te gaan, is de oorzaken en gevolgen van 
de energiearmoede te bekijken.

Twee belangrijke oorzaken zijn enerzijds het feit dat het gezinsinkomen niet toerei-
kend is om te voldoen aan basisbehoeften (behoeften waartoe ook energie behoort, net 
als voedsel en water) en anderzijds de energiekwaliteit van de woning, die gevolgen 
heeft voor het energieverbruik en dus voor de factuur. Het verband tussen een gebrek 
aan inkomsten en het wonen in een woning van erbarmelijke kwaliteit, uitgerust met 
verouderde toestellen, werd overigens overtuigend vastgesteld (zie bijvoorbeeld: EPEE, 
2007; Healy & Clinch, 2002; Liddell & Morris, 2010).

Naast die twee grote oorzaken zijn er ook nog een aantal aangrenzende of bijkomende 
oorzaken die een wankel budget nog meer uit evenwicht kunnen brengen of plots kun-
nen verzwaren. Hiertoe behoren elementen zoals een plotse stijging van de energieprij-
zen (CREG, 2011), het klimaat, scholing en technische vaardigheden (Windey, 2007), een 
slechte gezondheidstoestand (Healy & Clinch, 2002) of een ongeval.

Wanneer het budget niet langer in evenwicht is, heeft dat voor desbetreff ende huis-
houden twee gevolgen. Enerzijds wordt het verbruik noodgedwongen beperkt tot een 
niveau dat onder de basisbehoeften kan liggen, waardoor het huishouden verglijdt in 
een situatie van ‘verborgen energiearmoede’ (verborgen doordat men zichzelf al dan 
niet vrijwillig beperkingen oplegt, wat een type energiearmoede teweegbrengt dat on-
opgemerkt blijft in de huidige statistieken, die vooral gaan over de energiekost van de 
woning of over betalingsproblemen). Anderzijds kan het gezin proberen zijn noodzake-
lijk verbruik te behouden met het risico dat het zijn leverancier niet kan betalen en in 
een schuldenspiraal terechtkomt.
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In beide gevallen zijn de gevolgen op de middellange en lange termijn dezelfde, namelijk 
een groter risico op gezondheidsproblemen (door een gebrek aan verwarming of door te 
besparen op medische zorg), sociale uitsluiting en dalende kwaliteit van de woonst. Die 
situatie kan een ware vicieuze cirkel in gang zetten, omdat ze indirect leidt tot een ver-
ergering van de belangrijkste problemen die aan de basis liggen van energiearmoede: 
een onevenwicht tussen het beschikbaar inkomen en de dekking van de basisbehoef-
ten van het gezin enerzijds en de slechte (energie-)kwaliteit van de woning anderzijds 
(Huybrechs e.a., 2011).

De complexiteit van de relaties tussen inkomen, woning en gezondheid illustreert hoe 
moeilijk het is om een beleid voor bestrijding van energiearmoede te beperken tot 
een enkel beleidsdomein. De problematiek moet dus transversaal worden aangepakt, 
dus zowel met sociale maatregelen (om het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven 
voor levensbehoeften te bewaren) als met een opvolging en bemiddeling bij schuld, 
een verbetering van de toegang tot een kwaliteitsvolle woning (sociaal of privé) en een 
refl ectie over de indirecte invloed van bepaalde milieumaatregelen om te strijden tegen 
de klimaatverandering. Indien dit alles niet cohert gecombineerd wordt in een aantal 
maatregelen (policy mix) loopt de strijd tegen energiearmoede het risico om een belang-
rijke beleidsbekommernis te worden in de komende jaren, zonder een echte oplossing 
om het verschijnsel tegen te gaan.

3. Overzicht in België

3.1 Omvang van het probleem in België

Omwille van het veelvoud aan factoren die aan de basis liggen van energiearmoede en 
de diversiteit van de situaties die door dit begrip worden gedekt, is het niet mogelijk 
een doelgroep te bepalen op basis van een enkele indicator. Men dient dus gebruik te 
maken van meerdere indicatoren die indirect iets zeggen over de problematiek (‘proxy-
indicatoren’) en die dan zoveel mogelijk proberen te kruisen om bij benadering de om-
vang en kenmerken van het verschijnsel te kunnen bepalen. Interessante kwantitatieve 
gegevens zijn onder meer de energie-uitgaven van gezinnen voor hun woning, die we 
kunnen koppelen aan het gezinsinkomen om zo de ‘energielast’ van een gezin te meten, 
zoals we later in dit onderdeel zullen doen. Algemeen, met verwijzing naar de Britse 
defi nitie, wordt aangenomen dat gezinnen met een energielast van meer dan 10% ener-
giearm zijn.

De statistieken van de procedures voor wanbetaling (zoals het aantal geplaatste en ac-
tieve budgetmeters/stroombegrenzers; het aantal meldingen van wanbetaling en niet-
nagekomen betalingsplannen; het aantal afsluitingen) bieden een ander perspectief, 
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maar die zijn beperkt tot de gas- en elektriciteitsmarkt en het is erg moeilijk om de 
gewesten te vergelijken omdat de procedures en de manier om gegevens in te zamelen 
verschillen (zie Huybrechs e.a., 2011: Hoofdstuk 3, punt 3.1. voor meer details). Ter in-
formatie geven we hieronder een aantal cijfervoorbeelden uit de jaarverslagen van de 
regionale regulatoren van de gas- en elektriciteitsmarkt (tabel 3).

Tabel 3 – Betalingsplannen en afsluitingen van gas/elektriciteit in de drie gewesten.

Vlaamse Gewest Waalse Gewest Brusselse Hoofd-
stedelijk Gewest

Aantal Belgische privéhuishoudens in 
2009 (% van het totaal)

2,601,266 1,493,820 511,458
-56.50% -32.40% -11.10%

Betalingsplannen gas/elektriciteit 
(waarvan % niet-nageleefd)

70.893 (2010) 130.000 (2009) 54.000 (2010)
-41.50% (56%/53%) (52%/80%)

Aantal afsluitingen elektriciteit 1.857 (2010) 6.300 (2010) 700 (2009)
Aantal afsluitingen gas 2.836 (2010) 3.400 (2010) 540 (2009)

Opmerking: de cijfers die het aantal afsluitingen weergeven in het Vlaamse Gewest/Brusselse Hoofdste-
delijk Gewest vermelden alleen deze ten gevolge van beslissingen van het LAC/de vrederechter en niet 
de afsluitingen omwille van veiligheidsproblemen, leegstaande woning enz. De cijfers voor het Waalse 
Gewest omvatten wel deze afsluitingen.

Bronnen: Jaarverslagen 2010 en 2011 van de gewestelijke regulatoren VREG, CWaPE en BRUGEL; 
FOD Economie, AD Statistiek en Economische Informatie, http://www.statbel.fgov.be, bekeken in 
oktober 2011.

Figuur 1 – Evolutie van het aandeel van de energiekost (wonen) van Belgische gezin-
nen in het gemiddeld inkomen van het overeenstemmende deciel.
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Bron: Gegevens van de HBE 1999-2009 en eigen berekeningen.
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België Gemiddeld reëel inkomen per inkomensdeciel

Deciel 1999 2004 2009

D1 6,525 7,546 10,056
D2 10,882 12,991 15,320
D3 13,557 16,456 18,984
D4 16,396 19,701 22,637
D5 19,619 23,823 27,042
D6 23,548 28,192 32,389
D7 28,199 33,036 38,460
D8 33,866 38,820 45,567
D9 42,342 47,638 56,122
D10 81,745 73,763 89,591

Naast de kwantitatieve aspecten, vermeld in het volgende punt, kan men ook aandacht 
hebben voor een meer kwalitatieve benadering over het gevoel dat gezinnen hebben, 
meer bepaald door de subjectieve vraag of ze in de loop van het voorbije jaar fi nanciële 
moeilijkheden hebben gehad om het huis te verwarmen.

3.1.1 Evolutie van de energielast van de gezinnen in België

De energie-uitgaven voor huisvesting dekken verschillende soorten energieverbruik: 
energie die nodig is om te voldoen aan basisbehoeften (verwarming, sanitair warm wa-
ter, koken, bepaalde huishoudtoestellen of computermateriaal), voor comfort (droog-
kast, elektronische gadgets) of zuiver voor ontspanning (verwarmd zwembad). De grens 
tussen die categorieën is soms dun en wordt voornamelijk beoordeeld ten opzichte van 
de referentiesamenleving (Vranken e.a., 2010). Het staat echter wel vast dat een be-
paald basisverbruik nodig is om in onze tijd en in ons land een menswaardig leven te 
leiden. Afhankelijk van de strengheid van het klimaat, de gebruikte energiedragers en 
hun prijs, alsook van het gezinsinkomen, zal de energiefactuur al dan niet zwaarder 
doorwegen.

Figuur 1 toont niet alleen dat, algemeen en op constante wijze, de energiefactuur zwaar-
der doorweegt op de lage inkomens (zie lijn D1 en D2 respectievelijk voor de 10% laagste 
inkomens en de 10% die daarop volgen) dan op de hoge inkomens (zie lijn D9 en D10), 
maar ook dat het belang ervan sterk kan variëren volgens de evolutie van conjuncturele 
factoren (klimaat, energieprijzen); factoren waarvoor de kwetsbaarste gezinnen aanzien-
lijk gevoeliger lijken te zijn. Zo kon, in de voorbije tien jaar, het aandeel energie-uitgaven 
van een kwetsbaar gezin gemiddeld van 11% tot 18% van het inkomen gaan, terwijl dat 
aandeel voor de 10% fi nancieel meest welgestelde gezinnen nooit hoger dan 4% was.

Als we een verdere analyse maken op het niveau van de gewesten (fi guur 2) lijkt het dat 
bij Waalse gezinnen een groter deel van het budget naar energie gaat dan in de andere 
gewesten van het land. Hiervoor kunnen we verschillende verklaringen geven.

Allereerst lijken armoede en ontbering meer structureel te zijn in Wallonië dan in Vlaan-
deren (Cherenti, 2010) en zijn de inkomens gemiddeld lager. Die elementen gelden ech-
ter ook voor Brussel. Vervolgens verschilt de woonstructuur (Wallonië is minder dicht 
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Figuur 2 – Gemiddeld aandeel van de energie-uitgaven in het gemiddeld inkomen van 
het deciel voor België en de drie gewesten in 2009.
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Bron: Gegevens van de HBE 1999-2009 en eigen berekeningen.

Figuur 3 – Aantal gezinnen die het zich niet kunnen veroorloven om hun woning op de 
juiste manier te verwarmen.
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bevolkt en telt meer huizen van het type drie- of viergevelwoning, die meer energiever-
slindend zijn), evenals de energiemix (het aardgasnet is veel minder sterk ontwikkeld in 
dit gewest, de Waalse gezinnen zijn afhankelijker van stookolie en elektriciteit dan die 
in de andere gewesten). De invloed op de energiefactuur van laatsvernoemde is niet te 
onderschatten, daar de gemiddelde stookolieprijs relatief gezien erg hoog was in 2008 
en dat de kost voor elektrisch verwarmen veruit de hoogste is per kWh.8 Tot slot is het 
klimaat er over het algemeen minder mild dan in de twee andere gewesten.9

3.1.2 Kwalitatieve aspecten

Figuur 3 vergelijkt de Belgische problematiek met de andere Europese landen. Hier 
wordt het accent gelegd op het bevolkingsaandeel met het laagste inkomen (het eerste 
kwartiel van de inkomens komt overeen met de bevolking met de 25% laagste inko-
mens) dat het zich niet kan veroorloven de woning voldoende te verwarmen. De zwarte 
lijn toont het aandeel van de totale bevolking dat met hetzelfde soort probleem te kam-
pen heeft. Als we de indicatoren in de grafi ek bekijken, stellen we vast dat België niet 
echt een goede plaats bekleedt, vooral niet ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk, 
Nederland, Frankrijk of de Scandinavische landen.

3.2 Vergelijking van de belangrijkste procedures en maatregelen in verband met 

energiearmoede in de drie gewesten van het land

België is een federaal land en kent verschillende bevoegdheidsniveaus voor het sociaal 
domein. Overigens werden de belangrijkste bevoegdheden in verband met milieu, ener-
gie en huisvesting overgedragen naar de drie gewesten. Het is dus logisch dat er, zowel 
op federaal als op gewestelijk niveau, beleidsmaatregelen zijn die verband houden met 
energiearmoede. Deze worden vaak lokaal uitgevoerd (via de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s)).

In dit deel geven we een kort overzicht van de maatregelen die betrekking hebben op 
energiearmoede, zowel op federaal als op gewestelijk vlak. We blijven iets langer stil-
staan bij de procedures bij wanbetaling van gas en elektriciteit die van toepassing zijn 
in de drie gewesten. We geven tevens een samenvatting van de wijze waarop elk van de 
gewesten energiearmoede aanpakt.

3.2.1 Maatregelen in verband met de strijd tegen energiearmoede in België

Om het Belgisch landschap nog wat ingewikkelder te maken, verschillen de vermelde 
sociale maatregelen naargelang van de energiedrager die het gezin gebruikt (zie ta-
bel 4). In sommige gevallen, bijvoorbeeld voor kolen/briketten of hout, is geen enkele 
sociale steun voorzien. Dat terwijl vooral kolen naar verhouding meer worden gebruikt 
door gezinnen met een laag inkomen dan door andere (Dumortier e.a., 2006: 8).
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De beschikbare steunmaatregelen met sociaal karakter voor gas, elektriciteit en stookolie 
verschillen niet alleen in de wijzen en niveaus van fi nanciering en beheer (fonds beheerd 
door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor de eerste twee 
gevallen versus privéfonds in het laatste geval), maar ook in de defi niëring van rechtheb-
benden en in de toekenningsvoorwaarden. Op het vlak van fi nanciering willen we opmer-
ken dat het grootste deel van de middelen, zowel voor maatregelen voor gas en elektrici-
teit als voor vloeibare brandstoff en, wordt ingezameld op basis van een bijdrage/toeslag 
op de netto hoeveelheid verbruikte brandstof (kWh, liter) die wordt aangerekend door de 
transport- of distributienetten; een fi nancieringsbasis waarvan kan verwacht worden dat 
ze de komende jaren zal slinken omwille van energiebezuinigingen en een toenemend ge-
bruik van gedecentraliseerde elektriciteitsopwekking en hernieuwbare energiebronnen.

Gezien de nauwe band tussen de energiekwaliteit van de woning en energiearmoede, 
moeten de sociale, stedenbouwkundige of milieumaatregelen die een invloed hebben op 
het energieverbruik, ook worden opgenomen in de inventaris. Zo ook twee maatregelen 
in verband met educatie en kennis van de problematiek (tabel 5: Overzichtstabel van de 
Belgische milieu- en andere maatregelen in de inventaris van maatregelen in verband 
met energiearmoede).

Die maatregelen verschillen dan wel niet volgens de gebruikte energiedrager, maar de 
bepaling van de doelgroep zou beter kunnen aansluiten op het begrip energiearmoede 
en meer worden afgestemd op die van de sociale maatregelen. Dat zou niet alleen hun 
implementatie vereenvoudigen, doordat de toekenningsvoorwaarden van de verschil-
lende steunmaatregelen en premies beter zouden zijn afgestemd op de inkomens, maar 
het zou ook kunnen zorgen voor meer synergie tussen het sociale luik en het milieuluik 
van een programma ter bestrijding van energiearmoede.

3.2.2 Vergelijking van de procedures bij wanbetaling gas/elektriciteit in de drie 

gewesten

De vergelijking van de procedures tussen de drie gewesten is een interessante bron om 
te begrijpen op welke manier elk gewest energiearmoede ziet. De belangrijkste gewes-
telijke spelers weten overigens vaak niet welke procedures gangbaar zijn in de twee 
andere gewesten van het land.

Om de tekst niet onnodig lang te maken, hebben we in de beschrijving die volgt, alleen 
de belangrijkste elementen opgenomen, vooral met de bedoeling de fundamentele ver-
schillen aan te tonen tussen de gewesten en de gevolgen daarvan voor de bevolking die 
in energiearmoede verkeert.

Vlaams Gewest

Wanneer een klant zijn gas- of elektriciteitsfactuur niet betaalt, stuurt de leverancier 
een herinnering. Als de klant niet reageert, volgt een ingebrekestelling. In beide brieven 



193

Energiearmoede in België

wordt de mogelijkheid voor een betalingsplan vermeld, evenals de gegevens van het 
plaatselijk OCMW dat de klant kan begeleiden om zijn schuld te beheren (omkadering, 
fi nanciële hulp, meer bepaald via het Energiefonds). Indien geen betalingsplan wordt 
aangegaan, of indien de klant zich niet houdt aan dit plan, mag de leverancier het con-
tract met de klant opzeggen, waardoor die laatste verplicht wordt tijdens de opzegter-
mijn (60 dagen) een nieuwe leverancier te zoeken.

Als de klant geen nieuwe leverancier vindt, wordt de plaatselijke distributienetbeheer-
der (DNB) zijn nieuwe leverancier, die dan optreedt als sociaal leverancier – wat niet 
betekent dat de klant automatisch van een sociaal tarief geniet, integendeel zelfs.10 Als 
de klant ook aan de DNB niet betaalt, komt deze bij de klant, na een herinnering en een 
ingebrekestelling, (gratis) een budgetmeter plaatsen (die werkt volgens het principe 
van voorafbetaalde kaarten van het type pay as you go zoals die ook worden gebruikt 
op de markt van mobiele telefonie en die herlaadbaar zijn bij het OCMW of bij een 
onthaalbureau van de DNB). De budgetmeter wordt geplaatst ongeacht of de klant een 
‘beschermde klant’ is of niet. Een hulpkrediet is voorzien (betalend) en weliswaar al-
leen voor elektriciteit – is een minimale levering (ook betalend) gegarandeerd doordat 
tegelijk een stroombegrenzer wordt geïnstalleerd (een systeem dat het beschikbaar 
wattage beperkt, in casu tot 2.200 Watt). Om te vermijden dat de schulden oplopen 
wanneer de klant zijn budgetmeterkaart niet binnen een bepaalde periode herlaadt, kan 
de DNB een aanvraag indienen bij een Lokale Adviescommissie (LAC) – een commissie 
voorgezeten door het OCMW en waarin ook een vertegenwoordiger van de DNB en een 
andere medewerker van het OCMW zetelen – om de stroombegrenzer uit te schakelen. 
Voor gas wordt tijdens de winter een minimumlevering voorzien doordat het OCMW 
herlaadkaarten uitreikt.

Eind 2010 telde het Vlaamse Gewest meer dan 40.000 actieve budgetmeters voor elek-
triciteit en meer dan 17.000 voor aardgas (VREG, 2011).

Wanneer de DNB de rol van leverancier op zich neemt, is er een fundamenteel verschil 
tussen beschermde klanten en andere: de ‘beschermde klant’ – herinner u dat die moet 
behoren tot een van de categorieën die recht hebben op het federaal sociaal tarief – 
wordt beleverd aan een sociaal tarief, terwijl voor de niet-beschermde klant een ont-
radend tarief wordt gehanteerd. Dat tarief kan aanzienlijk hoger zijn dan het gewone 
commerciële tarief en is bedoeld om de klant aan te sporen om zo snel mogelijk, na 
aanzuivering van zijn schuld bij de DNB, terug te keren naar de commerciële markt. De 
niet-beschermde klant moet ook de kosten betalen voor zijn herinneringsbrieven en 
ingebrekestelling, terwijl die voor beschermde klanten gratis zijn.

Het is belangrijk op te merken dat in Vlaanderen het gas of de elektriciteit niet kan wor-
den afgesloten – tenzij om redenen van veiligheid, leegstaande woning, problematische 
verhuis of fraude – zonder advies van de LAC.
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Waalse Gewest

Net als in Vlaanderen start in Wallonië de procedure voor wanbetaling met een herin-
nering en, indien de klant nog steeds niet heeft betaald, een ingebrekestelling. In elke 
brief wordt uitgelegd dat de mogelijkheid bestaat om over een betalingsplan te onder-
handelen. Het OCMW kan de klant ook begeleiden om zijn schuld te beheren (omkade-
ring, fi nanciële steun, meer bepaald via het Energiefonds). Daarna verschilt de Waalse 
procedure van de Vlaamse.

Bij weigering of niet-naleving van een betalingsplan verklaart de leverancier de klant 
‘in wanbetaling’. Indien de klant niet beschermd is, vraagt de leverancier aan de DNB 
om een budgetmeter te plaatsen bij zijn klant, aan wie hij verder blijft leveren. Een 
beschermde klant wordt op dat punt echter automatisch door de DNB beleverd. Klan-
ten die in aanmerking komen om te worden erkend als beschermde klant kunnen ook, 
zonder in een procedure van wanbetaling te zitten, vragen dat de DNB hun leverancier 
wordt zodat ze kunnen genieten van het regionaal sociaal tarief.

De plaatsing van een budgetmeter is gratis voor een beschermde klant en gaat automa-
tisch gepaard met de plaatsing van een stroombegrenzer indien het elektriciteit betreft. 
De niet-beschermde klant daarentegen betaalt € 100 en krijgt geen stroombegrenzer.11 
De begrenzer biedt de beschermde klant een (betalende) gegarandeerde minimumle-
vering van elektriciteit, maar om te vermijden dat de schuld te hoog oploopt, kan de 
levering worden stopgezet indien de voorafbetaalde kaart niet na een bepaalde termijn 
wordt herladen, en dat op advies van de ‘Commission Locale pour l’Energie’ (CLE: een 
commissie bestaande uit leden van het OCMW en een vertegenwoordiger van de DNB 
die bijeenkomt om te beslissen of bij wanbetaling de beschermde klant, in federale of 
regionale zin, zijn gas- of elektriciteitsleverancier behoudt. Voor gas gebeurt die mini-
mumlevering aan beschermde klanten doordat het OCMW in de winterperiode vooraf-
betaalde kaarten uitreikt).

Eind 2010 waren bijna 14.000 budgetmeters voor elektriciteit geplaatst (waarvan de over-
grote meerderheid zonder stroombegrenzer en dus bij niet-beschermde klanten) en 9.000 
budgetmeters voor gas (meer dan 90% bij niet-beschermde klanten) (CWaPE, 2011).

Overigens kan de leverancier, wanneer een niet-beschermde klant de plaatsing van een 
budgetmeter weigert, het contract opzeggen waardoor de klant wordt afgesloten. De klant 
kan zich hier op geen enkele manier tegen verzetten, niet via een instantie van het type 
CLE – de Waalse tegenhanger van het LAC in Vlaanderen – en niet via een vrederechter.

Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

De eerste fasen van de procedure zijn identiek aan die in de twee andere gewesten, met 
een mogelijke tussenkomst van het OCMW om de klant te begeleiden bij het beheren 
van zijn schuld (omkadering, fi nanciële ondersteuning via het Energiefonds). Indien 
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de onderhandelingen voor een betalingsplan mislukken en na versturing van herin-
neringsbrieven en een ingebrekestelling, vraagt de leverancier aan de Brusselse DNB 
(SIBELGA) om, indien het om elektriciteit gaat, een stroombegrenzer te plaatsen. Merk 
op dat in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest een contract dat werd afgesloten tussen 
de gas- en/of elektriciteitsleverancier en zijn klant, wettelijk verplicht minstens drie 
jaar geldt.

Eind 2010 waren er ongeveer 15.000 actieve stroombegrenzers op het Brussels grondge-
bied, waarvan 3.400 gevoed door de DNB (BRUGEL, 2011).

Na de (theoretische) plaatsing van de stroombegrenzer voor elektriciteit of een inge-
brekestelling voor gas, moet de leverancier de niet-beschermde klant nog gedurende 60 
dagen elektriciteit of gas leveren, terwijl hij over een ‘redelijk’ betalingsplan probeert 
te onderhandelen (hierbij wordt de term ‘redelijk’ niet verduidelijkt). Indien het tot een 
akkoord komt en de klant de helft van zijn schuld betaalt, kan hij vragen om de stroom-
begrenzer uit te schakelen. Indien het echter niet tot een akkoord komt of indien het be-
talingsplan niet wordt nageleefd, maakt de leverancier het dossier over aan het OCMW 
dat contact opneemt met de klant. Indien die laatste niet antwoordt of de aangeboden 
bemiddeling door het OCMW weigert, kan de leverancier een aanvraag voor opzegging 
van het contract indienen bij het vredegerecht.

Voor ‘beschermde klanten’ in federale zin (zie tabel 1) of voor rechthebbenden op het 
statuut van beschermde klant in regionale zin (zie tabel 2) kan de DNB optreden als 
leverancier. Voor de regionale beschermde klanten is dit de enige manier om te kunnen 
genieten van het sociaal tarief. Het oorspronkelijk contract met de leverancier wordt 
niet verbroken, maar gewoon opgeschort. Indien (nieuwe) schulden opduiken bij de 
DNB kan die eveneens bij de vrederechter een aanvraag indienen om de energievoor-
ziening af te sluiten.

3.2.3 Vergelijking van de aanpak van energiearmoede in de drie gewesten

Gas en elektriciteit

Samenvattend en algemeen is de aanpak van de drie gewesten voor gas en elektriciteit 
als volgt.

Het Vlaamse Gewest lijkt te hebben gekozen voor een bescherming van de gas- en elek-
triciteitsverbruikers zonder werkelijk een onderscheid te maken tussen de gezinnen. 
Verschillende maatregelen (Hubyrechs e.a., 2011: Hoofdstuk 5, punt 5.2. en bijlage bij 
de evaluatiefi ches van de maatregelen) zijn van toepassing ongeacht het statuut van de 
klant (al dan niet beschermd in federale zin):
1. toekenning van gratis elektriciteit volgens de gezinssamenstelling;
2. ‘droppen’ van de niet-betalende klanten bij de DNB;
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3. systematisch bijeenroepen van een LAC voor elke verbruiker voordat de elektriciteit 
of het gas wordt afgesloten;

4. automatisch koppelen van een stroombegrenzer aan de budgetmeter voor elektrici-
teit;

5. gratis plaatsing van een budgetmeter.

Voor gezinnen in energiearmoede heeft dit beleid bepaalde voordelen, zoals de zeker-
heid dat het gas of de elektriciteit niet zal worden afgesloten, tenzij om veiligheidsrede-
nen, zonder beslissing van een instantie als het LAC. Ze verbergt echter ook een aantal 
potentieel averechtse gevolgen, omdat alleen een minderheid van die gezinnen geniet 
van de bescherming die specifi ek hoort bij het statuut van beschermde klant (geen uit-
breiding op regionaal niveau). Zo zal een klant die niet geniet van dit statuut en wordt 
‘gedropt’ bij de DNB veel meer betalen dan het markttarief (dat is het geval voor meer 
dan 85% waarvoor de DNB optreedt als leverancier (VREG, 2011)). Wegens de terugvor-
dering van de kosten van de maatregel via de distributienettarieven kan de maatregel 
van de gratis kWh overigens werken als een gunstmaatregel of als een verzwaring van 
de energiefactuur, afhankelijk van de samenstelling en het verbruik van het gezin (Pe-
permans, 2002; VEA, 2006). Tot slot worden de ‘zelf-afsluitingen’ en zelfbeperkingen12 
die gepaard gaan met budgetmeters niet geïnventariseerd, waardoor een deel van de 
energiearmoede onopgemerkt blijft voor de ogen van de samenleving.

In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest lijken de maatregelen beter aan te sluiten bij 
het beschouwen van energie als een recht, met een bijzondere aandacht voor kwetsbare 
klanten. Zo kan het begrip beschermde klant worden uitgebreid op regionaal niveau 
doordat rekening wordt gehouden met een aantal categorieën die niet onder de federale 
defi nitie vallen (mensen in schuldbemiddeling, gezinnen met een laag inkomen); er 
wordt geen budgetmeter geplaatst bij niet-betaling; en de opzegging van het leverings-
contract – door de leverancier of door de DNB – kan alleen worden uitgesproken door 
een vonnis van de vrederechter. Toch kan men zich door de lengte van de procedure 
vragen stellen bij de indijking van het verschijnsel schuldenlast. Bovendien leidt de 
verschijning voor het vredegerecht vaak tot een verstekvonnis, ofwel omdat de klant 
onmogelijk naar de rechtbank kan komen (doordat dit niet te combineren is met zijn 
werkuren), ofwel omdat hij hiervoor fi nancieel wordt gestraft (zijn aanwezigheid op 
het vonnis kost hem een bepaald bedrag dat niet wordt terugbetaald bij een ongunstig 
vonnis voor de klant). Overigens hangt het uitgesproken vonnis zeer sterk af van het 
beoordelingsvermogen van de rechter die belast is met het dossier en kan het dus ver-
schillen van de ene rechter tot de andere.

In het Waalse Gewest lijkt het accent eerder te worden gelegd op de bestrijding van 
schuldenlast, waarbij de kwetsbaarste gezinnen worden beschermd op fi nancieel vlak. 
Naast een uitbreiding van het begrip beschermde klant tot specifi eke regionale catego-
rieën, waaronder meer bepaald gezinnen in schuldbemiddeling, koos het gewest voor 
de mogelijkheid om een budgetmeter te plaatsen bij wanbetaling. Die meter wordt al-
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leen aan een stroombegrenzer gekoppeld indien het om een beschermde klant gaat. 
De weigering om die meter te laten plaatsen – die verschillende redenen kan hebben, 
zoals ontoegankelijkheid, weigering om de plaatsingskost (€ 100) te betalen, het zien 
van de budgetmeter als een straf, of ook afwezigheid van het gezin – leidt tot een ad-
ministratieve procedure die onbarmhartig is voor de niet-beschermde klant en leidt tot 
afsluiting van de energie zonder mogelijkheid om hier verzet tegen aan te tekenen. Bij 
beschermde klanten kan de energie alleen worden afgesloten na een beslissing van een 
CLE. Net als in het Vlaams Gewest wordt door het gebruik van een budgetmeter een 
belangrijk deel van de energiearmoede aan het oog onttrokken doordat verschijnselen 
als zelf-afsluiting of zelfbeperking niet worden opgemerkt.

Overzicht

Deze korte vergelijking toont dus aan dat geen van de gehanteerde systemen een won-
dermiddel is om te strijden tegen energiearmoede en dat elk systeem vrij goed weer-
geeft welke bijbehorende beleidsbekommernis prioriteit krijgt: de bescherming van de 
consument in een vrijgemaakte markt, de toegankelijkheid van energie verzekeren of 
de strijd tegen schuldoverlast.

Voor de vloeibare brandstoff en zijn er weinig verschillen tussen de gewesten. Alle 
steun verloopt via het Sociaal Verwarmingsfonds en de OCMW’s, als een gevolg van 
akkoorden tussen de federale regering en de petroleumsector, en er is geen omkade-
ring voorzien rond het verbruik (alleen een folder uitgegeven door het Sociaal Verwar-
mingsfonds over mogelijke energiebesparingen en verdeeld via de leveranciers). Voor 
de vaste brandstoff en is de situatie in elk gewest dezelfde: er bestaat geen specifi eke 
sociale steun of hulp bij het beheer van het energieverbruik.

Een andere constante is het gebrek aan synergie en samenhang tussen enerzijds de soci-
ale beleidsmaatregelen rond toegang tot en betaalbaarheid van energie en anderzijds het 
stedenbouwkundig en milieubeleid voor woningrenovatie en energiebesparende investe-
ringen. Het merendeel van de gezinnen in energiearmoede geniet niet van renovatiepre-
mies of premies voor de verbetering van de energie-effi  ciëntie van de woning. Zij hebben 
niet voldoende middelen om die investeringen te doen of zijn te weinig op de hoogte van 
de bestaande technieken en premies om een dossier van werken samen te stellen. Het 
gebrek aan stimulansen voor eigenaars-verhuurders om hun verhuurde goederen te ver-
beteren en de weinige premies voor huurders vormen een laatste grote hindernis.

4. Vooruitzichten, vaststellingen en pistes voor verbetering

Zoals in het eerste punt werd aangetoond, komt het begrip ‘beschermde klant’, waar-
door iemand toegang krijgt tot sociale steunmaatregelen en bescherming voor gas en 
elektriciteit, niet overeen met het begrip energiearmoede. Het Brusselse en Waalse 
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Gewest hebben overigens beslist om de defi nitie op regionaal niveau uit te breiden zo-
dat die beter overeenstemt met de werkelijkheid op het terrein en zodat die een aantal 
categorieën dekt die niet onder het federaal statuut van ‘beschermde klant’ vallen. In 
Vlaanderen echter worden heel wat gezinnen in energiearmoede over het hoofd gezien/
niet bereikt doordat de federale defi nitie strikt wordt toegepast en doordat de begrip-
pen ‘wanbetaling’ en ‘slechte wil’ voor niet-beschermde afnemers op één hoop worden 
gegooid.

Bovendien verkleinen bepaalde maatregelen, zoals de sociale tarieven voor gas of elek-
triciteit, de doelgroep nog meer, doordat rechthebbenden die gebruik maken van een 
collectieve installatie hier niet voor in aanmerking komen.

Het gebrek aan standaardisatie in de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de 
verschillende sociale maatregelen, leidt ertoe dat de opdrachten van de OCMW’s voor 
omkadering en budgetbegeleiding nog ingewikkelder en zwaarder worden.

Om beter aan te leunen bij de realiteit en om het landschap te vereenvoudigen, zouden 
de categorieën van personen die recht hebben op sociale steun moeten worden uitge-
breid tot de gezinnen met een laag inkomen en op identieke wijze worden toegepast 
voor alle energiedragers en installatietypes, al dan niet collectief. De uitvoering van de 
Europese richtlijnen van het Third energy package voor de gas- en elektriciteitsmarkt 
zou een gelegenheid kunnen bieden voor een refl ectie in die zin, aangezien de richtlij-
nen aan de lidstaten vragen om een categorie van ‘kwetsbare klanten’ te defi niëren die 
in hoofdzaak gebaseerd is op het begrip energiearmoede (ERGEG, 2009).

Wanneer we de lijst van bestaande sociale maatregelen naast de oorzaken en gevol-
gen van energiearmoede leggen, stellen we vast dat in de huidige maatregelen om te 
strijden tegen energiearmoede, een aantal essentiële elementen over het hoofd werden 
gezien, zoals de ontoereikendheid van het gezinsinkomen om te voldoen aan de basis-
behoeften (Storms e.a., 2009), maar ook de belabberde energiekwaliteit van woningen, 
gezondheidsproblemen of sociaal-culturele aspecten.

De energie-uitgaven van gezinnen hebben een niet te verwaarlozen invloed op het ri-
sico dat deze laatste lopen om in energiearmoede te belanden, vooral wanneer een 
gezin al vanaf de start een laag of bescheiden inkomen heeft. Verschillende sociale 
maatregelen proberen dit risico te verminderen door aan diverse gerechtigden een ver-
laagd tarief voor gas en elektriciteit of verwarmingstoelagen (stookolie) aan te bieden, 
evenals begeleiding bij betalingsproblemen via de OCMW’s (omkadering en fi nanciële 
tussenkomst door het Energiefonds).

Toch zijn de huidige maatregelen vooral curatief en gericht op het afremmen van de 
schuldenlast of het voorkomen dat energie wordt afgesloten. Gezien de toekomstige 
energiecontext waarin de prijzen geleidelijk zullen stijgen, hebben dergelijke maatrege-
len veel weg van het proberen vullen van een zeef. Bovendien wordt de fi nancierings-
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basis geleidelijk smaller, enerzijds omdat gezinnen meer een beroep doen op gedecen-
traliseerde energieproductie en hout en pellets belangrijker worden als energiedrager 
en, anderzijds, omdat de energiebehoeften afnemen, dankzij energiebesparende inves-
teringen in gebouwen.

Een integratie van alle energiedragers, een standaardisatie van de voorwaarden om een 
beroep te kunnen doen op steun en een synergie met het klimaatbeleid, zijn onmisbare 
pijlers om het verbruik van energiearme gezinnen te verminderen, niet alleen om er-
voor te zorgen dat het systeem van sociale steun voor energie duurzaam en effi  ciënt is, 
maar ook om op doeltreff ende wijze te strijden tegen energiearmoede.

De gevolgen van milieumaatregelen voor energiearme gezinnen, evenals de aanpassing 
van renovatiepremies en van steun aan die gezinnen worden stilaan geïntegreerd in 
de politieke refl ectie, maar nog onvoldoende. Er moet nog een standaardisering wor-
den uitgewerkt van de categorieën van personen die recht hebben op bijstand en de 
categorieën van personen die kunnen genieten van verhoogde renovatiepremies en/
of premies voor energiebesparende investeringen. Het is van fundamenteel belang dat 
wordt gezocht naar oplossingen om de traditionele en geïnventariseerde hindernissen 
(gebrek aan fi nanciële middelen, gebrek aan technische kennis, te lange terugwintijd 
van de investeringen ten opzichte van de situatie van het gezin) te overwinnen om de 
energie-effi  ciëntie van woningen van huurders en eigenaar-verhuurders met een laag 
inkomen te verbeteren. Te volgen pistes zijn stimuli voor eigenaars-verhuurders en 
typeovereenkomsten waardoor huurders werken kunnen uitvoeren zonder het risico 
dat hun rechten worden aangetast. Daarnaast kan het ook interessant zijn om hen een 
specifi ek kader te bieden voor de samenstelling van een volledig en samenhangend dos-
sier (audit, werken, fi nanciering en steun) voor de verbetering van hun woning.

In België is de bestrijding van energiearmoede dus een belangrijke uitdaging voor de ko-
mende jaren. De basisdoelstellingen van onze maatschappij, op het gebied van de strijd 
tegen de klimaatverandering en het recht op een waardig leven in een degelijke woning, 
moeten met deze vorm van armoede rekening houden.

NOTEN

1. Department of Energy and Climate Change, UK, bekeken op 29/09/2011, vrij vertaald. http://
www.decc.gov.uk/en/content/cms/what_we_do/consumers/fuel_poverty/fuel_poverty.aspx

 Opmerking: de kwantifi cering van fuel poverty in het VK steunt op modellen die zich baseren op 
de thermische kenmerken van woningen. Op die manier kan men de energie-uitgaven ramen 
die ‘zouden’ moeten worden gedaan, eerder dan gebruik te maken van de reële uitgaven en is dit 
een eerste poging om energiearmoede te omschrijven vanuit een beperking van de behoeften.

2. Beschikbaar op http://www.legifrance.gouv.fr/affi  chTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434
3. Portaal van de Belgische overheidsdiensten, http://www.belgium.be/fr, bekeken in oktober 

2011.



202

Armoede in België

 4. Het Federaal Plan Armoedebestrijding (staatssecretaris voor Armoedebestrijding 2008) ver-
meldt uitdrukkelijk als 5e doelstelling ‘Gewaarborgde toegang tot energie’ dat energie een “we-
zenlijk onderdeel is van het recht om een leven te leiden in overeenstemming met de menselijke 
waardigheid”.

 5. Tarief dat om de zes maanden wordt berekend door de federale regulator van de gas- en elek-
triciteitsmarkt, de CREG, op basis van de laagste tarieven op het nationaal grondgebied voor de 
distributie en levering van gas en elektriciteit.

 Het sociaal tarief gas/elektriciteit voor ‘beschermde klanten’ bestond lang voor de vrijmaking 
van de energiemarkten in België (art. 20 van de wet van 29 april 1999 voor elektriciteit en art. 
15/10 van de wet van 12 april 1965 voor gas) maar de toepassing en berekeningswijze ervan 
werden herzien na de vrijmaking (zie de ministeriële besluiten van 30 maart 2007). Het sociaal 
tarief verleent gezinnen een fi nancieel voordeel dat verschilt naargelang van de woonplaats (cf. 
distributiekosten), het verbruik en het leveringscontract. De prijsvermindering per kWh kan 
gaan van 40% tot meer dan 70% ten opzichte van het geldende commercieel tarief voor elektri-
citeit en van ongeveer 18% tot meer dan 35% voor gas (eigen berekeningen op basis van CREG, 
2011 a en c). Sinds kort gebeurt de toekenning ervan automatisch (programmawet van 27 april 
2007 – hoofdstuk II, koninklijk besluit van 28 juni 2009).

 6. De Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn zijn een federale openbare dienst die in 1976 
in het leven is geroepen en georganiseerd is op lokaal niveau (gemeenten). “Het OCMW heeft 
tot taak aan personen en gezinnen, onder de voorwaarden bepaald door de wet, de dienstver-
lening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is. In België is de maatschappelijke 
dienstverlening een systeem dat bescherming wil bieden aan personen en gezinnen die niet 
meer beschikken over voldoende middelen om een leven te kunnen leiden dat beantwoordt aan 
de menselijke waardigheid (...) dat houdt op z’n minst in dat men zich kan voeden, zich kan 
kleden, zich kan huisvesten, zich kan verzorgen en toegang kan hebben tot de gezondheidszorg.” 
(Website OMCW-info van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, http://www.ocmw-info-cpas.be, 
bekeken in oktober 2011).

 7. Cf. procedure om erkend te worden als ‘beschermde klant’ in regionale zin door BRUGEL (re-
gulator van de gas- en elektriciteitsmarkt in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, http://www.
brugel.be), gebaseerd op voorwaarden rond het gezinsinkomen, en de Brusselse ordonnantie 
van 20 juli 2011 die een nieuwe categorie ‘beschermde klant’ in regionale zin invoert op basis 
van het OMNIO-statuut (statuut bedoeld voor arbeiders, bedienden, zelfstandigen, werklozen, 
zieken, ... in een gezin dat het fi nancieel moeilijk heeft).

 8. APeRE, Prix d’achat de l’énergie par les ménages, Magazine Renouvelle n°34, mai 2011.
 9. Zie UCL-ARCH, http://www-energie2.arch.ucl.ac.be/donn%C3%A9es%20climatiques/1.3.2.4.htm
10. Meer dan 85% van de klanten van Vlaamse DNB hebben niet het statuut van ‘beschermde klant’ 

en genieten dus niet van het sociaal tarief. Ze betalen daarentegen een afschriktarief dat vaak 
heel wat duurder is dan de markttarieven (VREG, 2011).

11. Het gaat hier dus om een ‘naakte’ budgetmeter zoals voor gas.
 Opmerking: De DNB heeft altijd een resultaatsverplichting voor de plaatsing van een budget-

meter. Indien dit niet is gebeurd binnen de 40 dagen na de aanvraag, moet de DNB de klant 
opnieuw leveren op zijn kosten tot een budgetmeter is geplaatst, want een ongunstig tarief 
inhoudt voor de niet-beschermde klant.

12. Zelf-afsluiting gebeurt wanneer een gezin niet in staat is de betaalkaart van een naakte budget-
meter te herladen. Zelfbeperking verwijst eerder naar het feit dat een gezin waar een budget-
meter werd geplaatst eerder zal verbruiken volgens zijn fi nanciële middelen dan volgens zijn 
basisenergiebehoeften.
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Een hefboom voor een doelmatig Europees armoedebeleid?

Jan Vranken

Een job biedt de beste bescherming tegen armoede; van wie werkt, is ‘maar’ 4% arm 
in ons land. 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 eenvoudig is. 
Dan blijkt dat twee op drie personen die in armoede leven, niet te activeren vallen, om 
verschillende redenen: omdat ze al werken (één op vijf van de mensen in armoede op 
actieve leeftijd werkt als zelfstandige of als werknemer, voltijds of deeltijds, tijdelijk of 
permanent), omdat ze met pensioen zijn, invalide of te ziek, schoolplichtig of nog in 
opleiding. Daarenboven zijn heel wat mensen niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt 
omdat ze aan mantelzorg doen, af te rekenen hebben met ernstige psychische proble-
men of met verslavingen, of omdat ze zo ver op een zijspoor van de arbeidsmarkt zijn 
geraakt, dat activering geen oplossing kan zijn.

Nadat jarenlang deze vrij beperkte interpretatie van activering het forum van het EU-
beleid en dat van haar lidstaten beheerste, groeit nu ook daar het besef dat arbeidsmarkt-
activering slechts een van de sporen naar volwaardige maatschappelijke participatie is. 
Die verandering heeft haar neerslag gevonden in de ‘Aanbeveling van de Commissie van 3 
oktober 2008 over de actieve inclusie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgeslo-
ten’,1 ondersteund door de Raad in haar besluiten van 17 december 2008 en nogmaals be-
vestigd door het Europese Parlement in een resolutie van 6 mei 2009 over de actieve inclu-
sie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten. Deze tekst verdient bijzondere 
aandacht omdat ze een stevig fundament vormt voor een doelmatig insluitingsbeleid.

“... de actieve inclusie van de personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten [ver-
eist] de ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van een omvattende strategie [...], die op 
geïntegreerde wijze passende inkomenssteun, inclusieve arbeidsmarkten en toegang tot 
hoogwaardige diensten combineert. Bij de uitwerking van het beleid moet de juiste mix 
van de drie onderdelen van de actieve-inclusiestrategie worden vastgesteld; daarbij moet 
rekening worden gehouden met het gezamenlijke eff ect daarvan op de sociale en econo-
mische integratie van de personen in een achterstandspositie en de mogelijke interacties 
daarvan, inclusief synergieën en mogelijke wisselwerkingen.”
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Inderdaad, bestrijken de drie sporen die erin worden uitgezet vrijwel het hele veld van 
armoede en sociale uitsluiting. Eén, de lidstaten moeten het recht van individuen op 
voldoende middelen en sociale bijstand erkennen en toepassen als onderdeel van hun 
consistente en alomvattende inspanningen om sociale uitsluiting te bestrijden. Twee, 
de lidstaten moeten wie kan werken, (opnieuw) aan werk helpen dat best past bij hun 
arbeidsmogelijkheden of helpen om dat werk te houden. Drie, de lidstaten moeten er-
voor zorgen dat gepaste sociale steun verleend wordt aan wie dat nodig heeft, om zo 
hun sociale en economische insluiting te bevorderen.

Daarenboven wordt duidelijk gemaakt dat deze drie lijnen niet los van elkaar staan, maar 
in een strategie moeten worden gecombineerd en dat de uitvoering ervan op een geïnte-
greerde manier moet gebeuren. Daarmee wordt de eerste dimensie van wat we een ‘go-
vernancemodel’ van armoede en sociale uitsluiting kunnen noemen, op papier gezet: te-
gelijk en in samenhang op verschillende domeinen werken. Meer nog, ook de twee andere 
dimensies van zo’n ‘governancemodel’ worden uitdrukkelijk vermeld: dat de verschillende 
betrokken besluitvormingsniveaus – lokaal, regionaal, nationaal en Europees – moeten 
samenwerken (de multilevel-dimensie) en dat alle relevante actoren moeten worden be-
trokken bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie (de actordimensie).

Er staan overigens nog enkele mooie dingen in deze aanbeveling, zowel van eerder 
inhoudelijke aard als van meer formele aard. Tot de eerste soort behoort dat het inclu-
siebeleid moet bijdragen tot het voorkomen van de intergenerationele overdracht van 
armoede. Tot de tweede soort, dat informatie over rechten en maatregelen wijd ver-
spreid moet worden, dat administratieve procedures moeten worden vereenvoudigd en 
ook dat de toegang tot beroepsprocedures moet worden vergemakkelijkt.

Welke impact heeft deze aanbeveling ondertussen? We beperken ons hier tot de analyse 
van hoe ver actieve inclusie doorgedrongen is tot de Nationale Vooruitgangsprogram-
ma’s (NHP) anno 2011, zoals die is uitgeschreven door Frazer en Marlier (2011).2 Enkel 
een beperkt aantal lidstaten slaagden er volgens de auteurs – ze zijn de spreekbuis van 
een EU-netwerk van onafhankelijke experts over sociale insluiting (EU Network of Inde-
pendent Experts on Social Inclusion) – in om een redelijk uitgewerkte en samenhangende 
analyse te brengen van de uitdagingen en hinderpalen die op de weg liggen naar het 
bereiken van de EU-doelstellingen in verband met armoede en sociale uitsluiting. Het 
meest verwaarloosd worden de uitdagingen die te maken hebben met een adequaat in-
komen en vooral met adequate sociale uitkeringen, lage lonen, onzekere werkgelegen-
heid en toegang tot diensten – en dat zijn net de drie sporen van de strategie van actieve 
insluiting, zoals daarnet vermeld. Over het algemeen krijgen uitdagingen die verband 
houden met insluiting op de arbeidsmarkt en onderwijsachterstand meer en betere 
aandacht dan de uitdagingen op de sleutelgebieden van het sociale insluitingsbeleid.

Het valt de auteurs op dat er vooral aandacht is voor de klassieke activering naar de 
arbeidsmarkt toe, met de nadruk op sancties en voorwaarden, veeleer dan voor het 
stimuleren van jobs van behoorlijke kwaliteit. In de meeste Nationale Hervormings-
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plannen is er erg weinig aandacht voor arbeidsmarktsegmentering, lage lonen en de 
ongelijkheid met hoge inkomens. In de meerderheid van deze Nationale Hervormings-
plannen wordt sociale bescherming schromelijk verwaarloosd en als dit thema al wordt 
aangekaart, gaat het veeleer over de houdbaarheid van sociale uitkeringen dan wel over 
de adequaatheid ervan en dan nog vooral over pensioenen. De experts uit het netwerk 
staan in het algemeen kritisch tegenover het falen van vele lidstaten om adequaat de 
uitdagingen het hoofd te bieden die verband houden met het waarborgen van de toe-
gang, kwaliteit en betaalbaarheid van sociale en zorgvoorzieningen, evenals die van de 
universele dekking, gelijke toegang en kwaliteit van de gezondheidszorg. De kwestie 
van huisvesting (toegang, kwaliteit, betaalbaarheid) wordt redelijk goed behandeld in 
ongeveer de helft van de lidstaten waar dit een belangrijke kwestie is. Het beeld is 
meestal positiever wanneer het gaat om het onderwijs, met name de onderwijsachter-
stand van kwetsbare jongeren en vroegtijdig schoolverlaten.3

België organiseerde in het najaar van haar EU-voorzitterschap de Ronde Tafelconferen-
tie over armoede en sociale uitsluiting; op 17 oktober, de Werelddag van Verzet tegen 
Armoede. Op deze negende ronde tafel werd in het bijzonder aandacht besteed aan de 
praktische invoering en toepassing van de beginselen van de aanbeveling actieve inclu-
sie, via de presentatie van concrete projecten uit verschillende lidstaten.  Niet alleen 
organisaties actief op het gebied van armoedebestrijding en vertegenwoordigers van de 
Europese lidstaten waren aanwezig, maar ook andere relevante partners (vakbonden en 
werkgeversorganisaties, lokale en regionale overheden), vermits zonder hen de uitvoe-
ring van de aanbeveling actieve inclusie op los zand steunt.

Een kleine maand later, op 10 november, en nog altijd onder leiding van het Belgisch 
voorzitterschap kwamen de verschillende Europese lidstaten bij elkaar om na te denken 
over de rol en de betekenis van het Europees Sociaal Fonds (ESF).4 Toenmalig staatsse-
cretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Philippe Courard, on-
derstreepte bij die gelegenheid dat het Europees Sociaal Fonds één van de belangrijkste 
instrumenten is binnen de Europese Unie om armoede te bestrijden en sociale inclusie 
te stimuleren. Het moet dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van 
de armoededoelstellingen van Europa 2020, via een wederzijdse aanvulling en verster-
king van het economisch beleid, het tewerkstellingsbeleid en het sociaal beleid. Enkele 
belangrijke conclusies die direct de actieve insluiting betreff en, vatten we even samen:

De rol van het ESF moet worden versterkt als beleidsinstrument voor de bestrijding  –
van armoede en sociale uitsluiting.
Het ESF moet zich blijven richten op de kwetsbaarste groepen, die het verst van de  –
arbeidsmarkt verwijderd zijn en dit vanuit een integrale benadering. De aanbeve-
ling van de Commissie rond actieve inclusie is een belangrijke strategie om de strijd 
tegen armoede en sociale uitsluiting te ondersteunen.
Conform deze aanbeveling moet het ESF gericht zijn op acties voor duurzame en  –
kwaliteitsvolle jobs voor diegenen die kunnen werken, en acties die de sociale par-
ticipatie bevorderen van diegenen die niet kunnen werken.
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Het verhogen van de kwaliteit van de arbeid is een uitdaging waaraan het ESF een  –
belangrijke bijdrage kan leveren. Een kwalitatieve en duurzame job met mogelijkhe-
den voor competentie-ontwikkeling is immers een belangrijk instrument om men-
sen uit armoede en sociale uitsluiting te halen. Vanuit een activeringslogica mensen 
dwingen om weinig kwaliteitsvolle en slecht betaalde jobs te aanvaarden, met wei-
nig opleidingsmogelijkheden, duwt hen immers alleen maar meer in de richting van 
sociale uitsluiting en van een carrière als ‘werkende arme’. 
Om de sociale participatie te bevorderen van personen die, om allerhande redenen  –
(ziekte, handicap, te oud), niet (meteen) toe te leiden zijn naar de arbeidsmarkt, 
moet het ESF ook acties ondersteunen op het vlak van beschermde arbeid, sociale 
economie of vrijwilligerswerk.
Het ESF moet verder ondersteuning bieden aan institutionele  – capacity building en 
structurele hervormingen. Partnerschappen met sociale partners en relevante civil 
society actoren, in het bijzonder ngo’s, organisaties die met kwetsbare groepen wer-
ken en verenigingen waar armen het woord nemen, moeten worden aangemoedigd.

In een zeer recent werkdocument van de diensten van de Commissie5 vinden we on-
der de defi nitie van de werkingssfeer van het ESF terug dat “een exclusieve focus van 
het ESF op arbeidsmarktintegratie en opleiding waarschijnlijk te beperkt (is)”, terwijl 
“aan het andere eind van het spectrum een verbreding van de werkingssfeer van het 
ESF tot inkomenssteun weinig instemming vindt” (wegens een tekort aan preventieve 
impact).

Aansluitend bij de eerste dimensie van actieve inclusie – een adequaat inkomen voor 
iedere Europese burger – publiceren we een bijdrage over ‘Hoogte en adequaatheid 
van de Belgische sociale minima in de periode 2000-2011’ van Tim Goedemé, Greet De 
Vil, Natascha Van Mechelen, Nicole Fasquelle en Kristel Bogaerts. Ze schetsen de recente 
evolutie van de hoogte van de sociale minima, ze gaan na of ze volstaan om armoede 
te voorkomen en ze bekijken hoe België het ervan afbrengt in verhouding tot de andere 
lidstaten van de Europese Unie. Ze stellen vast dat na de sterke stijgingen van de sociale 
minima in de jaren 1970, de groei van de koopkracht stagneerde in de daaropvolgende 
twee decennia, weliswaar met enkele uitzonderingen. Ten opzichte van het gemiddeld 
brutoloon lagen heel wat minimumuitkeringen bij de start van het nieuwe millennium 
dan ook terug op het niveau van begin de jaren 1980. Ze tonen aan dat de trend in Bel-
gië keerde in 2000. Bovendien werd recent – in navolging van het Generatiepact – een 
structureel mechanisme vastgelegd om de sociale minima welvaartsvast te maken. De 
vraag is echter of deze stijgingen voldoende zijn om de uitkeringen boven de armoe-
delijn te tillen en de relatief zwakke positie van België tegenover zijn buurlanden te 
verbeteren.

In hun hoofdstuk bekijken ze ook de impact van deze verhogingen en aanpassingen op 
de koopkrachtevolutie van de brutominimumuitkeringen in de periode 2000-2011 aan 
de hand van de volgende takken van de sociale zekerheid en bijstand: de werkloosheid, 
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invaliditeit, rustpensioenen, het recht op maatschappelijke integratie en de inkomens-
garantie voor ouderen. Bovendien evalueren ze de welvaartsvastheid en adequaatheid 
van deze uitkeringen door de nettobedragen te vergelijken met de armoederisicogrens. 
Ten slotte plaatsen ze de adequaatheid van de Belgische bijstandsuitkeringen in inter-
nationaal perspectief. Voor vele gezinstypes met een minimumuitkering blijkt het netto 
beschikbare inkomen onder de armoedenorm te liggen, niet alleen in België, maar ook 
in vele andere Europese landen.

Ze besluiten dat, globaal genomen, de uitkeringen het voorbije decennium sterk zijn 
gestegen, zeker in vergelijking met de jaren 1990. De koppeling van de uitkeringen 
aan de gezondheidsindex garandeert in belangrijke mate de koopkrachtvastheid van de 
uitkeringen. Daarenboven werden heel wat selectieve welvaartsaanpassingen doorge-
voerd. Bovendien beschikt België sinds enkele jaren over een structureel mechanisme 
om de uitkeringen te laten meegroeien met de stijgende welvaart. Niettemin biedt het 
mechanisme dat werd ingevoerd minder garantie op welvaartsvaste uitkeringen dan 
dat de prijsindexering koopkrachtvaste uitkeringen waarborgt.

Ondanks de stijging van de koopkracht van de sociale minima, bereiken deze slechts 
zelden de armoederisicogrens. In het bijzonder voor langdurig werklozen en leefl oon-
trekkers is de kloof met de armoederisicogrens groot. België staat daarbij niet alleen: de 
gewaarborgde minima voor werkbekwame personen op actieve leeftijd en voor ouderen 
liggen in Europa slechts uitzonderlijk boven de armoederisicogrens.

De tweede dimensie van actieve inclusie – een inclusieve arbeidsmarkt – belichten 
we vanuit twee invalshoeken: die van precaire arbeid en die van ontwikkelingen in de 
richting van een Europese cao.

Sommige juristen doen aan investigative jurisprudence; Patrick Humblet en Filip Dors-
semont nemen deze taak op zich voor het item precaire arbeid. Ze vertrekken van de 
vaststelling dat een studie over precaire arbeid uit 2001 in de aanloop naar de top van 
Laken aantoonde, dat in vele landen van de Europese Unie de vlag ‘precaire arbeid’ 
vaak een andere lading dekt en dat ook de discipline van waaruit het fenomeen wordt 
bestudeerd een rol kan spelen. Precaire arbeid betreft voor hen banen met weinig of 
geen baanzekerheid, met lage lonen en onbeveiligd, zonder sociale zekerheid, zonder 
bescherming tegen ontslag, zonder beroepsopleiding, met weinig of geen veiligheid en 
gezondheid op het werk, zonder syndicale vertegenwoordiging en met verlies van de 
greep op de tijdsbesteding.

Wanneer ze de situatie in België toetsen aan deze criteria, valt het volgens de auteurs 
allemaal wel mee. We beschikken over het Gewaarborgd Gemiddeld Minimum Maand-
inkomen en de loonkoppeling aan de index, over een vrij beschermende wetgeving, over 
vakbonden die deel uitmaken van de institutionele besluitvormingsstructuur en over 
een uitgebreide sociale zekerheid. Ook bestaat er een juridisch kader voor beroepsop-
leiding dat is ingebed in een uitgebreide arbeidswetgeving die het ontslag regelt en de 
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arbeidsduur beperkt. Tegenover deze creditzijde staat het feit dat, sinds medio jaren ze-
ventig, het sociaal recht een existentiële crisis beleeft. Offi  cieel heet het dat wetten wor-
den versoepeld om tegemoet te komen aan een nieuwe economische realiteit. In hun 
bijdrage schetsen Patrick Humblet en Filip Dorssemont een beeld van deze regressie.

De conclusie van hun onderzoek vanuit vier invalshoeken – het loon, de tijd(sbesteding), 
de arbeidsovereenkomst en de productie van de heersende ideologie – is dat alle arbeid 
dreigt precair te worden.

Andrée Debrulle schreef met open blik over het Europees raamakkoord voor een inclu-
sieve arbeidsmarkt van 25 maart 2010. Waarover gaat het? ‘Het Europees raamakkoord 
voor een inclusieve arbeidsmarkt’ vindt haar oorsprong in een proces van arbeidspro-
gramma’s dat steeds terugkeert en de Europese sociale partners impliceert die binnen 
het Comité voor Europese sociale dialoog verenigd zijn. De verste wortels liggen bij de 
bekommernis van – de ondertussen mythische – voorzitter van de Europese Commissie 
Jacques Delors, die zich afvroeg of de heropstart van het Europese project – ook dan al 
nodig wegens een periode van economische stagnatie – wel mogelijk was zonder een 
geïnstitutionaliseerde sociale dialoog op Europees vlak.

Alhoewel de auteur besluit dat het te vroeg is om conclusies te trekken over de toepas-
sing van de overeenkomst – te vroeg in de zin van de clausule voor de uitvoering van 
het akkoord, te vroeg voor de Belgische partners die in aanbeveling 22 geïnterpelleerd 
werden – bestaat de verdienste van het akkoord erin dat goede vragen worden gesteld 
door zowel de werkgevers als de werknemers. Het opent perspectieven waarmee men 
een nieuw evenwicht kan scheppen in een arbeidsmarkt die veel te onbillijk is en banen 
aanbiedt waarvan de kwaliteit dreigt te verwateren. Het richt zich tot een breed publiek, 
zowel voor het toepassingsgebied als voor de verantwoordelijkheid over de uitvoering.

Toch valt te betreuren dat het Europees raamakkoord geen andere titel heeft gekregen; 
‘actiekader’ of ‘richtlijnen’, of nog ‘gedragscode’, was helemaal te rechtvaardigen. Het 
raamakkoord voor een inclusieve arbeidsmarkt is een tekst die eerder gericht is op een 
proces dan op een overeenkomst, bedoeld als een soort wet voor de partijen. Dat de 
tekst op de invoering van een proces steunt, betekent niet dat hij geen impact heeft. 
Voor de uitvoering van bepaalde aspecten van deze teksten kan de medewerking van 
de nationale overheden nodig zijn. Dergelijke teksten kunnen nuttig zijn in domeinen 
waarin de Europese wetgeving misschien niet de beste oplossing is, vaak ten gevolge 
van het geheel van complexe en diverse maatregelen die al in de lidstaten bestaan, maar 
waar de sociale partners er niettemin belang bij hebben om samen te werken. Ze kun-
nen ook bijdragen tot de uitwisseling van goede praktijken en ervoor zorgen dat de lid-
staten van elkaar leren. Soms kunnen dergelijke teksten bijdragen tot de voorbereiding 
van het terrein voor de toekomstige communautaire wetgeving. 

Als de derde dimensie ter sprake komt – toegankelijkheid van kwalitatieve sociale 
diensten – dan rijst eerst en vooral de vraag wat met toegankelijkheid wordt bedoeld; 
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of – in problematiserende termen – welke factoren de toegang tot die diensten kunnen 
bemoeilijken of zelfs verhinderen? Welk soorten drempels worden er aan de hand van 
onderzoek zoal geïdentifi ceerd?

Een eerste soort drempels betreft of men al dan niet rechthebbend is. Niet alle personen 
die zich objectief in de toestand van behoefte bevinden waarvoor een uitkering werd 
ingesteld, komen daarvoor ook reglementair of wettelijk in aanmerking. Informatieve 
drempels – een tweede soort – hebben betrekking op het niet kennen van de (eigen) 
rechten, op het niet op de hoogte zijn van het aanbod of op het verkeerd ingelicht zijn. 
Situationele drempels kunnen zich voordoen van de kant van de dienst, van die van de 
potentiële gebruiker en van de (gestoorde) verbinding tussen beide, bijvoorbeeld wegens 
het ontbreken van geëigende communicatie- of transportmiddelen. Situationele drem-
pels 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 (ta-
lenkennis); ook kunnen de hulpverleners zelf optreden als ‘vraagverschrikkers’ (Steens-
sens, 2007) – in netwerktermen, als poortwachters. Van de kant van de potentiële ge-
bruikers vermelden we drempels die voortkomen uit concrete levensomstandigheden, 
zoals een gebrek aan kinderopvang. In zekere zin behoren dispositionele drempels ook 
tot deze categorie; het zijn drempels gebaseerd op attitudes en percepties ten aanzien 
van ‘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, ten slotte, zijn omstan-
digheden en procedures aan de aanbodzijde die potentiële deelnemers uitsluiten van of 
ontmoedigen voor deelname, zoals het tijdstip of de frequentie van de vormingen.

Anne Van Lancker behandelt een thema van algemeen belang, dat van uitermate grote 
betekenis is voor de mogelijkheid van een ‘Sociaal Europa’. Wat staat er te gebeuren met 
de sociale diensten van algemeen belang of – scherper geformuleerd – hoe beperkt is 
de defi nitie van deze diensten die niet (volledig) ten prooi vallen aan het marktmecha-
nisme? Door zijn complexiteit krijgt dit thema niet de nodige aandacht in het publieke 
en politieke debat.

Sociale diensten – zoals kinderopvang, arbeidsmarktdiensten, diensten van gezond-
heidszorg en langdurige zorg, integratiediensten, sociale huisvesting – spelen een bij-
zonder grote rol in de socialebeschermingsstelsels in alle landen van de Europese Unie. 
Ze dragen bij tot de verbetering van de levenskwaliteit van hun inwoners en onder-
steunen vooral ook de kwetsbaarste personen. Kwaliteitsvolle en toegankelijke sociale 
diensten ter beschikking stellen, is dan ook een kernelement van het sociaal beleid van 
de lidstaten en een onmisbare schakel in elk doelmatig beleid van armoedebestrijding. 
Sociale diensten dragen sterk bij tot de sociale en territoriale samenhang van gemeen-
schappen en zorgen bovendien voor lokale en regionale ontwikkeling doordat ze jobs 
creëren, vaak ook voor mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, zoals lang-
durig werklozen of personen met een arbeidshandicap.
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Welke conclusies trekt de auteur – die jarenlang in de bres is gesprongen voor een soci-
aal Europa in het Europese Parlement – uit haar analyse? Sociale diensten van algemeen 
belang vervullen een sleutelrol in het Europees sociaal model. Ze zijn onmisbaar voor de 
realisatie van de waarden en de doelstellingen van de Europese Unie, zoals die vastge-
legd zijn in het Verdrag van Lissabon. Maar de manier waarop op Europees vlak wordt 
omgegaan met sociale diensten illustreert de dominantie van de marktlogica in Europa. 
Het debat over de sociale diensten van algemeen belang en hun plaats binnen de Euro-
pese regelgeving lijkt een erg juridisch-technische discussie, maar is dat allerminst. Het 
is immers een debat over de grenzen aan de concurrentie en aan de vermarkting van 
sociale dienstverlening. Het invoeren van allerlei uitzonderingsregimes voor sociale 
diensten ten aanzien van de regelgeving over staatssteun, openbare aanbestedingen en 
vrij verkeer van diensten, heeft dan wel een milderend eff ect op de nefaste inwerking 
van de interne markt en de concurrentie op sociale diensten, maar zet die diensten niet 
volledig uit de wind. Een sectorale richtlijn voor sociale diensten van algemeen belang 
zou de Europese Unie in staat stellen om deze essentiële sokkel van sociale bescher-
ming te vrijwaren en de principes van solidariteit en universaliteit van sociale diensten 
centraal te stellen.

Marie-Claire Haelewyck, Dominique-Paule Decoster en Catherine Coppée confronteren 
twee ogenschijnlijke uitersten – positieve discriminatie en universele toegankelijkheid 
– in een analyse van de voorzieningen voor gehandicapten. Zij stellen vast dat we voor 
een bevolkingsgroep die – met name – omwille van een handicap kwetsbaar is, meestal 
de nadruk leggen op de specifi eke maatregelen die bedoeld zijn om de volledige partici-
patie van deze groep te beschermen en/of aan te moedigen. Iedere burger heeft echter 
rechten, zelfs al kent hij er de specifi eke omvang en draagwijdte niet altijd van.

De kwetsbaarheidssituaties waarmee deze personen geconfronteerd worden, vergen de 
invoering van specifi eke mechanismen zoals positieve vormen van discriminatie. Onder 
‘positieve discriminatie’ verstaan ze “een geheel van maatregelen die bedoeld zijn om 
bepaalde personen die behoren tot categorieën die systematisch gediscrimineerd (zou-
den kunnen) worden, een duwtje in de rug te geven”. Het komt er tevens op aan voor 
hen een gediff erentieerde voorkeursbehandeling te voorzien. De toegankelijkheid heeft 
betrekking op een brede waaier van domeinen waaronder werkgelegenheid, cultuur en 
kennis, gezondheidszorg en de openbare ruimte. Verscheidene soorten drempels be-
moeilijken niet enkel de toegang tot de beschikbare diensten, maar ook tot de beschik-
bare stelsels. Toch hebben we allen het recht om toegang tot deze diensten te krijgen.

In hun bijdrage bekijken ze de personen ‘die zich in een toestand van handicap be-
vinden’ vanuit het perspectief van hun mogelijkheden, als getalenteerde individuen 
die actief kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de maatschappij waarin ze leven. 
Om aan deze snelle ontwikkeling te kunnen bijdragen, moeten ze uiteraard van be-
paalde aanmoedigende en/of begeleidende maatregelen kunnen genieten. De univer-
sele toegankelijkheid van algemene diensten en voorzieningen past binnen een visie 
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op maatschappelijke vooruitgang voor alle bewoners van een bepaald grondgebied. 
Tussen territoriale bevoegdheid en maatschappelijke vooruitgang zien ze een positieve 
terugkoppeling waarin beide factoren elkaar versterken. Wat België betreft werden een 
aantal maatregelen met betrekking tot de verschillende toegankelijkheidsniveaus (het 
fysieke niveau en het niveau van de verplaatsing) voor personen met een handicap 
onder de loep gehouden. Qua universele toegankelijkheid moeten nog talrijke inspan-
ningen worden geleverd. De auteurs werken dit punt uit in de aanbevelingen die na 
deze eerste stand van zaken geformuleerd worden.

NOTEN

1. Referentie C(2008)5737).
2. In een rapport getiteld ‘Assessment of Progress towards the Europe 2020 Social Inclusion Objec-

tives’.
3. Andere thema’s die ter sprake komen in dit rapport zijn de intergenerationele armoedecirkel en 

kinderarmoede, armoede tijdens het actieve leven en daarna en armoede bij risicogroepen.
4. Het ESF is een van de Structuurfondsen van de EU, bestemd voor het verbeteren van de sociale 

samenhang en economische welvaart in alle regio’s van de Unie. De uitgaven van het ESF bedra-
gen ongeveer 10% van het totale budget van de EU.

5. Samenvatting van de eff ectbeoordeling bij het voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad betreff ende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 1081/2006 512 oktober 2011).
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HOOFDSTUK 1

Hoogte en adequaatheid van de Belgische sociale minima in 
de periode 2000-2011

Tim Goedemé, Greet De Vil, Natascha Van Mechelen, 
Nicole Fasquelle en Kristel Bogaerts

1. Inleiding1

De geldstromen in de sociale zekerheid beslaan een groot deel – zo’n 25 procent – van 
het Bruto Binnenlands Product.2 Hun belangrijkste functie is inkomensherverdeling, 
zowel over de levenscyclus (de ‘spaarpotfunctie’) als tussen personen om zo een sociaal 
minimum voor iedereen te waarborgen (de ‘Robin Hoodfunctie’) (Barr, 2001: 1; Deleeck 
e.a., 1980: 50-53; Deleeck & Cantillon, 1986). De herverdeling van het inkomen over de 
levenscyclus wordt in de eerste plaats gerealiseerd met behulp van de sociale verzeke-
ringen (werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, ziekteverzekering). De herverdeling van 
het inkomen met het oog op het waarborgen van een minimuminkomen voor alle leden 
van de samenleving gebeurt hoofdzakelijk met behulp van de minimumuitkeringen in 
de sociale verzekeringen en de inkomensgetoetste bijstandsuitkeringen. Beide soorten 
uitkeringen worden samengebracht onder de term ‘sociale minima’. In dit hoofdstuk 
schetsen we de recente evolutie van de hoogte van de sociale minima, gaan we na of 
ze volstaan om armoede te voorkomen en bekijken we hoe België het ervan afbrengt in 
verhouding tot de andere lidstaten van de Europese Unie.

We weten dat, na de sterke stijgingen van de sociale minima in de jaren 1970, de groei 
van de koopkracht stagneerde in de daaropvolgende twee decennia, weliswaar met en-
kele uitzonderingen. Ten opzichte van het gemiddeld brutoloon lagen heel wat mini-
mumuitkeringen bij de start van het nieuwe millennium dan ook terug op het niveau 
van begin de jaren 1980 (Cantillon e.a., 2003; De Vil e.a., 2011). Zeker voor de bijstand 
voor de bevolking op actieve leeftijd was de welvaartserosie in de jaren 1990 niet uniek 
voor België (Cantillon e.a., 2004; Nelson, 2007). Zoals we in dit hoofdstuk zullen aanto-
nen, is de trend in België sinds 2000 gekeerd. In navolging van het Generatiepact werd 
tijdens het voorbije decennium een structureel mechanisme vastgelegd om de sociale 
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minima aan te passen aan de welvaart (De Vil e.a., 2011). De vraag is dan ook of de re-
cente verhogingen van de sociale minima voldoende zijn om de uitkeringen boven de 
armoedelijn te tillen en de relatief zwakke positie van België tegenover zijn buurlanden 
te verbeteren (Van Mechelen e.a., 2007; De Vil, 2010).

In dit hoofdstuk bekijken we in paragraaf twee de impact van deze verhogingen en 
aanpassingen op de koopkrachtevolutie van de brutominimumuitkeringen in de periode 
2000-2011. We beschouwen de volgende takken van de sociale zekerheid en bijstand: de 
werkloosheid, invaliditeit, rustpensioenen, het recht op maatschappelijke integratie en 
de inkomensgarantie voor ouderen.3 Wat de sociale verzekeringen betreft, focussen we 
op de regeling voor werknemers en de regeling voor zelfstandigen. In paragraaf drie 
evalueren we de welvaartsvastheid en adequaatheid van deze uitkeringen door de net-
tobedragen te vergelijken met de armoederisicogrens, en plaatsen we de adequaatheid 
van de Belgische bijstandsuitkeringen in internationaal perspectief. We besluiten in 
paragraaf vier.

2. Recente aanpassingen aan de sociale minima

In deze paragraaf gaan we in detail in op de evolutie van de sociale minima in reële 
termen sinds 2000. Achtereenvolgens bespreken we de gewaarborgde minimumuitke-
ringen in de werkloosheid, de invaliditeitsverzekering, het rustpensioen, het leefl oon 
en de inkomensgarantie voor ouderen. Meer in het bijzonder vergelijken we de evolutie 
van de bruto-uitkeringsbedragen met de evolutie van de index der consumptieprijzen 
(niet de gezondheidsindex) om na te gaan hoe de uitkeringen in reële termen zijn ge-
evolueerd en welke welvaartsaanpassingen er hebben plaatsgevonden. Aan het einde 
van deze paragraaf besteden we extra aandacht aan de impact van de welvaartsaanpas-
singen in het kader van het Generatiepact en de invloed op de verhouding tussen de 
verschillende sociale minima.

2.1 De minimum en forfaitaire werkloosheidsuitkeringen

Binnen de tak van de werkloosheid nemen de minimum- en forfaitaire werkloosheids-
uitkeringen een belangrijke plaats in: 46% van alle uitkeringsgerechtigden ontvangt een 
minimumuitkering (18%) of een forfaitaire uitkering (28%). Die uitkeringen verschillen 
naargelang van het gezinsstatuut: met gezinslast, alleenstaand of samenwonend. De 
werklozen toegelaten op basis van arbeid ontvangen een minimumuitkering wanneer 
het vorige loon lager is dan een referentieloon, of wanneer ze in de zes maanden voor-
afgaand aan hun uitkeringsaanvraag geen loon ontvingen. Voor de forfaitaire uitkerin-
gen gaat het voor minder dan een derde om samenwonende werklozen in de derde pe-
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riode (na een jaar en drie maanden werkloosheid, eventueel verlengd met drie maanden 
per gewerkt jaar) en voor meer dan twee derde om werklozen met een wachtuitkering. 
Een wachtuitkering wordt toegekend aan jongeren die nooit arbeid hebben verricht, op 
basis van voleindigde studies4 en na een wachttijd waarvan de duur varieert volgens de 
leeftijd. Naast het onderscheid in gezinsstatuut, stijgt het bedrag van de wachtuitkering 
ook met de leeftijd (ouder of jonger dan 18 voor samenwonenden; jonger dan 18, tussen 
18 en 20 of 21 jaar of ouder voor alleenstaanden).

Figuur 1 geeft de evolutie van de minimum- en forfaitaire maandelijkse werkloos-
heidsuitkeringen weer per gezinsstatuut, tegen constante prijzen van 2011. Alleen de 
wachtuitkeringen met het grootste aantal gerechtigden worden weergegeven (dit zijn 
de wachtuitkeringen voor werklozen met gezinslast, voor alleenstaande werklozen van 
21 jaar en ouder en voor samenwonende werklozen van 18 jaar en ouder).

Figuur 1 – Evolutie van de minimum en forfaitaire werkloosheidsuitkeringen per ge-
zinsstatuut, bedrag per maand op 31 december bij constante prijzen van 2011.
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Bron: Berekeningen Federaal Planbureau.

Op 1 september 2011 bedroeg de maandelijkse minimumuitkering voor een werkloze 
met gezinslast 1.069 euro, tegenover ongeveer 900 euro voor een alleenstaande en 673 
euro voor een samenwonende in de eerste periode (eerste jaar werkloosheid) en twee-
de periode (de drie maanden na het eerste jaar werkloosheid, eventueel verlengd met 
drie maanden per gewerkt jaar).

Tussen 2000 en 2011 werden de minimumuitkeringen in reële termen met 7% verhoogd 
voor de werklozen met gezinslast, met 20% voor de alleenstaanden en met 18% voor 
de samenwonenden. De reële stijging van de minimumuitkering bij gezinslast is vrijwel 
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volledig toe te schrijven aan de herwaarderingen vanaf 2008, als een gevolg van het 
Generatiepact. De minimumuitkeringen voor alleenstaanden en voor samenwonenden 
genoten van gelijkaardige verhogingen. Bovendien werden de uitkeringen in 2002 opge-
trokken na een verhoging van de berekeningspercentages voor de werkloosheidsuitke-
ringen voor alleenstaanden (50% in plaats van 45%) en samenwonenden (40% in plaats 
van 35%) in de tweede periode, om het verschil tussen de minimum- en maximumuitke-
ring niet groter te maken. Hierbij is het van belang te melden dat diezelfde minimumuit-
kering voor samenwonenden in de tweede periode met dezelfde grootteorde werd ver-
laagd in 1986, toen het berekeningspercentage werd verminderd van 40% naar 35%.

Wanneer een samenwonende in de derde periode komt, ontvangt hij in september 2011 
nog slechts een forfait van 474 euro. Dit forfait werd sinds zijn invoering in 1981 enkel 
aangepast aan de prijsevolutie. In 2002 werd het een eerste maal bovenop de prijzen 
verhoogd, daarna steeg het de voorbije jaren in het kader van het Generatiepact. In 
totaal kende het forfait voor samenwonenden in de derde periode tussen 2000 en 2011 
een reële stijging van 11%.

Op 1 september 2011 bedroeg de wachtuitkering 1.042 euro per maand voor een werk-
loze met gezinslast, 770 euro per maand voor een alleenstaande werkloze en 401 euro 
per maand voor een samenwonende werkloze (deze bedragen liggen lager dan de mini-
mumwerkloosheidsuitkeringen). Tussen 2000 en 2011 kenden de wachtuitkeringen een 
reële stijging van 4% voor gerechtigden met gezinslast, van 12% voor alleenstaanden 
van 21 en ouder en van 3% voor samenwonenden van 18 jaar en ouder. Alle wachtuit-
keringen (met inbegrip van de uitkeringen die niet zijn opgenomen in fi guur 1) zijn 
gestegen door de recente herzieningen in het kader van het Generatiepact. Bovendien 
kenden de wachtuitkeringen voor alleenstaanden van 21 en ouder tussen 2002 en 2007 
al een reële stijging van 6%.

2.2 De minimale en forfaitaire invaliditeitsuitkeringen

Wanneer een werknemer of zelfstandige wordt erkend als arbeidsongeschikt omwille 
van ziekte, krijgt hij het eerste jaar een uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid. 
Indien de arbeidsongeschiktheid langer dan een jaar duurt, ontvangt hij een invalidi-
teitsuitkering. Beide soorten uitkeringen omvatten minimumuitkeringen in de regeling 
voor werknemers en forfaitaire uitkeringen in de regeling voor zelfstandigen. Zowel in 
de werknemers- als de zelfstandigenregeling wordt een onderscheid gemaakt tussen 
drie gezinssituaties: met gezinslast, alleenstaand of samenwonend.

In de werknemersregeling ontvangt slechts 1% van de personen met een uitkering we-
gens primaire arbeidsongeschiktheid een minimumuitkering. Dit percentage stijgt ech-
ter tot meer dan 60% in het geval van de werknemers met een invaliditeitsuitkering. 
In het stelsel van primaire ongeschiktheid voor werknemers werden de minima pas 
ingevoerd in 2003 en gelden ze pas vanaf de zevende maand. Ze zijn gelijk aan de mi-
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nima van het invaliditeitsstelsel voor werknemers, maar daar gelden ze vanaf de eerste 
maand invaliditeit. Voor de minima van invalide werknemers wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de bestaansminima voor niet-regelmatige werknemers en de minima 
voor regelmatige werknemers (hoger dan de bestaansminima). De gerechtigde wordt 
beschouwd als een regelmatig werknemer indien hij tegelijk voldoet aan verschillende 
voorwaarden5 met betrekking tot de duur van de hoedanigheid van uitkeringsgerech-
tigde, het aantal arbeidsdagen en het loon.

In de regeling voor zelfstandigen zijn alle uitkeringen voor primaire arbeidsongeschikt-
heid en voor invaliditeit van forfaitaire aard. Tot 2006 waren er slechts twee gezins-
statuten: gerechtigden met of zonder gezinslast. Het onderscheid tussen alleenstaan-
den en samenwonenden werd pas ingevoerd in 2007. Sinds 1993 wordt bij de forfaits 
voor invaliditeit een onderscheid gemaakt naargelang de gerechtigde al dan niet zijn 
onderneming heeft stopgezet. De forfaits voor invalide zelfstandigen die hun bedrijf 
niet hebben stopgezet zijn lager dan voor degenen die hun bedrijf hebben stopgezet, 
en zijn identiek, vanaf 2007, aan de forfaits voor primaire arbeidsongeschiktheid in de 
zelfstandigenregeling.

Figuur 2 illustreert enerzijds de evolutie van de maandelijkse minima voor invalide 
regelmatige werknemers uit de werknemersregeling (zij vormen driekwart van de ont-
vangers van een minimumuitkering), en anderzijds de evolutie van de forfaits voor 
invalide zelfstandigen die hun bedrijf hebben stopgezet, per gezinsstatuut en bij con-
stante prijzen van 2011.

Figuur 2 – Evolutie van de minimum-invaliditeitsuitkeringen per gezinsstatuut, 
maandbedragen op 31 december in constante prijzen van 2011 – minima voor regel-
matige werknemers in de werknemersregeling en forfaits voor zelfstandigen die hun 
onderneming hebben stopgezet.
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In de werknemersregeling bedroeg, op 1 september 2011, het maandminimum voor re-
gelmatige werknemers 1.332 euro voor invaliden met gezinslast, 1.066 euro voor alleen-
staanden en 914 euro voor samenwonenden. Met uitzondering van een lichte verhoging 
in reële termen in 2001, zijn die minima voor regelmatige werknemers in de werkne-
mersregeling stabiel gebleven tussen 2000 en 2006. Ze stegen sterk tussen 2007 en 2011 
(13% voor gerechtigden met gezinslast, 12% voor alleenstaanden en 8% voor samenwo-
nenden) onder impuls van verschillende herzieningen. In 2007 werden de minima voor 
invaliden met gezinslast en voor alleenstaanden opgetrokken tot het niveau van de mi-
nimumpensioenen in de werknemersregeling. Vanaf dan volgen ze de evolutie daarvan 
(zie tabel 1 in bijlage) en zien we dezelfde herzieningen in reële termen, voortvloeiend 
uit het Generatiepact. Algemeen zijn tussen 2000 en 2011 de minima voor regelmatige 
werknemers gestegen met 17% voor invalide werknemers met gezinslast en voor alleen-
staanden en met 12% voor samenwonenden. We vermelden dat de bestaansminima die 
gelden voor niet-regelmatige werknemers (op 1 september 2011 ongeveer 300 euro per 
maand minder dan de minima voor invalide regelmatige werknemers met gezinslast en 
alleenstaanden, en 144 euro per maand minder voor samenwonenden) gestegen zijn met 
12% gedurende dezelfde periode en sinds 2007 gelijk zijn gekomen met het leefl oon.

De reële evolutie van de forfaits voor invalide zelfstandigen die hun onderneming heb-
ben stopgezet, is ook relatief stabiel gebleven tussen 2000 en 2005. Tijdens die periode 
lagen ze gemiddeld 130 euro (voor de gerechtigden met gezinslast) tot 170 euro (zonder 
gezinslast) lager dan de minima voor invalide regelmatige werknemers. Dat verschil 
verdween in 2006 wanneer ze werden opgetrokken tot het niveau van die minima voor 
regelmatige werknemers. Ze genieten bijgevolg van dezelfde herzieningen in reële ter-
men. Tussen 2000 en 2011 zijn de forfaits voor zelfstandigen die hun onderneming heb-
ben stopgezet gestegen met 31% voor de gerechtigden met gezinslast en met 40% voor 
alleenstaanden. De forfaits van invalide zelfstandigen die hun bedrijf niet hebben stop-
gezet kenden een relatief gelijkaardige reële stijging doordat die bedragen vanaf 2007 
werden opgetrokken tot het minimumpensioen in de regeling voor zelfstandigen. Op 1 
september 2011 waren ze nog steeds lager dan de forfaits voor invalide zelfstandigen 
die hun onderneming hebben stopgezet (22 euro per maand voor de gerechtigden met 
gezinslast, 59 euro voor de alleenstaanden en 97 euro voor samenwonenden).

2.3 De minimumpensioenen en het minimumrecht per loopbaanjaar

Het wettelijk pensioensysteem bevat een aantal mechanismen die aan de gepensio-
neerde, onder bepaalde voorwaarden, een minimaal rustpensioen garanderen. Zo kun-
nen gepensioneerden in de werknemersregeling en in de zelfstandigenregeling, die ten 
minste 30 jaar gewerkt hebben (i.e. 2/3de van een volledige loopbaan), een beroep doen 
op het minimumpensioen. Ook in de overheidssector kan het minimumpensioen ver-
kregen worden en dit na 20 dienstjaren. In de drie regelingen geldt dat de gerechtigden 
het minimum ontvangen pro rata hun loopbaanduur.
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In 1997 werd in de werknemersregeling het minimumrecht per loopbaanjaar voor nieuwe 
gepensioneerden ingevoerd. Hierbij worden lage lonen uit het verleden in de pensioenbe-
rekening opgetrokken tot een minimumbedrag (het minimumrecht). Om een beroep te 
kunnen doen op het minimumrecht dient de gerechtigde minstens 15 jaar als werknemer 
gewerkt te hebben met ten minste 1/3de van een voltijdse tewerkstelling. Na toepassing 
van het minimumrecht mag het pensioen niet hoger zijn dan een bepaald plafond.

In 2011 ontvangen bijna 21 500 gepensioneerden uit de overheidssector het minimum-
pensioen (of 5% van de overheidspensioenen) (cijfers van de Pensioendienst voor de 
Overheidssector (PDOS)). Uit cijfers van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) blijken 
bijna 500 000 gepensioneerden uit de werknemers- en zelfstandigenregeling of ruim 
1 op 4, het minimumpensioen te krijgen. Voornamelijk bij gepensioneerden met enkel 
een loopbaan als zelfstandige wordt het pensioen opgetrokken tot het minimum: maar 
liefst 70% van hen heeft het minimumpensioen, tegenover 14% van de gepensioneerden 
met enkel een werknemerspensioen en 58% van de gepensioneerden die een werkne-
mers-en zelfstandigenpensioen cumuleren. Ten slotte blijkt dat bij 50% van de vrouwen 
voor wie in 2005 het rustpensioen op wettelijke leeftijd is ingegaan, het minimumrecht 
werd toegepast. Bij de mannen was dit 38%.

Hierna bespreken we de evolutie van de koopkracht van deze pensioenminima en dit 
naar pensioenregeling en naar gezinsstatuut (gezinsbedrag of bedrag alleenstaande). 
Gegeven de beperkte toepassing van het minimumpensioen in de overheidssector, 
wordt dit hier niet verder geanalyseerd. De voorgestelde minimumpensioenen gelden 
voor een volledige loopbaan. Op 1 september 2011 bedragen zij in de werknemersrege-
ling maandelijks € 1332,5 voor het gezinsbedrag en € 1066,33 voor het bedrag alleen-
staande. In de zelfstandigenregeling is dat respectievelijk € 1310,30 en € 1001,10. Voor 
de bedragen van het minimumrecht per loopbaanjaar wordt ter illustratie de volledige 
loopbaan gewaardeerd aan het minimumrecht. Op 1 september 2011 stemmen die be-
dragen overeen met de werknemersminimumpensioenen.

Algemeen is de koopkracht van deze minima over de periode 2000-2011 sterk gestegen (zie 
fi guur 3). Dit is in het bijzonder het geval geweest voor de minimumpensioenen in de zelf-
standigenregeling en het minimumrecht per loopbaanjaar in de werknemersregeling. Voor-
al de periode na 2005 wordt gekenmerkt door aanpassingen bovenop de prijsevolutie.

In de werknemersregeling is het minimumpensioen, zowel het gezinsbedrag als het be-
drag voor een alleenstaande, in reële termen met ruim 10% gestegen over de periode 
2000-2011. Het minimumrecht steeg met 25% over deze periode. Bij de invoering ervan 
in 1997 werd het minimumbedrag voor het loon in de pensioenberekening bepaald als 
het minimumloon van een 21-jarige dat op het moment van de pensionering van kracht 
is. Buiten de wettelijke prijsaanpassingen is dat bedrag niet aangepast over de periode 
2000-2006. In oktober 2006 werd het minimumbedrag verhoogd met 17% waardoor de 
band met het minimumloon niet langer stand houdt. Door die verhoging zullen pensi-
oenen die volledig berekend worden via het minimumrecht overeenstemmen met het 
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minimumpensioen in de werknemersregeling. Vanaf dan evolueerde het minimumrecht 
zoals het minimumpensioen.

Figuur 3 – Evolutie van minimumpensioenen en minimumrecht per loopbaanjaar bij 
een volledige loopbaan naar regeling en gezinsstatuut, maandbedragen op 31/12 in con-
stante prijzen van 2011.
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Over de periode 2000-2011 is het minimumpensioen bij zelfstandigen met 37% (gezins-
bedrag) en 40% (bedrag alleenstaande) toegenomen bovenop de automatische prijs-
aanpassingen. Tot 2007 was dit het resultaat van specifi eke regeringsmaatregelen (zie 
tabel 1 in bijlage). Nadien werd er in het kader van de wet op het Generatiepact ook in 
de zelfstandigenregeling een structureel budget voorzien voor welvaartsaanpassingen. 
De concrete maatregelen die hieruit voortvloeiden, hebben tot herwaarderingen van 
het minimumpensioen geleid.

Door de verschillende groeivoeten van de minimumpensioenen in de werknemers-en zelf-
standigenregeling, is de kloof tussen beide regelingen op de dag van vandaag historisch 
klein. De minima in de zelfstandigenregeling liggen nog steeds onder die van de werkne-
mers, maar op 1 september 2011 bedraagt het verschil nog slechts 6% voor het pensioen 
aan bedrag alleenstaande en minder dan 2% voor het gezinsbedrag (zie tabel 1). In 2000 
bedroeg de kloof tussen deze minima in beide regelingen respectievelijk 35% en 26%.

2.4 De bijstand

Personen die geen of ontoereikende bestaansmiddelen hebben, kunnen beroep doen op 
de bijstand. In het kader van het recht op maatschappelijke integratie, kunnen personen 
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vanaf 18 jaar onder bepaalde voorwaarden een leefl oon ontvangen. Op 1 januari 2011 
ontvangt 1,4% van de 18-64-jarigen een leefl oon.6 De inkomensgarantie voor ouderen 
(IGO) garandeert een minimuminkomen aan 65-plussers. Op 1 januari 2011 ontvangt 
5% van de 65-plussers deze bijstandsuitkering. Personen met een handicap kunnen 
een beroep doen op de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT). Op 1 januari 2011 
ontvangt 1,5% van de bevolking tussen 21 en 65 jaar een IVT. Aangezien de forfaitaire 
bedragen van de IVT identiek zijn aan deze van het leefl oon, geldt de onderstaande ana-
lyse over de evolutie van het leefl oon ook voor de IVT.

Het toekennen van bijstandsuitkeringen wordt voorafgegaan door een bestaansmidde-
lentoets. De uitkeringen kunnen dan volledig of gedeeltelijk worden uitgekeerd. De ana-
lyse die hierna volgt over het leefl oon en IGO, is gebaseerd op de forfaitaire of maximale 
bijstandsbedragen. Op 1 september 2011 bedraagt het leefl oon € 513,48 per maand voor 
een samenwonende, € 770,22 voor een alleenstaande en € 1026,97 voor samenwonen-
den met gezinslast. De IGO bedraagt maximaal € 635,56 per maand voor een samenwo-
nende (‘basisbedrag’) en € 953,35 voor een alleenstaande (‘verhoogd basisbedrag’).

In het begin van de jaren 2000 onderging de bijstand belangrijke hervormingen: het be-
staansminimum werd het leefl oon (vanaf oktober 2002) en het gewaarborgd inkomen 
voor bejaarden (GIB) werd de IGO (vanaf juni 2001). Naast het optrekken van de uitke-
ringen werd de individualisering van de rechten ingevoerd. Hierdoor moet vanaf dan 
de bijstandsaanvraag voor gehuwden door beide partners gebeuren (met uitzondering 
van samenwonenden met gezinslast bij het leefl oon). Het bedrag waar iedere partner 
recht op heeft, stemt overeen met de helft van het bedrag van vóór de individualisering 
(vandaar de sterke daling in het bedrag van deze categorieën in het begin van de periode 
in fi guur 4). Het totale bijstandsinkomen van het koppel zal dus niet veranderen.

Figuur 4 – Evolutie van de forfaitaire bedragen van IGO en leefl oon naar gezinssta-
tuut, maandbedragen op 31/12 in constante prijzen van 2011.
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Globaal genomen is het leefl oon over de periode 2000-2011 in reële termen gestegen 
met 12%. Op de welvaartsaanpassing van 4% van het bestaansminimum in januari 2002 
na, is de koopkrachtstijging voornamelijk te wijten aan aanpassingen vanaf 2007 (zie 
ook tabel 1 in bijlage). In het kader van het Generatiepact wordt er voor de bijstands-
uitkeringen vanaf 2009 een budgettaire ruimte gecreëerd om verhogingen bovenop de 
wettelijke index te kunnen geven. Dit resulteerde in een verhoging van de wettelijke 
leefl oonbedragen in 2009 en 2011 en dit telkens met 2%.

De bijstand voor ouderen is over de periode 2000-2011 in reële termen met 33% toege-
nomen. Het begin van de periode wordt gekenmerkt door de overgang van het GIB naar 
de IGO waarbij het gezinsbedrag vervangen wordt door een ‘basisbedrag’ en het bedrag 
alleenstaande door het ‘verhoogd basisbedrag’ (1,5 keer het basisbedrag). Deze bedra-
gen werden ook opgetrokken in vergelijking met hun GIB-equivalent. De voornaamste 
verhoging van de IGO is deze van december 2006 met bijna 14%, opdat het basisbedrag 
zou overeenstemmen met de hoogte van de armoededrempel beschikbaar op dat mo-
ment (op basis van EU-SILC 2003). Ook de jaren nadien volgden er jaarlijks nog een of 
meerdere verhogingen bovenop de prijsevolutie, vanaf 2009 gebeurde dit in het kader 
van het Generatiepact.

2.5 Tussentijds besluit

Figuur 5 – De evolutie van de Belgische sociale minima in reële termen, 2000-2011 
(gezinsbedragen of bedragen bij gezin ten laste op 31 december, 2000 = 100).
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In de periode 2000-2011 werden alle Belgische sociale minima een of meerdere malen 
verhoogd bovenop de wettelijke indexaanpassingen. Tabel 1 in bijlage geeft een over-
zicht van de bovenwettelijke aanpassingen sinds 2000. Zoals uit deze tabel en fi guur 5 
blijkt, zijn de sociale minima in reële termen niet allemaal op dezelfde manier geëvo-
lueerd. De inkomensgarantie voor ouderen, het minimum rustpensioen en de invalidi-
teitsuitkering voor zelfstandigen stegen het sterkst: in reële termen bedroeg die stijging 
de voorbije 10 jaar om en bij de 40%. Het leefl oon, het rustpensioen en de invaliditeits-
uitkering voor werknemers stegen – met 10 à 15% – heel wat minder sterk. De minima 
in de werkloosheidsverzekering kenden over het algemeen de laagste groei (minder dan 
10%), zij het met enkele uitzonderingen.

Als gevolg van deze diff erentiële welvaartsaanpassingen, is de verhouding tussen som-
mige uitkeringen substantieel gewijzigd. In het bijzonder werden in het pensioen- en 
invaliditeitsstelsel de verschillen tussen de werknemers- en zelfstandigenregeling gro-
tendeels weggewerkt. Sinds 2006 zijn de minima in het invaliditeitsstelsel gelijkgescha-
keld en sinds 2007 zijn ze bovendien gelijk aan het minimumrustpensioen in de regeling 
voor werknemers. Ongeveer gelijklopend met het minimumpensioen voor zelfstandi-
gen, groeide de inkomensgarantie voor ouderen. Voor werknemers betekent dit nu (net 
als voor de zelfstandigen begin jaren 2000) dat het minimumpensioen voor een volle-
dige loopbaan voor een koppel nog slechts € 60 meer bedraagt dan de maximum IGO-
uitkering (in de veronderstelling dat beide partners die IGO ontvangen), die niet afhangt 
van de betaalde sociale zekerheidsbijdragen (tegenover een verschil van € 240 in 2000 
(in prijzen van 2011)). In het bijzonder voor personen met gezinslast, is een gelijkaar-
dige evolutie opgetreden met betrekking tot het verschil tussen de minimumwerkloos-
heidsuitkering en het leefl oon, zij het iets minder scherp. Tot slot werd door het naar 
elkaar toegroeien van zelfstandigen- en werknemerspensioenen en het uiteengroeien 
van het leefl oon en de IGO de kloof tussen de sociale minima voor de actieven en de 
sociale minima voor de niet (meer) actieven, de voorbije 10 jaar substantieel groter.

Hoewel er in het verleden selectieve verhogingen van de uitkeringen bovenop de index 
hebben plaatsgevonden, bestond er tot voor kort geen wettelijk mechanisme om de uit-
keringen aan te passen aan de stijgende welvaart.7 Aldus was de welvaartsvastheid en 
(blijvende) adequaatheid van de uitkeringen niet wettelijk gewaarborgd. Met de invoe-
ring van de wet op het Generatiepact van 23 december 2005,8 werd een structureel me-
chanisme van welvaartsbinding van de socialezekerheidsuitkeringen ingevoerd. Hier-
door werd vanaf 2008 een budgettaire ruimte voorzien die toelaat om de uitkeringen in 
de werknemers-en zelfstandigenregeling aan te passen aan de evolutie van de welvaart. 
Met de programmawet van 27 december 2006 werden ook de socialebijstandregelingen 
opgenomen in het Generatiepact.9 Voor de uitkeringen in deze stelsels is vanaf 2009 
ruimte voorzien om ze te verhogen bovenop de wettelijke indexaanpassingen (De Vil 
e.a., 2011). In tegenstelling tot de koppeling aan de gezondheidsindex ter waarborging 
van de koopkrachtvastheid van de uitkeringen, is echter geen gelijkaardig automatisch 
mechanisme voorzien om de uitkeringen welvaartsvast te maken.
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Welke impact hadden de maatregelen in navolging van het Generatiepact? Wellicht 
is het nog wat vroeg om hier al uitspraken over te doen, gezien de eerste verhogin-
gen gevolgen zullen hebben voor de beschikbare ruimte, om in de toekomst verdere 
welvaartsaanpassingen door te voeren. Niettemin kunnen we vaststellen dat, voor de 
eerste jaren sinds de toepassing van de welvaartsaanpassingen in navolging van het 
Generatiepact, voor de meeste sociale minima de gemiddelde groei sterker was dan in 
de voorgaande periode sinds 2000, ondanks de vele selectieve verhogingen in de eerste 
helft van de jaren 2000. Uitzonderingen zijn de inkomensgarantie voor ouderen en de 
invaliditeitsuitkering voor zelfstandigen die reeds in de eerste helft van de jaren 2000 
een opmerkelijke groei hebben gekend.

3. De adequaatheid van de sociale minima

De welvaartsaanpassingen van de sociale minima dienen een tweeledig doel: uitke-
ringsgerechtigden laten delen in de algemene stijging van de welvaart en de uitkeringen 
op een voldoende hoog niveau tillen om armoede te voorkomen (de ‘Robin Hoodfunctie’ 
van de sociale zekerheid). De vraag rijst dan ook of de minimumuitkeringen voldoende 
zijn om niet arm te worden en of de welvaartsaanpassingen ertoe hebben geleid dat de 
adequaatheid van de sociale minima de voorbije tien jaar is verbeterd. In deze para-
graaf gaan we hier dieper op in. Achtereenvolgens belichten we enkele methodologische 
bedenkingen bij de meting van de adequaatheid en welvaartsvastheid van de sociale 
minima, gaan we na hoe de adequaatheid van de Belgische sociale minima de voorbije 
10 jaar is geëvolueerd en plaatsen we de bijstandsuitkeringen (leefl oon en IGO) in Eu-
ropees perspectief.

3.1 De meting van de adequaatheid en welvaartsvastheid van uitkeringen

De welvaartsvastheid van de uitkeringen en hun adequaatheid zijn nauw met elkaar 
verbonden. Meer dan 35 jaar geleden defi nieerde de Raad van Europese Gemeenschap-
pen (1975: 34) personen die zich in een situatie van armoede bevinden als: “personen 
of gezinnen wier middelen zo ontoereikend zijn dat zij uitgesloten zijn van de mini-
maal aanvaardbare leefpatronen in de Lid-Staat waarin zij leven”. Met middelen bedoelt 
men “goederen, inkomen in geld, en diensten zowel van particuliere herkomst als van 
overheidswege”.10 Met andere woorden, de sociale minima zijn adequaat indien ze vol-
doende zijn om niet uitgesloten te zijn van de minimaal aanvaardbare leefpatronen in 
de samenleving.

Sommige defi nities van armoede (Townsend, 1979: 31; Vranken e.a., 2010: 37-38) spre-
ken veeleer over de gangbare leefpatronen of de algemeen aanvaarde leefpatronen ter 
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defi niëring van de armoedegrens. De link met de algemene welvaartsevolutie in de sa-
menleving (en het belang van welvaartsvaste uitkeringen) is dan niet ver af: over het al-
gemeen wordt er verondersteld dat – op z’n minst voor de relatief rijke West-Europese 
landen – de gemiddelde welvaart een belangrijke invloed uitoefent op de gangbare en de 
minimaal aanvaardbare leefpatronen in de samenleving en in het bijzonder op de mini-
maal noodzakelijke middelen om deze te kunnen waarmaken (zie voor een theoretische 
beschouwing Sen (1983; 1985) en Ravallion (2010) voor een empirische illustratie). In 
deze paragraaf zullen we de welvaartsvastheid van de uitkeringen en hun adequaat-
heid dan ook als twee zijden van dezelfde munt beschouwen: indien uitkeringen niet 
welvaartsvast zijn, gaat de adequaatheid erop achteruit; groeien de uitkeringen sneller 
dan de gemiddelde welvaart, gaat de adequaatheid erop vooruit. Om te bepalen of uitke-
ringen adequaat zijn, volstaat een zicht op de evolutie van de adequaatheid echter niet; 
er is eveneens een referentiegrens nodig, die aangeeft hoeveel inkomen op dat ogenblik 
nodig is om uit de armoede te blijven.

Enkele methodologische opmerkingen zijn op hun plaats om de welvaartsevolutie en de 
adequaatheid van uitkeringen te meten. Ten eerste moet de evaluatie vanuit een huis-
houdcontext vertrekken: leden van hetzelfde huishouden delen immers in belangrijke 
mate, zowel de beschikbare economische middelen als de te dragen kosten (Burton e.a., 
2007).11 Ten tweede moet niet worden vertrokken van de bruto-uitkeringen, maar van 
de netto beschikbare inkomens die rekening houden met de verschillende bronnen van 
inkomsten (zoals werkloosheidsuitkering plus kinderbijslag bij een gezin met kinderen) 
en institutionele uitgaven die het huishouden (in principe) niet kan beïnvloeden (belas-
tingen en sociale bijdragen). Ten derde moet ook de indicator van de welvaarts evolutie 
deze factoren in rekening brengen.

Van de verschillende beschikbare indicatoren is het mediaan equivalent netto beschik-
baar huishoudinkomen een bijzonder goede indicator om de evolutie van de ‘algemene 
welvaart’ (en dus de welvaartsvastheid van uitkeringen) te meten. De berekening van 
het mediaan equivalent netto beschikbaar huishoudinkomen verloopt in enkele stap-
pen. Om rekening te houden met de vaste kosten die personen van hetzelfde huishou-
den kunnen delen (zoals huisvesting), wordt het totale netto beschikbare huishoudin-
komen – de nettosom van alle inkomsten van alle huishoudleden – ‘gestandaardiseerd’ 
door het te delen door de equivalente huishoudgrootte. De equivalente huishoudgrootte 
wordt berekend door aan elk gezinslid van 13 jaar of jonger het gewicht 0,3 toe te ken-
nen en aan elk gezinslid van 14 jaar of ouder het gewicht 0,5. De ‘eerste’ volwassene 
krijgt gewicht 1 toegekend. De som van de gewichten is gelijk aan de equivalente huis-
houdgrootte.12 Eens het equivalent netto beschikbaar huishoudinkomen voor iedereen 
is berekend, is de vraag welke grootheid als maatstaf wordt genomen om de evolutie 
van de algemene welvaart te meten. De voorbije 15 jaar is er een consensus gegroeid 
dat men beter de mediaan dan het gemiddeld inkomen als referentiepunt neemt. De 
mediaan komt overeen met de middelste observatie in de inkomensverdeling en cor-
respondeert daardoor wellicht beter met de ‘gangbare leefpatronen’ dan het gemid-
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delde, dat doorgaans hoger ligt en sterker wordt beïnvloed door de zeer hoge inkomens. 
Bovendien heeft de mediaan enkele technische voordelen ten opzichte van het gemid-
delde wanneer het huishoudinkomen wordt geschat op basis van steekproefgegevens 
(Atkinson e.a., 2002: 94).

Om de adequaatheid van uitkeringen te meten, volstaat een indicator van de welvaart-
sevolutie niet; tevens moet een grens worden vastgelegd die bepaalt hoeveel inkomen 
minimaal nodig is om volgens de minimaal aanvaardbare leefpatronen te leven. Er be-
staan heel wat verschillende methoden om te bepalen wat de minimaal aanvaardbare 
leefpatronen in de samenleving zijn en welke middelen ervoor nodig zijn om deze te 
kunnen bereiken. Elk van deze methoden heeft voor- en nadelen (Van den Bosch e.a., 
2009). In deze bijdrage zullen we de adequaatheid meten op basis van de ‘offi  ciële’ 
armoederisicogrens. Op de top van Laken in 2001 keurde de Europese Raad een bat-
terij aan indicatoren goed om armoede en sociale uitsluiting in de Europese Unie van 
dichtbij op te volgen. De centrale indicator is de armoederisico-indicator (at-risk-of-
povertyrate) (Marlier e.a., 2007). Recenter werd deze indicator opgenomen als onder-
deel van een multidimensionele indicator die vooruitgang moet meten naar de Europa 
2020 doelstellingen met betrekking tot armoede en sociale uitsluiting (Frazer e.a., 2010; 
Goedemé e.a., 2011). Meer concreet komt de armoederisicogrens overeen met 60% van 
het mediaan equivalent netto beschikbaar huishoudinkomen. Zoals net aangegeven, 
vertrekt deze indicator van het totale netto beschikbare huishoudinkomen en brengt 
hij de samenstelling van het huishouden in rekening. De recentst beschikbare gegevens 
verwijzen naar het inkomen van 2008 en de demografi sche situatie in 2009 (EU-SILC 
2009). Volgens deze gegevens, bedroeg de armoederisiconorm € 966 netto per maand 
voor een alleenstaande, € 1448 netto per maand voor een koppel en € 2028 netto per 
maand voor een koppel met twee kinderen jonger dan 14 (Eurostat online database, 
geraadpleegd in september 2011). Aangezien de armoederisicogrens gebaseerd is op 
steekproefgegevens, is hij onderhevig aan statistische foutenmarges. Berekeningen op 
basis van EU-SILC 2007 tonen aan dat met een betrouwbaarheid van 95%, deze fouten-
marge voor de Belgische gegevens ongeveer 2,4% van de armoederisicogrens bedraagt 
(Goedemé, 2010; 2011).13

Deze indicator heeft enkele belangrijke beperkingen (Storms e.a., 2011; Van den Bosch 
e.a., 2009). Zo houdt hij geen rekening met gesubsidieerde goederen en diensten die de 
levenskost aanzienlijk beperken en doorheen de tijd en tussen landen in aanbod en kwa-
liteit sterk kunnen variëren. Hij veronderstelt eveneens dat wat minimaal noodzakelijk 
is om volgens de minimaal aanvaardbare leefpatronen in de samenleving te kunnen 
leven, eenzelfde evolutie volgt als het mediaan equivalent netto beschikbaar huishoud-
inkomen. Dit is niet noodzakelijk zo. In het bijzonder in tijden van sterke economische 
groei of een periode van economische depressie waarbij het mediaan huishoudinkomen 
daalt, is de kans groot dat de indicator tekortschiet. Niettemin geeft de (evolutie van) 
de verhouding van de sociale minima tot de armoederisicogrens een goed beeld van de 
mate waarin de minimumuitkeringen welvaartsvast zijn en het risico op fi nanciële ar-
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moede beperken. Bovendien is het zo dat ondanks een volledig verschillende methode, 
de grensbedragen van de armoederisicogrens grotendeels in de lijn liggen van de refe-
rentiebudgetten voor menswaardig leven, berekend aan de hand van de budgetmethode 
(Storms & Van den Bosch, 2009; Van Thielen e.a., 2010). De budgetnorm schetst in het 
bijzonder een meer genuanceerd beeld van wat gezonde, bekwame huishoudens mini-
maal nodig hebben om te kunnen participeren aan het maatschappelijke leven. Doordat 
de budgetnorm rekening houdt met de huisvestingssituatie, zijn de grensbedragen van 
de budgetnorm in vergelijking met de armoederisicogrens over het algemeen hoger 
voor eigenaars met hypotheeklasten en lager dan de armoederisicogrens voor eigenaars 
zonder hypotheeklasten en voor huurders in de sociale sector (voor een gedetailleerde 
vergelijking, zie Storms (2012) in dit boek (deel I, hoofdstuk 2)).

3.2 De hoogte van de Belgische minima ten opzichte van de armoedegrens

Onderstaande fi guren tonen, voor een viertal gezinstypes die moeten rondkomen met 
een minimumuitkering, de afstand tussen het netto beschikbaar inkomen en de ar-
moedegrens, berekend als 60% van het mediaan equivalent gezinsinkomen. Het netto 
beschikbaar gezinsinkomen in deze fi guren houdt rekening met de sociale minima, de 
sociale bijdragen, de eindafrekening van de personenbelasting en eventuele (gewaar-
borgde) kinderbijslagen. De berekening van de netto-uitkeringsbedragen zijn gebaseerd 
op STASIM, het Statistisch Simulatiemodel van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman 
Deleeck. Dit instrument vertrekt van een aantal assumpties. We bespreken hier kort 
de belangrijkste en relevantste. Voor een uitvoerige bespreking verwijzen we naar Bo-
gaerts (2008).

We berekenen het netto-inkomen op jaarbasis en veronderstellen dat gezinnen gedu-
rende het hele jaar uitkeringsgerechtigd waren en bovendien geen inkomsten hadden 
uit arbeid of vermogen. Partners in koppels zijn telkens inactief zonder eigen loon of 
uitkering, behalve bij het leefl oon waar met individuele bedragen wordt gewerkt. Voor 
het minimumpensioen veronderstellen we een volledige loopbaan. Er wordt geen reke-
ning gehouden met aanvullende fi nanciële hulp, zoals huurtoelagen en verwarmings-
toelagen, die OCMW’s vaak aan lage-inkomensgezinnen verstrekken. Deze hulp is im-
mers veelal discretionair en de omvang ervan verschilt zeer sterk van gemeente tot 
gemeente (Van Mechelen en Bogaerts, 2008). Voor de gezinnen zonder kinderen zijn de 
netto-inkomens gelijk aan het bedrag van de bruto-uitkering gegeven dat op de sociale 
minima geen sociale bijdragen worden geheven en dat ze voor deze gezinstypes onder 
het niveau van de belastingvrije som liggen. Voor gezinnen met kinderen gaan we uit 
van een uitkeringspakket dat bestaat uit het sociaal minimum, een (gewaarborgde) 
kinderbijslag en eventueel (indien van toepassing) een terugbetaalbaar belastingkre-
diet voor kinderen ten laste. Ons inkomensconcept bevat dus elementen die voor de 
betrokken gezinnen pas voelbaar zijn na de afrekening van de personenbelasting (i.c. 
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het belastingkrediet). We nemen aan dat koppels gehuwd zijn, alleenstaande ouders 
gescheiden. De kinderen zijn 7 en 14 jaar oud. De periode onder beschouwing loopt tot 
2009 (en niet tot 2011 zoals in de voorgaande grafi eken). Dit maakt de gegevens die 
hier gepresenteerd worden vergelijkbaar met de grafi eken gebruikt in de internationale 
vergelijking (sectie 3.3). De gegevens voor de andere EU-landen reiken niet verder dan 
2009. Bovendien zijn de netto-uitkeringsbedragen voor 2009 beter vergelijkbaar met de 
recentste armoederisicogrens die beschikbaar was bij het opstellen van dit hoofdstuk. 
Er wordt uitgegaan van de bedragen die gelden per 1 juni 2001 en 1 juni 2009. De inko-
mensgegevens van de armoederisicogrens verwijzen respectievelijk naar 2000 en 2008 
en zijn gebaseerd op verschillende databronnen – ECHP voor 2000 en EU-SILC voor 
2008. Gegeven dat beide surveys niet geheel hetzelfde inkomensconcept hanteren, is 
enige voorzichtigheid geboden bij de vergelijking doorheen de tijd.14

Figuur 6 – Enkele nettominimumuitkeringen als percentage van de armoederisico-
grens, 2001 en 2009.
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In 2001 lagen de meeste uitkeringspakketten voor gezinnen die moeten rondkomen met 
een sociaal minimum ver onder de armoederisicogrens. Alleen de minimumpensioe-
nen voor werknemers reikten boven de armoededrempel uit, maar alleen voor alleen-
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staanden. Voor koppels lag het minimum werknemerspensioen ongeveer 13% onder 
de armoedegrens. Voor gepensioneerde zelfstandigen was de minimuminkomensbe-
scherming nog veel minder toereikend. Samen met de bijstandsuitkeringen voor ou-
deren (GIB) en voor personen op actieve leeftijd (bestaansminimum) behoorden de 
minimumpensioenen voor zelfstandigen tot de laagste uitkeringen. Voor zowat alle ge-
zinstypes lagen de netto-inkomens minstens 25% onder de armoedegrens. Het verschil 
in minimuminkomensbescherming tussen de zelfstandigen en de werknemers was ook 
zichtbaar in de hoogte van de minimale invaliditeitsuitkeringen, al waren de verschillen 
hier minder groot.

Ondanks de talrijke en substantiële welvaartsverhogingen van de sociale minima ge-
durende het afgelopen decennium, liggen de meeste sociale minima in 2009 nog altijd 
onder de 60% van het mediaan equivalent inkomen. De minimumwerknemerspensi-
oenen en minimumuitkeringen voor invaliden zijn volgens de Europese armoedegrens 
wel adequaat voor alleenstaanden, maar niet voor de andere beschouwde gezinstypes. 
Het netto-inkomen van een gezinshoofd met een minimale invaliditeitsuitkering, een 
inactieve partner en 2 kinderen ligt zelfs ruim 20% onder de armoedelijn. Toch is de 
kloof tussen de uitkeringen en de armoedelijn in de meeste gevallen kleiner geworden. 
Dit is het duidelijkst voor de bijstandsuitkering voor de ouderen (GIB/IGO) en voor de 
minima voor de zelfstandigen, wat niet verrassend is, gegeven de sterke reële groei van 
deze uitkeringen.

Alleen voor de forfaitaire uitkeringen voor langdurig werklozen en de minimumpensi-
oenen voor werknemers zien we een beperkte welvaartsgroei voor de meeste gezins-
types en mogelijk zelfs een achteruitgang. Dit is vooral problematisch voor de werk-
loosheidsuitkeringen, gegeven dat deze in 2001 al bijzonder ontoereikend waren. De 
uitkeringen voor langdurig werklozen behoren samen met de leefl onen nog steeds tot 
de minst adequate uitkeringen. Het netto-inkomen van langdurig werklozen ligt 14% tot 
maar liefst 35% onder de armoedelijn, respectievelijk voor alleenstaanden en koppels 
met twee kinderen (7 en 14 jaar). Voor leefl oongerechtigden varieert deze kloof van 19% 
voor alleenstaande ouders tot 36% voor koppels met twee kinderen. Voor dit laatste ge-
zinstype ligt het leefl oon op maandbasis zo’n € 800 onder de armoededrempel (bedrag 
van 2009 vergeleken met armoededrempel inkomens 2008).

Als we naar de verschillen tussen de gezinstypes in 2009 kijken, dan blijkt over het 
algemeen dat de uitkeringspakketten voor koppels (zowel met als zonder kinderen) het 
verst van de armoedelijn liggen. Dit betekent dat de impliciete equivalentieschalen voor 
een bijkomende volwassene in de Belgische sociale regelingen veelal lager liggen dan de 
0,5 die gehanteerd wordt bij de berekening van de armoedelijn. De minimale inkomens-
pakketten voor alleenstaande ouders met twee kinderen (7 en 14 jaar) zijn doorgaans 
adequater dan die voor koppels, maar minder adequaat dan de sociale minima voor 
alleenstaanden. Alleen onder de leefl oongerechtigden zijn alleenstaande ouders de best 
beschermde categorie. Het netto-inkomen van het eenoudergezin met een leefl oon is 



232

Armoede in België

volgens onze berekeningen zelfs hoger dan het netto-inkomen van de alleenstaande ou-
der die langdurig werkloos is. Dit komt doordat de langdurig werkloze geen recht heeft 
op het terugbetaalbaar belastingkrediet voor kinderen ten laste (omdat het belastbaar 
inkomen hoger is dan het totaal van de belastingvrije sommen) en de leefl oontrekker 
wel (omdat het leefl oon niet meegerekend wordt in het belastbaar inkomen).

Figuur 7 – Internationale vergelijking van het netto gewaarborgd minimuminkomen 
voor arbeidsgeschikte personen op actieve leeftijd (i.c. het leefl oon voor België) en het 
voornaamste netto gewaarborgd minimum, onafhankelijk van bijdragen, voor ouderen 
(i.c. de IGO voor België), als percentage van de nationale armoederisicogrens, 2009.
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3.3 Internationale vergelijking

Op basis van een gelijkaardige methode is het eveneens mogelijk om de adequaatheid 
van de Belgische minimumuitkeringen internationaal te vergelijken. Met dit doel voor 
ogen heeft het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, in samenwerking met een 
netwerk van nationale experten, CSB-MIPI aangelegd; een internationaal databestand 
met vergelijkbare standaardsimulaties voor onder meer het minimumloon, de bijstand 
voor arbeidsgeschikte personen op actieve leeftijd en het sociaal minimum voor per-
sonen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt (Van Mechelen e.a., 2011). We 
beperken de bespreking in deze subparagraaf tot de laatste twee stelsels.

De standaardsimulaties berusten grotendeels op dezelfde assumpties als STASIM. Niet-
temin zijn er enkele belangrijke verschillen. Zo wordt er bij de berekening van het 
netto-inkomen niet enkel rekening gehouden met inkomstenbelastingen en sociale bij-
dragen, maar ook met lokale belastingen. Bovendien wordt er bijkomend verondersteld 
dat uitkeringstrekkers hun woning huren, aan twee derde van de mediane huurprijs 
(geschat op basis van EU-SILC 2008). Dit is belangrijk, omdat in een aantal Europese 
landen een systeem van omvangrijke huurtoelagen bestaat, die vaak afhangen van de 
hoogte van de huurprijs. Voor zover deze huurtoelagen niet-discretionair zijn, worden 
ze mee opgenomen in de standaardsimulaties. In drie West-Europese landen was in 
2009 de bijstand een regionale bevoegdheid. Voor deze landen wordt de situatie in res-
pectievelijk Wenen (Oostenrijk), Milaan (Italië) en Catalonië (Spanje) in de vergelijking 
opgenomen. De bijstand voor ouderen was enkel in Oostenrijk een regionale bevoegd-
heid, waarvoor we eveneens de situatie in Wenen opnemen.

Tot slot is het nog van belang dat de functie en toegangscriteria van de verschillende 
bijstandsstelsels niet altijd vergelijkbaar zijn. In sommige landen is de bijstand voor 
personen op actieve leeftijd categoriaal geregeld met specifi eke bijstandsstelsels voor 
arbeidsgeschikte personen die geen recht hebben op een minimumuitkering uit de so-
ciale verzekeringen. Ook wat de sociale minima voor ouderen betreft, bestaan er zeer 
grote verschillen: in Denemarken en Nederland is er een basispensioen dat zo goed 
als alle ouderen ontvangen en dat niet afhankelijk is van een middelentoets of eerder 
gedane sociale bijdragen. In Zweden en Finland bestaat een gelijkaardig systeem, waar-
bij de middelentoets beperkt wordt tot inkomsten van andere publieke pensioenen. 
In de meeste andere West-Europese landen bestaat een stelsel dat aan ouderen een 
minimuminkomen waarborgt en dat zeer gelijkaardig is aan de Belgische inkomensga-
rantie voor ouderen. In enkele Europese landen, zoals Luxemburg, bestaat er naast de 
algemene bijstand geen apart gewaarborgd minimum voor ouderen.15 Net zoals in de 
vorige subparagraaf, worden de netto-uitkeringsniveaus vergeleken met de Europese 
armoederisicogrens, die gelijk is aan 60% van het mediaan equivalent netto beschikbaar 
huishoudinkomen van elk land.

Zowel voor het leefl oon als voor de inkomensgarantie voor ouderen is de positie van 
België binnen de EU15 sterk afhankelijk van de huishoudsamenstelling. Dit betekent 
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onder meer dat de impliciete equivalentieschalen die voor de sociale minima worden 
gehanteerd, in belangrijke mate van land tot land verschillen. Bovendien is de positie 
van België voor het leefl oon over het algemeen iets beter dan bij een vergelijking van de 
inkomensgarantie voor ouderen. Waar dat voor alleenstaanden België tot de midden-
groep behoort, is het niveau van adequaatheid voor de andere gezinstypes eerder aan 
de lage kant. Er zijn enkele andere opvallende conclusies te trekken. Eerst en vooral is 
het opvallend dat in bijna geen enkel land de bodem van de sociale minima boven de ar-
moederisicogrens uitsteekt. Ten tweede, is het opvallend dat niet alleen in België, maar 
ook elders in Europa, voor alleenstaanden en koppels zonder kinderen de gewaarborgde 
minima voor ouderen dichter bij de armoederisicogrens liggen dan de gewaarborgde 
minima voor arbeidsgeschikte alleenstaanden en koppels op actieve leeftijd. Hoewel ze 
zelden de armoederisicogrens bereiken, is in heel wat landen de kloof tussen de sociale 
minima voor ouderen en de armoederisicogrens eerder beperkt.

4. Besluit

In deze bijdrage schetsen we een overzicht van de evolutie en adequaatheid van de so-
ciale minima in België. De voorbije tien jaar is de bodembescherming van België sterk 
gewijzigd: het bestaansminimum werd het leefl oon en het gewaarborgd inkomen voor 
bejaarden werd de inkomensgarantie voor ouderen; er werden nieuwe minima inge-
voerd voor (een deel van) de periode van primaire arbeidsongeschiktheid; in de werk-
nemersregeling werd de hoogte van het minimumrecht per loopbaanjaar ontkoppeld 
van het minimumloon en steeg het bedrag sterk; het minimumpensioen en de invalidi-
teitsuitkering voor zelfstandigen werden fors verbeterd waardoor het verschil met het 
minimumwerknemerspensioen bijna is weggewerkt; tegelijkertijd steeg de koopkracht 
van de inkomensgarantie voor ouderen zeer sterk. Behoudens enkele specifi eke minima 
in de werkloosheid, groeiden de sociale minima voor de werkbekwame bevolking op 
actieve leeftijd veel minder sterk. Hierdoor nam de kloof met de minimumbescherming 
voor de niet-meer actieve bevolking (invaliden en gepensioneerden) toe. Opmerkelijk is 
eveneens dat het verschil tussen de sociale minima in de bijstandsstelsels en de minima 
in de sociale verzekeringen lijkt te zijn afgenomen, in het bijzonder voor ouderen. Dit 
heeft er weliswaar voor gezorgd dat de adequaatheid van sommige sociale minima is 
verbeterd, maar het kan tevens op lange termijn de legitimiteit van deze sociale minima 
en de motivatie ondergraven om aan de sociale verzekeringen bij te dragen.

Globaal genomen zijn de uitkeringen het voorbije decennium sterk gestegen, zeker in 
vergelijking met de jaren 1990. De koppeling van de uitkeringen aan de gezondheids-
index garandeert in belangrijke mate de koopkrachtvastheid van de uitkeringen. Daar-
enboven werden heel wat selectieve welvaartsaanpassingen doorgevoerd. Bovendien 
beschikt België sinds enkele jaren over een structureel mechanisme om de uitkeringen 
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te laten meegroeien met de stijgende welvaart. Niettemin biedt het mechanisme dat 
werd ingevoerd minder garantie op welvaartsvaste uitkeringen dan dat de prijsindexe-
ring koopkrachtvaste uitkeringen waarborgt.

Ondanks de stijging van de koopkracht van de sociale minima, bereiken ze slechts zel-
den de armoederisicogrens. In het bijzonder voor langdurig werklozen en leefl oontrek-
kers is de kloof met de armoederisicogrens groot. België staat daarbij niet alleen: de 
gewaarborgde minima voor werkbekwame personen op actieve leeftijd en voor ouderen 
liggen in Europa slechts uitzonderlijk boven de armoederisicogrens.

NOTEN

 1. Graag wensen we de redactie, Frans Lammertyn en Valérie Flohimont te bedanken voor sug-
gesties en opmerkingen bij een eerdere versie van dit hoofdstuk.

 2. De schattingen variëren sterk naargelang van welke transfers tot de sociale zekerheid worden 
gerekend. Bron: Social Protection Benefi ts as percentage of GDP, op basis van online gegevens van 
Eurostat, geraadpleegd in september 2011.

 3. Wat de rustpensioenen betreft, beperken we ons in dit hoofdstuk tot de minimumpensioenen. 
In het hoofdstuk van Berghman e.a. wordt ingegaan op het resultaat van alle verplichte pensi-
oenregelingen voor de bevolking in haar geheel en worden niet enkel vervangingsratio’s, maar 
ook armoedecijfers voor ouderen besproken.

 4. In deze context betekent het voleindigen van studies dat de jongere het volledig schooljaar moet 
hebben gevolgd: de lessen bijwonen, alle stages en praktijkoefeningen hebben voltooid en aan-
wezig zijn op de examens. Het is niet vereist dat men geslaagd is.

 5. Sinds ten minste 6 maanden voor het begin van de arbeidsongeschiktheid uitkeringsgerechtigd 
zijn, in totaal 120 arbeids- of gelijkgestelde dagen aantonen, over het tijdvak dat ingaat vanaf 
de datum dat hij gerechtigd is geworden en loopt tot de dag voor de aanvang van primaire ar-
beidsongeschiktheid aan een aantal arbeids- of gelijkgestelde dagen komen dat minstens over-
eenstemt met 3/4 van het aantal werkdagen van het beschouwde tijdvak, een bepaald gemiddeld 
dagloon rechtvaardigen.

 6. Ondanks het bestaan van de IGO, ontvangt ongeveer 0,14% van de 65-plussers een leefl oon.
 7. De periode van 1973 tot 1981 is een uitzondering. De zogenaamde Wet Namèche van 1973 voerde 

eveneens en structureel mechanisme van welvaartsaanpassingen in. Onder invloed van de eco-
nomische crisis, wordt sinds 1981 deze regeling niet meer toegepast (De Vil e.a. 2011, 3-4).

 8. Wet betreff ende het Generatiepact van 23 december 2005, artikel 5 en 6, 72 en 73.
 9. Programmawet van 27 december 2006, hoofdstuk IV, artikel 73 bis en 73 ter.
10. Deze defi nitie wordt nog steeds gehanteerd in de Open Methode voor Coördinatie op het gebied 

van sociale inclusie en ze vertoont heel wat gelijkenissen met gangbare defi nities van armoede 
in de wetenschappelijke literatuur. Voor een uitgebreidere bespreking van verschillende soorten 
defi nities, zie Van den Bosch (2001), Levecque (2003) en Goedemé en Rottiers (2011). Een gelijk-
aardige defi nitie die de nadruk meer op sociale uitsluiting legt, wordt gehanteerd door Vranken 
e.a. (2010, 37-38) en is terug te vinden in verschillende Belgische/Vlaamse beleidsdocumenten.

11. Dit geldt niet noodzakelijk voor een evaluatie van de hoogte van de uitkeringen vanuit een ander 
perspectief waarbij de nadruk ligt op een ‘individueel’ recht op uitkeringen. Voor de evaluatie 
in termen van het voorkomen van armoede, kan de huishoudcontext echter niet uit het oog 
worden verloren.

12. Een uitgebreider rekenvoorbeeld kan worden teruggevonden in Goedemé e.a. (2011).
13. Spijtig genoeg werd tot voor kort zeer weinig aandacht geschonken aan de systematische schat-

ting van standaardfouten en betrouwbaarheidsintervallen en beschikken gebruikers van de EU-
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SILC-data over beperkte informatie om op een zeer nauwkeurige manier standaardfouten te 
schatten (zie Goedemé, 2011). In principe zouden we de oefening moeten overdoen voor ECHP-
data die mee aan de basis liggen van de vergelijking in subparagraaf 4.2. Zo’n oefening valt 
echter buiten het bestek van deze bijdrage. Bovendien is de bevraging van inkomens tussen 
ECHP en EU-SILC gewijzigd. Daarom is het aangewezen om enkel relatief grote wijzigingen als 
statistisch signifi cant te beschouwen.

14. In Van Mechelen e.a. (2010) meten we de welvaartsvastheid van de bijstandsuitkeringen ook 
door de netto-uitkeringspakketten voor een aantal gezinstypes te vergelijken met netto-inko-
mens van dezelfde gezinstypes met één gemiddeld loon. Deze maat levert een zeer gelijkaardig 
beeld op als hetgeen we hier beschrijven, zij het dat de welvaartsgroei ten opzichte van de ge-
middelde lonen minder uitgesproken is.

15. Een gedetailleerde bespreking van assumpties en beperkingen is terug te vinden in Van Meche-
len e.a. (2011). Een uitgebreidere internationale vergelijking van het leefl oon is terug te vinden 
in Van Mechelen & Marchal (te verschijnen) en van de sociale minima voor ouderen in Goedemé 
(te verschijnen).
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HOOFDSTUK 2

Precaire arbeid en arbeidsrecht of hoe de Staat de 
fl exploitatie regelt

Patrick Humblet en Filip Dorssemont

1. Leven wij in de best mogelijke wereld?

Toen in 2001 in de aanloop naar de top van Laken een studie werd gemaakt over pre-
caire arbeid, bleek dat in vele landen van de Europese Unie de vlag vaak een andere 
lading dekt (Barbier & Lindley, 2002; Verly, 2004: 54 e.v.). Ook de discipline van waaruit 
het fenomeen wordt bestudeerd, kan een rol spelen (Kalleberg, 2009: 1-2). Voor deze 
bijdrage met betrekking tot België hebben wij – juristen – ons hoofdzakelijk gebaseerd 
op de defi nitie van de European Metalworkers Federation.1

Precaire arbeid betreft banen...

“– Met weinig of geen baanzekerheid
 – Met lage lonen en onbeveiligd (sic)
 –  Zonder sociale zekerheid (met betrekking tot pensioen, ziekteverzekering, werkloos-

heidsuitkeringen)
 – Zonder bescherming tegen ontslag
 – Zonder beroepsopleiding
 – Met weinig of geen veiligheid en gezondheid op het werk
 – Zonder syndicale vertegenwoordiging”

Hieraan hebben wij nog één onderzoeksobject toegevoegd: het verlies van de greep op 
de tijdsbesteding (in navolging van Standing, 2011: 115 e.v.).

Wanneer we de situatie in België toetsen aan deze criteria, valt het allemaal wel mee. Zo 
kennen wij het Gewaarborgd Gemiddeld Minimum Maandinkomen en de loonkoppeling 
aan de index. Ook op het vlak van gezondheid en veiligheid mogen wij niet mopperen. 
We beschikken over een vrij beschermende wetgeving. De vakbonden zijn – niet in het 
minst via zitjes in allerhande beheerscomités van parastatalen – deel van het staatsap-
paraat en wij hebben een uitgebreide sociale zekerheid. Tot slot is er een juridisch kader 
voor beroepsopleiding ingebed in een uitgebreide arbeidswetgeving die het ontslag re-
gelt en de arbeidsduur beperkt. Is er überhaupt wel precaire arbeid in België?
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Tegenover dit positieve vermoeden staat het feit dat, sinds medio jaren zeventig, het 
sociaal recht een existentiële crisis beleeft (Lyon-Caen, 1980: 255 e.v.). Offi  cieel heet het 
dat wetten worden versoepeld om tegemoet te komen aan een nieuwe economische 
realiteit. In de hiernavolgende bijdrage zullen we een beeld schetsen van deze regres-
sie.2 Het resultaat van deze investigative jurisprudence kunnen we nu al verklappen: alle 
arbeid dreigt precair te worden.3

2. Hoe het was...

Voor 1900 bestond er geen arbeidsovereenkomstenwet. Wie werkte voor iemand anders 
viel onder artikel 1780 Burgerlijk Wetboek dat bepaalde: “Men kan zijn diensten slechts 
voor een tijd of voor een bepaalde onderneming verbinden”. Deze formulering was een 
gevolg van de aversie van de Franse revolutionairen voor elke beperking van de indivi-
duele vrijheid. De tekst van het artikel werd overgenomen in het artikel 5 Wet 10 maart 
1900 op de arbeidsovereenkomsten (voor werklieden). Ook de rest van de wetgeving 
ademde de geest van het Burgerlijk Wetboek, net zoals later de Wet van 7 maart 1922, 
betreff ende het bediendencontract.

De wet van 21 november 1969 introduceerde een stijlbreuk (Magits, 2001: 26). Ze 
was niet langer een vertaling van het burgerlijk recht; in plaats daarvan kwam een 
arbeids(overeenkomsten)recht tot stand met een eigen fi naliteit: de werknemers een 
grotere vastheid van betrekking geven, een grotere zekerheid van arbeidsinkomen en 
het behoud van de volledige tewerkstelling.4

Tot de jaren zeventig had het sluiten van een arbeidsovereenkomst haast iets religieus. 
In de onderneming werd ingetreden zoals in een klooster. De werknemer begon te wer-
ken op jonge leeftijd en bleef na het presteren van een proefperiode (het noviciaat) tot 
zijn pensioen in de onderneming. De trouw aan de werkgever werd beloond met een 
ereteken van de arbeid en een gouden uurwerk.

De vakbonden hadden in die periode het toppunt van hun macht bereikt. Zij waren de 
zaakwaarnemers van de arbeidersklasse waarvoor ze over loon- en arbeidsvoorwaar-
den onderhandelden. De afspraken werden bezegeld met collectieve arbeidsovereen-
komsten. De apotheose kwam er in 1973 toen de werknemersorganisaties erin slaagden 
om de werkgevers te verplichten aan de ondernemingsraden economische en fi nanciële 
inlichtingen te verstrekken.5 De patronale almacht was gebroken. In de Arbeidsover-
eenkomstenwet van 3 juli 1978 (die nog altijd geldt) wordt deze ideologische switch 
(Blanpain, 1978: 4-5) gesymboliseerd door het vervangen van de terminologie ‘contrac-
ten voor verhuring van werk’ door ‘arbeidsovereenkomsten’. Arbeid is niet langer een 
koopwaar (Magits, 2001: 27). Ons verhaal van de deconstructie begint hier en heeft vier 
invalshoeken: het loon, de tijd(sbesteding), de arbeidsovereenkomst en de productie 
van de heersende ideologie.
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3. Het loon belaagd

Op het moment dat de Arbeidsovereenkomstenwet 1978 tot stand komt, zijn Les trente 
Glorieuses6 achter de rug. Europa zit midden in de oliecrisis. In 1981 wordt een oproep ge-
lanceerd door een aantal industriëlen voor een krachtdadig(er) beleid (Cottenier & Her-
togen, 1991: 14). Dat viel niet in dovemansoren. Kort daarop zal Martens V (en volgende) 
met volmachten regeren. Dit luidt een periode in van sociale regressie (zie Rigaux & 
Verboven, 1984) die zich afspeelt op verschillende vlakken: ingrijpen in de loonvorming, 
fl exibele arbeidsduur, fl exibele statuten, uitholling van de Arbeidsovereenkomstenwet, 
afbouwen van de publieke sector en het ondergraven van de sociale dialoog.

3.1 Gosplan7 made in Belgium

Tot medio jaren zeventig was de loonvorming volledig vrij. Ten gevolge van de petro-
leumcrisis werd België geconfronteerd met een stagfl atie8 waardoor de overheid zich 
genoodzaakt zag in te grijpen. Door de Wet van 30 maart 1976 betreff ende de economi-
sche herstelmaatregelen9 werd een eerste inkomensmatiging opgelegd. Deze was zeer 
ruim. Zo werden ook de erelonen van beoefenaars van vrije beroepen geblokkeerd. Voor 
werknemers werd de koppeling aan de index bevroren wanneer een bepaald loonbedrag 
werd overschreden.10

Een tweede golf van interventies liep gedurende heel de jaren tachtig.11 Vanaf februari 
198212 gebeurde dit door middel van bijzondere machten: de koning – dat is, de rege-
ring – was niet langer verplicht om het parlement om toestemming te vragen. De groot-
ste gemene deler van de opeenvolgende volmachtsbesluiten was, dat de loonsverhogin-
gen sterk aan banden werden gelegd, al of niet door de automatische indexering van 
de lonen te blokkeren, te wijzigen of af te romen. Daarnaast werd de regel ingevoerd 
dat de lonen niet sneller mochten stijgen dan het gewogen gemiddelde van onze zeven 
belangrijkste handelspartners (Duitsland, Nederland, Frankrijk, het Verenigd Konink-
rijk, Italië, Japan en de VS). Dit mechanisme werd na het stopzetten van de volmachten 
de regel. In 1996 werd dan een kader gecreëerd waarmee de loonkost permanent kan 
worden gemonitord.13

Het belangrijkste kenmerk van de thans geldende regeling is dat de sociale gespreks-
partners hierbij worden betrokken. De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Natio-
nale Arbeidsraad rapporteren jaarlijks over de ontwikkeling van de loonkosten in België 
en in de referentielidstaten en over de marges waarbinnen kan worden onderhandeld 
(abstractie gemaakt van baremaverhogingen en de index). De referentielidstaten zijn 
beperkt tot drie, in plaats van de vroegere zeven: Nederland, Frankrijk en Duitsland. 
Om de twee jaar onderhandelen de sociale partners een IPA (Interprofessionneel Ak-
koord). Indien zij daarin niet slagen, bemiddelt de regering. Indien ook dat niet lukt, 
staat het de regering vrij om zelf de loonnorm vast te leggen. De index en de baremieke 
verhogingen blijven behouden. De loonnorm is voor 2011-2012 bij KB14 vastgelegd op 0% 
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en voor 2012 op 0,3%. Wanneer niet met anciënniteitsbarema’s wordt gewerkt, blijft de 
loonsverhoging dus beperkt tot de index.

Het mechanisme om de lonen te oriënteren op de buurlanden heeft een pervers eff ect.

Na de invoering van de euro kon Duitsland niet langer zijn economie sturen door deva-
luaties of revaluaties. Daarom werd gekozen voor een sociale afbraak die vrij radicaal 
is: het zogenaamde Hartz-Konzept. Door een aantal wetten, genoemd naar de voorzitter 
van de commissie, de manager Peter Hartz, werd het Duitse sociaal recht vanaf 2003 
grondig hervormd (zie onder andere Kemmerling en Brutel, 2006) en is het opgescho-
ven in de Anglo-Amerikaanse richting (Fleckenstein, 2008: 179). Vooral op het vlak van 
de bestrijding van de werkloosheid is Hartz IV zeer ingrijpend. Zo wordt de periode van 
werkloosheidsuitkering sterk beperkt en is het bijna onmogelijk geworden om een aan-
geboden job te weigeren,15 zelfs indien het loon (tot 30%) lager is dan datgene wat wordt 
bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst. Deze pushfactoren zorgen er uiteraard 
voor dat de lonen in dalende lijn gaan. Bij onze Oosterburen is dus een race to the bottom 
ingezet die wij via de loonnorm zullen importeren.

De loonkostenmatiging heeft ook nog andere verstrekkende gevolgen.

De loonnorm treft elke werknemer, ongeacht de hoogte van het loon. Hierdoor worden 
de lage lonen natuurlijk relatief zwaarder getroff en. Uiteraard wordt de werknemer 
beschermd door het Gewaarborgd Gemiddeld Minimum Maandinkomen,16 maar ook 
dat moet worden gerelativeerd. Het betreft een ‘gemiddelde’: het vakantiegeld en de 
dertiende maand/eindejaarspremie worden hierin begrepen. Per maand zal er dus een 
veel lager bedrag worden uitbetaald dan de ongeveer 1500 euro bruto die het GGMM 
bedraagt. Na aftrek van de werknemersbijdrage RSZ en de bedrijfsvoorheffi  ng is de 
kans groot dat de armoededrempel wordt overschreden.

3.2 Outsourcing

In sommige sectoren is de loonkost vrij hoog. Vandaar dat in de jaren tachtig de tech-
niek is ontstaan van het outsourcen ofte het ‘fi lialiseren’. In de eerste hypothese stoot 
een werkgever bepaalde activiteiten af en laat ze verrichten door een derde die de 
diensten goedkoper kan leveren dan wanneer ze zelf worden verricht. In geval van fi li-
alisering worden bepaalde activiteiten in een dochteronderneming ondergebracht met 
een lagere loonkost. Door een eenvoudige kunstgreep bespaart een ondernemer sloten 
geld. Hoe zit dit in elkaar?

Een werkgever in de particuliere sector ressorteert onder een paritair comité. In dat 
PC worden de loon- en arbeidsvoorwaarden onderhandeld die bindend zijn voor alle 
ondernemingen die tot het ressort behoren en die gelden voor alle werknemers. Een 
onderneming die onder een ‘duur’ PC ressorteert, heeft dus een zware loonkost. De 
truc bestaat erin om een ondernemingsactiviteit te beperken tot de kerntaak. Al de 
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jobs die niet bijdragen tot de corebusiness (en ook duur zijn) worden stopgezet. Een 
auto-assemblagebedrijf (dat onder het PC metaal valt) kan dus de fabricatie van zetels 
(textiel), het onderhouds-, keuken- en veiligheidspersoneel afstoten of onderbrengen in 
aparte rechtspersonen. De werknemers die de randactiviteiten uitvoeren (en niet tot 
de onderneming behoren) ressorteren onder goedkope(re) paritaire comités waardoor 
de loonkost daalt. Een variant bestaat erin dat men zijn activiteiten herschikt. Zo werd 
in 2008 een Carrefourhypermarkt opgericht als een franchise en uitgebaat door een 
zelfstandig gerant. Hierdoor viel de winkel niet onder PC nr. 312 (zoals andere Carre-
fourvestigingen), maar onder het goedkopere PC nr. 202.

De geliquideerde activiteiten betreff en vaak repetitieve taken die weinig scholing verei-
sen, zoals het onderhoud en de catering. Poetsvrouwen en keukenhulpen die vroeger al 
tot de slechtstbetaalden behoorden, verdienen na een outsourcing/fi lialisering nog min-
der. Daarenboven verliezen zij vaak voordelen. Zolang men zijn activiteiten uitoefent in 
een sterke sector, krijgt men naast zijn loon immers nog een aantal extra’s via de fond-
sen voor bestaanszekerheid (zoals een surplus bovenop de werkloosheidsuitkeringen in 
geval van tijdelijke werkloosheid). Indien men naar een ander PC verhuist, verdwijnen 
ook deze rechten (Bocksteins, 1998: 524-525).

Maar ook de publieke sector ontsnapt niet aan deze ontwikkelingen, hoewel die niet 
onder een PC thuishoort. Bij de overheid dient de outsourcing vaak als een oplossing om 
de statutaire tewerkstelling te ontwijken.

3.3 Paritaire comités aan herschikking toe

Toen de cao-wet in 1968 tot stand kwam, werden de bevoegdheidsgebieden van de pa-
ritaire comités vastgelegd. Ondernemingen met activiteiten die niet onmiddellijk onder 
de klassieke sectoren ressorteerden, vielen onder een residuair PC zoals het ANPCB 
nr. 218: het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden. Het was de bedoe-
ling dat dit veeleer de uitzondering zou zijn. Ondertussen gaat het echter om 50.000 
bedrijven en 300.000 werknemers.17 Deze sector wordt gekenmerkt door vrij lage lonen 
onder andere door de lage syndicalisatiegraad. Door de status-quo kunnen de loon- en 
arbeidsvoorwaarden voor een grote groep werknemers op een vrij laag peil worden 
gehouden.

3.4 No future

Door de EU-Richtlijn 2000/78/EG en de omzetting daarvan in de wet 10 mei 2007 ter 
bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie18 werd in de relatie werkgever-
werknemer elk ongerechtvaardigd onderscheid verboden op grond van leeftijd. Dit had 
voor gevolg dat in vele sectoren de barema’s van de bedienden moesten worden herzien 
wegens hun discriminatoire karakter. De jaarlijkse loonsverhogingen werden in het ver-
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leden immers vaak gekoppeld aan de leeftijd. Een bediende categorie II van vijfentwintig 
verdiende voor dezelfde job 500 euro minder per maand dan een vijfenveertigjarige. In 
vele sectoren heeft men dit opgelost door te opteren voor anciënniteitsbarema’s. Dit is 
evenwel een tikkende tijdbom. Indien het Europese Hof van Justitie ooit deze praktijk 
zou veroordelen, wordt het sociale overleg op de helling gezet. Immers, nu wordt in de 
sectoren tweejaarlijks onderhandeld en komt het erop neer dat het barema wordt ver-
hoogd met een aantal procenten. Indien deze techniek niet langer kan worden gebruikt, 
zal het loonoverleg geïndividualiseerd worden. Van elke werknemer zal apart zijn doop-
ceel worden gelicht. In een dergelijke constellatie staan werkgever en werknemer te-
genover elkaar bij de loononderhandeling; voor de werknemersorganisaties is geen rol 
meer weggelegd. De macht van de economisch sterkere partij zal dus primeren, want 
ze wordt niet meer gecounterd door de macht van het getal. Het wordt ieder voor zich 
en de verliezers zijn al gekend.

3.5 The fi nal countdown

België is een van de weinige lidstaten van de Unie waar de lonen stijgen via een in-
dexeringsmechanisme (Mongourdin-Denoix & Wolf, 2010). De Raad van de Europese 
Unie heeft in juni 2011 aanbevolen om “In overleg met de sociale partners en conform 
de nationale praktijken het systeem voor het voeren van loononderhandelingen en het 
loonindexeringssysteem te hervormen, teneinde ervoor te zorgen dat de loonstijging 
beter aansluit bij de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit en het concurrentie-
vermogen”.19 Op 10 november 2011 herinnerde eurocommissaris, Rehn, België aan zijn 
verplichting om onder andere deze bepaling uit de sixpack (het betroff en in totaal zes 
aanbevelingen) uit te voeren, want anders kunnen er sancties volgen.

In combinatie met een loonblokkering zou het afschaff en van de index desastreuze 
gevolgen kunnen hebben voor de koopkracht. België heeft evenwel IAO-Verdrag nr. 98 
geratifi ceerd en is dus verplicht om de nodige maatregelen te nemen om de levensstan-
daard van de werknemers veilig te stellen (Vanthournout & Humblet, 2011: 27). Het af-
schaff en van de automatische indexering tezamen met de loonblokkering vormt echter 
geen enkel probleem. Dit zou dan wel impliceren dat loonsverhogingen alleen nog maar 
kunnen worden afgedwongen door middel van staking. In slechtbetaalde sectoren is de 
syndicalisatiegraad echter vaak laag en het aanbod aan arbeidskrachten hoog waardoor 
de kans op actie gering is en de lonen dus lange tijd laag zullen blijven.

4. Work-life balance grondig verstoord

Tot de jaren tachtig werd de arbeidsduurregeling alleen maar bepaald door de Arbeids-
wet. De maximaal toegelaten arbeid (per dag) was beperkt, overuren waren veeleer 
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uitzonderlijk en alleen mogelijk mits een fi nancieel surplus, er gold een verbod op zon-
dagsarbeid en een principieel verbod van nachtarbeid.20

In 1982 kwam er een paradigmawissel, geïnspireerd door professor Tamaz Palasthy 
(UCL). Het zogenaamde ‘plan Palasthy’ (Zeegers e.a., 1983) bestond er voornamelijk in 
om het productiepotentieel beter te benutten. ’s Avonds, ’s nachts en tijdens de week-
ends lagen de machines stil. Door aanvullende aanwervingen en een herverdeling van 
de arbeid kon hieraan verholpen worden. Elke arbeidspost moest zeven dagen op zeven 
worden bezet gedurende twaalf uur per dag zodat de machines vierentachtig uur wer-
den gebruikt in plaats van veertig.

De toenmalige minister van Tewerkstelling, Michel Hansenne, had hier wel oren naar 
en door middel van het KB nr. 179 van 30 december 1982, werd een juridisch kader 
gecreëerd (De Gols, 1987: 36 e.v.). Deze ‘experimenten-Hansenne’ werden opgezet met 
het fi at van de werknemersorganisaties en leidden in de praktijk tot weekendwerk, het 
optrekken van de daggrens en zondagswerk. De geest was uit de fl es. Er volgde dan een 
rist versoepelingen (Vanachter, 1987) met als hoogtepunt de wet van 17 maart 1987, be-
treff ende de invoeringen van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen21 die naast 
de Arbeidswet een parallel/fl exibel circuit creëerde (Engels, 1987).

Het aantal ‘fl exibiliseringsmaatregelen’ is hand over hand toegenomen zodat de oor-
spronkelijke beschermende wetgeving volledig is uitgehold. Vaak gaan de versoepelin-
gen ook nog gepaard met een vermindering van de vergoeding. Zo kan een collectieve 
arbeidsovereenkomst toestaan dat toeslag, verschuldigd voor overwerk, wordt om-
gezet in bijkomende inhaalrust.22 De werknemer die overwerk verricht, krijgt hier-
voor geen extracompensatie maar inhaalrust die hij niet kan opnemen wanneer hij 
dat wenst. Hij moet de recuperatiemomenten immers bepalen in samenspraak met 
de werkgever.

Deeltijdse werknemers zijn helemaal loslopend wild. Zij moeten minimaal drie uur na 
elkaar werken, maar... hiervan kan worden afgeweken bij collectieve arbeidsovereen-
komst. Een deeltijdse werknemer die werkt voor een schoonmaakbedrijf kan zo worden 
verplicht om voor en na de kantooruren (van de opdrachtgever) te werken waardoor 
hij/zij relatief zwaar wordt belast tegen een lage vergoeding. En dit is maar één van 
de voorbeelden die illustreren hoe de deeltijdwerkers de ruggengraat vormen van het 
industriële reserveleger (zie Deumer, 2010).

Ook de dag des Heren is niet meer heilig. Vanaf medio jaren tachtig werd het aantal 
uitzonderingen (op het verbod) drastisch uitgebreid. In een aantal gevallen valt daar wel 
iets voor te zeggen (zoals voor benzinestations). Waarom evenwel meubelwinkels en 
tuincentra sinds 199723 mogen openblijven op zondag blijft een raadsel.

Nachtarbeid die tot 1997 verboden was voor (de meeste) vrouwen werd onder dreiging 
van de Europese Commissie (die hierin een aanfl uiting zag van de gelijke behandeling) 
ook mogelijk (zie Humblet, 2011).
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De uitzonderingen worden vaak maar toegestaan op basis van vrijwilligheid. Het is 
echter de vraag in hoeverre hiervan sprake kan zijn. Welke werknemer van een groot-
warenhuis zal durven weigeren om gedurende zes zondagen per jaar (waarvan meestal 
een aantal tussen Kerstmis en Nieuwjaar) te komen werken24?

Het afstappen van arbeid op vaste uren heeft onder andere als gevolg dat de combinatie 
arbeid-gezin grondig wordt verstoord. Partners die verschillende uurregelingen heb-
ben, zien elkaar nauwelijks. Vroeger stond daar dan meestal een vergoeding tegenover, 
maar deze valt nu vaak weg.

5. De arbeidsovereenkomst nieuwe stijl

Om het hoofd te bieden aan de crisis werd ook op het vlak van de arbeidsovereenkomst 
ingegrepen. Er werd een zogenaamd remediair circuit ontwikkeld25 (Van Hootegem, 
1991: 11-12). Daarnaast werd bestaande wetgeving versoepeld en/of geliquideerd.

5.1 Het remediair circuit

5.1.1 Nepstatuten

Meestal wordt het remediair circuit geassocieerd met de ‘nepstatuten’ uit de jaren 
tachtig: Tewerkgestelde Werklozen, Bijzonder Tijdelijk Kader, Derde Arbeidscircuit26 en 
Gesubsidieerde Contractuelen.27 Deze uitdovende regelingen waren geschoeid op een-
zelfde leest: een werkloze die aan bepaalde voorwaarden voldeed, kon in dienst worden 
genomen met subsidies van de overheid. De werknemers hadden een arbeidsovereen-
komst die op punten en komma’s na dezelfde was als die van een gewone werknemer, 
maar ze kregen vaak niet de extra’s waarop de reguliere werknemers aanspraak konden 
maken.

Een variant hiervan zijn de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen28: langdurig 
werklozen kunnen worden uitgeleend door een klusjesdienst (het PWA) voor allerhande 
jobs die niet tot het reguliere arbeidscircuit behoren. Ook deze PWA’ers (sic) worden 
tewerkgesteld door middel van een schijnarbeidsovereenkomst. Het lijkt wel een ar-
beidsovereenkomst, maar is er geen.

5.1.2 Stagiairs, startbanen: what’s in a name?

Vanaf medio jaren 70 verplichtte de overheid de particuliere sector om een duit in het 
zakje te doen. Door de wet van 30 maart 197629 werden ondernemers met een bepaalde 
schaalgrootte verplicht om een percentage stagiairs aan te werven. Het juridische kader 
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werd een aantal keren aangepast, maar 35 jaar na datum moeten werkgevers nog steeds 
jongeren30 aanwerven. Nu noemt men dit ‘startbaanovereenkomsten’.31 Deze overeen-
komsten hebben het karakter van een gewone arbeidsovereenkomst, maar de tewerk-
stelling is beperkt tot maximum 12 maanden.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om jongeren een eerste stap te laten zetten in het 
beroepsleven. Het systeem biedt evenwel ook de mogelijkheid om een fl exibel perso-
neelsbestand te realiseren (Van Hootegem, 1991: 12). Het voornaamste bezwaar tegen 
deze vorm van onvolwaardige job is, dat er geen doelgroepenbeleid wordt gevoerd. De 
werkgever kan zowel een hoog- als een laaggeschoolde aanwerven. De kans is dan ook 
reëel dat de startbaan gewoon wordt gebruikt als een extra proefbeding.

5.1.3 Uitzendarbeid in opmars

Uitzendarbeid is in België geïntroduceerd in 1958 naar aanleiding van de wereldten-
toonstelling (Van Hootegem, 1991: 13). Het zou echter duren tot 1976 alvorens de eerste 
regelgeving tot stand kwam. De recente(re) wet van 198732 voorziet in een juridisch 
kader voor de uitzendarbeid, formuleert een verbod van terbeschikkingstelling en biedt 
de mogelijkheid voor tijdelijke arbeid. Dit laatste impliceert dat een werkgever – net 
zoals bij een vervangingsovereenkomst – in specifi eke omstandigheden met sommige 
beperkingen van het arbeidsovereenkomstenrecht geen rekening moet houden. Het is 
niet de bedoeling om hier het proces te maken van de uitzendarbeid, maar we kunnen 
er niet naast kijken dat uitzendarbeid niet dezelfde zekerheid biedt als een reguliere 
arbeidsovereenkomst.

5.2 De versoepeling van de Arbeidsovereenkomstenwet

5.2.1 Overeenkomsten van bepaalde duur niet langer de uitzondering

Dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur de regel was (zie supra), werd in 
artikel 10 Arbeidsovereenkomstenwet geconsacreerd door het bemoeilijken van de 
overeenkomst van bepaalde duur: “wanneer de partijen verscheidene opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd hebben afgesloten zonder dat er een 
onderbreking is, toe te schrijven aan de werknemer, worden zij verondersteld een over-
eenkomst voor onbepaalde tijd te hebben aangegaan, behalve wanneer de werkgever 
het bewijs levert dat deze overeenkomsten gerechtvaardigd waren wegens de aard van 
het werk of wegens andere wettige redenen”. Deze bepaling wou de baanstabiliteit in 
de ondernemingen verbeteren.33

In 1994 werd van deze regel afgestapt. Om de Belgische bedrijven te bevrijden van ‘het 
dwangbuis dat het Belgische arbeidsrecht kenmerkt’ (sic),34 werd een artikel 10bis in 
de Arbeidsovereenkomstenwet ingevoegd, waardoor het mogelijk wordt om vier op-
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eenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur te sluiten in zoverre deze niet 
minder dan drie maanden bedragen en de totale duur de twee jaar niet mag overschrij-
den. Mits toestemming van de inspectie kunnen opeenvolgende overeenkomsten van 
minsten zes maanden worden gesloten tot een termijn van drie jaar wordt bereikt.35

5.2.2 Uitbreiding van het proefbeding

Oorspronkelijk bedroeg de proeftijd voor bedienden drie of zes maanden naargelang 
van de hoogte van het loon. In 1985 werd dit – zonder enige noemenswaardige moti-
vering36 – opgetrokken tot respectievelijk zes maanden en twaalf maanden. Ook wordt 
het proefbeding in de praktijk vaak oneigenlijk gebruikt om de periode van precaire 
tewerkstelling te verlengen; een klassiek voorbeeld is een proefbeding na een tewerk-
stelling als uitzendkracht.

5.2.3 De vervangingsovereenkomst

In 1985 wordt de vervangingsovereenkomst mogelijk gemaakt voor alle werknemers.37 
Werknemers voor wie de arbeidsovereenkomst is geschorst, kunnen worden vervan-
gen door middel van een soepele overeenkomst. Verschillende regels van het arbeids-
overeenkomstenrecht mogen opzij worden gezet. Zo kan de werkgever onbeperkt op-
eenvolgende overeenkomsten van bepaalde duur sluiten. Sterker nog, er kan worden 
afgesproken dat de arbeidsovereenkomst duurt tot op het moment dat de vervangen 
werknemer terug opduikt. De enige beperking is dat een periode van twee jaar niet 
wordt overschreden. Maar niets belet dat de vervanger daarna een andere werknemer 
vervangt. In 1991 werd deze mogelijkheid uitgebreid tot de publieke sector.38

5.3 De liquidatie van ....

5.3.1 ...de jobzekerheid

Zoals we hiervoor al zagen, wou de Arbeidsovereenkomstenwet de werknemer een 
vastheid van betrekking garanderen. Een belangrijke pijler daarvan is een ontslagrecht 
dat een bescherming biedt tegen een al te snelle afvloeiing.

Een ontslagrecht kan op verschillende manieren worden geconstrueerd. Externen (aan 
de arbeidsrelatie) kunnen een controlemogelijkheid hebben. Deze kan preventief zijn: 
de werkgever moet toestemming vragen; in Nederland is dat het UWV WERKbedrijf.39 
Een variant hiervan is dat het ontslag maar mogelijk wordt mits aan een bepaalde re-
den wordt voldaan, zoals de cause réelle et sérieuse in Frankrijk,40 die achteraf door de 
rechter kan worden getoetst. In België is de ontslagmacht echter absoluut (zie Rigaux, 
2004: 113 e.v.). Een werkgever kan ontslaan wie hij wil en wanneer hij wil. Een onmid-
dellijk vertrek uit de onderneming kan alleen maar mits het ophoesten van een opzeg-
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gingsvergoeding. Meestal gebruikt men deze techniek wanneer het werknemers be-
treft van wie de aanwezigheid in het bedrijf gedurende de opzeggingstermijn een risico 
oplevert. Voor mindere goden is er evenwel een goedkopere oplossing. De werkgever 
zegt de werknemer op en laat hem de opzeggingstermijn presteren. De kostprijs is dus 
nihil. Een collectief ontslag is aan iets meer (fi nanciële en vormelijke) beperkingen 
onderworpen, hoewel dit mits een beetje creativiteit allemaal wel meevalt, voor de 
werkgever althans. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat een multinational die wil 
saneren eerst de Belgische vestigingen sluit. Verweer is toch niet mogelijk.

De moraal van het verhaal: met een dergelijk ontslagrecht is niemand op geen enkel 
moment zeker van zijn job.

5.3.2 ...de werkzekerheid

Wanneer het orderboekje van de werkgever leeg is, heeft hij de mogelijkheid om de 
arbeiders tijdelijk werkloos te stellen.41 Dit impliceert dat de werknemers gedurende 
een bepaalde periode een werkloosheidsuitkering krijgen. Het economisch risico wordt 
afgewenteld op de gemeenschap. Voor bedienden kon dit echter tot voor kort niet. In 
het verleden werd menig minister van Werk onder druk gezet om hieraan iets te doen, 
maar zonder succes. De kredietcrisis heeft er echter voor gezorgd dat sedert 200942 

een dergelijke mogelijkheid nu ook voor (sommige) bedienden kan, zij het dat de mo-
daliteiten verschillen van deze van de arbeiders. De economische werkloosheid voor 
bedienden was oorspronkelijk een tijdelijke maatregel, maar wordt vanaf 1 januari 2012 
defi nitief.43

5.3.3 ...de arbeidsovereenkomst

Om socialezekerheidsbijdragen te ontwijken, kan een werkgever in plaats van een ar-
beidsovereenkomst een aannemingsovereenkomst sluiten. De werknemer verricht ar-
beid in ondergeschiktheid, maar men simuleert dat het een zelfstandige betreft. Tot eind 
2002 maakte de rechter gebruik van de zogenaamde indiciënmethode om schijnzelfstan-
digheid op te sporen. De relatie tussen de werknemer en de opdrachtgever werd geana-
lyseerd en aan de hand van de verschillende elementen kon dan worden besloten of er al 
of niet sprake was van ondergeschiktheid (en dus van een arbeidsovereenkomst). Door 
het Cassatiearrest van 23 december 200244 kwam hieraan echter een einde: de afspraak 
tussen partijen primeerde. Het volstond dus dat de partijen een geschreven overeen-
komst sloten waarin werd gesteld dat de persoon die de opdracht vervulde een zelf-
standige was opdat de werkgever werd geloofd. Alleen wanneer manifest bleek dat de 
werknemer bevelen moest aanvaarden, werd dit vermoeden doorbroken. De Arbeids-
relatiewet van 27 december 200645 nam dit principe over. Het wordt gemakkelijker om 
te werken met schijnzelfstandigen. Deze versoepeling heeft een aanzuigeff ect met na-
delige gevolgen voor personen die in dergelijke constructies instappen: administratieve 
rompslomp, lage bescherming in de sociale zekerheid, onbeperkte aansprakelijkheid.
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5.3.4 ...het ontslagrecht

Wij maken nog steeds een onderscheid tussen blue collar en white collar. Het belang-
rijkste verschil situeert zich op het vlak van het ontslagrecht. Een arbeider met 26 jaar 
anciënniteit heeft (in 2011) recht op een opzeggingstermijn/opzeggingsvergoeding van 
112 dagen; voor een zogenaamde lagere bediende bedraagt dit 18 maanden en voor een 
hogere bediende geldt de afspraak tussen de partijen. Door de wet van 12 april 201146 

worden deze bedragen aangepast: verhoging voor de arbeiders, verlaging voor de be-
dienden. De ratio legis van deze operatie was om op termijn het onderscheid uit te 
vlakken. Door een arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 juli 201147 kreeg de wetgever 
echter een schot voor de boeg. Alle onderscheid moet weggewerkt zijn tegen 8 juli 2013. 
Op het eerste gezicht lijkt dat een zeer terechte beslissing van het Hof. Maar...

Al op 8 juli 199348 stelde het Arbitragehof vast dat het onderscheid arbeiders-bedienden 
discriminatoir was en gaf de overheid de vingerwijzing om hieraan iets te doen. In 
2011 stelt het Hof dit dus opnieuw vast. Men zou verwachten dat het onderscheid met 
onmiddellijke ingang discriminatoir zou worden verklaard wat als gevolg zou hebben 
dat arbeiders de voordelen zouden krijgen van de bedienden.49 In plaats daarvan wordt 
nu twee jaar uitstel gegeven. In deze periode kan een regeling worden uitgewerkt. 
Uiteraard zou dit als gevolg kunnen hebben dat de arbeiders dezelfde voordelen zullen 
krijgen als bedienden, maar niemand gelooft in dat scenario. Het is veel waarschijnlij-
ker dat de arbeiders een lichte upgrade zullen krijgen, maar de bedienden zwaar zullen 
inleveren.

6. Sterft gij oude vormen en gedachten...

In de jaren tachtig werd de fl exibiliteit geanalyseerd door Atkinson (Atkinson, 1988) 
vanuit een links perspectief. Zijn ideeën werden gekaapt door neoliberale academici 
die dit verwerk(t)en in de fl exicurity-ideologie50: een strategie om – offi  cieel – zowel 
de fl exibiliteit als de zekerheid op de arbeidsmarkt te verbeteren.51 In het raam van de 
Lissabonstrategie werden deze ideeën gretig opgepikt door de Europese Commissie (Eu-
ropean Commission, 2007). In 2010 zou Europa dan de meest geavanceerde kenniseco-
nomie ter wereld hebben met meer en betere jobs (Prieto, 2011: 135). Een jaar na datum 
is dat doel zeker niet bereikt. Wel is het arbeidsrecht in vele Europese lidstaten – onder 
het mom van modernisering – een puinhoop geworden (Cottenier, 2007: 18 e.v.). Komt 
daarbij dat het nooit genoeg is voor de ondernemers en de politiek de neiging heeft om 
daaraan toe te geven (zie Dupret, 2007; Serroyen, 2011). “Le salariat, c’est has been” kon 
men in 2007 op de website van Nicolas Sarkozy lezen (Filoche, 2008: 13).

Het zou van een zeker simplisme getuigen om alleen maar te focussen op de fl exicurity; 
dat is een relatief recente hype. Al vanaf 1980 staat het arbeidsrecht immers in zijn 
achteruit. Telkens wanneer er een crisis (of crisette) opduikt, grijpt de wetgever in met 
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tijdelijke maatregelen. Het gros hiervan heeft echter het eeuwige leven en het wetge-
vend apparaat zwelt dus altijd maar aan. Dit legislatief opbod leidt tot een deconstructie 
van het arbeidsrecht. Met medeplichtigheid van de wetgever evolueren we van een 
(relatieve) jobzekerheid naar grote onzekerheid. Dit heeft een aantal negatieve eff ecten 
die meestal in de discussies over méér fl exibiliteit zedig worden verzwegen.

Diegenen die nog werk hebben, werken anders dan hun collega’s in de jaren vijftig. Het 
arbeidsritme is sterk gestegen. Het werken onder hoogspanning (Le Goff , 2004: 501 
e.v.) genereert een degradatie van de arbeidsomstandigheden. Stress veroorzaakt een 
mal-être die leidt tot psychische problemen en eventueel zelfmoord (De Gaulejac, 2011). 
Daarbij komt nog dat het management in vele ondernemingen permanent herstructu-
reert. Men is nooit zeker van zijn job. In combinatie met een ontslagrecht zonder een 
ethische terugslagklep kunnen werknemers behandeld worden als groot vuil met alle 
gevolgen hieraan verbonden (o.a. Uchitelle, 2006). De opvoering in Grand Guignolstijl 
naar aanleiding van de sluiting van Opel-Antwerpen maakte daarenboven pijnlijk dui-
delijk dat vakbonden weinig verweer hebben.

Dit alles trekt een wissel op de toekomst.

Robert Castel waarschuwde al medio jaren negentig voor de gevaren van de precari-
sering. Dit kan een déstabilisation des stables (Castel, 1995: 410) genereren. Niemand is 
nog zeker van zijn job, niemand kan nog plannen. Er wordt een cultuur van onzekerheid 
(culture de l’aléatoire) gecreëerd waarin men van dag tot dag leeft (Castel, 1995: 411). Dit 
leidt tot une désassociation sociale (Castel, 2003: 29). De sociale cohesie brokkelt af. Het 
ruïneren van het langetermijnperspectief ondermijnt de maatschappij.

We besluiten met een citaat van Bourdieu uit ‘La précarité est aujourd’hui partout’52:

“La précarité s’inscrit dans un mode de domination de type nouveau, fondé sur l’institution 
d’un état généralisé et permanent d’insécurité visant à contraindre les travailleurs à la 
soumission, à l’acceptation de l’exploitation.

(...)

Il me semble donc que ce qui est présenté comme un régime économique régi par les lois 
infl exibles d’une sorte de nature sociale est en réalité un régime politique qui ne peut 
s’instaurer qu’avec la complicité active ou passive des pouvoirs proprement politiques“

Misschien is het wat te sterk om te stellen dat precariteit een onderdeel/gevolg is van 
een politiek regime, het is in België alleszins een politieke keuze.

NOTEN

1. http://precariouswork.eu/about/What-is-precarious-work. Guy Standing komt ongeveer tot de-
zelfde omschrijving (Standing 2011: 10).

2. Zie ook P. Humblet (2010).
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 3. Een bijdrage die een dergelijk omvattend voorwerp heeft, leent zich tot een uitvoerig voetnoten-
apparaat. Om de bijdrage niet te barok te maken, hebben wij ons beperkt tot verwijzingen die 
noodzakelijk zijn en (waar het doctrine betreft) een opstapje kunnen zijn voor verdere lectuur.

 4. Parl. St. Kamer 1966-67, nr. 407/1, 1.
 5. KB 27 november 1973, BS 28 november 1973.
 6. De dertig jaren na de Tweede Wereldoorlog die waren gekenmerkt door een grote economische 

groei.
 7. “Государственный комитет по планированию” ofte de Staatscommissie voor Planning die 

in de USSR o.a. instond voor de vijfjarenplannen.
 8. Stagfl atie verwijst naar een situatie waarbij economische stagnatie en infl atie samen optreden; 

iets wat vanuit de heersende Keynesiaanse optiek onmogelijk werd geacht.
 9. BS 1 april 1976.
10. De maatregel liep tot 31 december 1976.
11. Zie J. Vanthournout en P. Humblet (2011).
12. Wet 2 februari 1982 tot toekenning van bepaalde bijzondere machten aan de Koning, BS 4 febru-

ari 1982.
13. Wet 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het 

concurrentievermogen, BS 1 augustus 1996.
14. KB van 28 maart 2011 tot uitvoering van artikel 7 § 1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering 

van de werkgelegenheid en tot de preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, BS 1 
april 2011.

15. In de Duitse pers verschenen zelfs berichten dat een vijfentwintigjarige vrouw haar uitke-
ring was kwijt geraakt omdat zij een job als sekswerker had geweigerd. (http://feministing.
com/2005/01/31/become_a_prostitute_or_lose_yo). Achteraf bleek evenwel dat dit feit zich niet 
had voorgedaan, maar een dergelijke situatie hypothetisch wel mogelijk was (http://www. 
snopes.com/media/notnews/brothel.asp).

16. C.A.O. nr. 43 van 2 mei 1988 (deze cao wordt regelmatig aangepast).
17. http://www.sfonds218.be/nl/anpcb_cpnae/index.html.
18. BS 30 mei 2007.
19. SEC(2011) 802 defi nitief van 7 juni 2011.
20. De facto alleen maar voor vrouwen.
21. BS 12 juni 1987.
22. Artikel 29 § 4 Arbeidswet ingevoegd bij artikel 12 Wet 10 juli 1993, BS 30 juni 1993.
23. KB 30 mei 1997, BS 7 juni 1997.
24. Deze mogelijkheid wordt geformuleerd in het KB van 3 december 1987, BS 12 december 1987.
25. Voor de terminologie hebben we leentjebuur gespeeld bij Van Hootegem (Van Hootegem, 1991, 

11-12).
26. KB nr. 25 van 24 maart 1982 tot opzetting van een programma ter bevordering van de werkge-

legenheid in de niet-commerciële sector, BS 26 maart 1983.
27. Gesco’s vervangen sinds 1989 BTK en Tewerkgestelde werklozen. De oorspronkelijke regeling 

is ingevoerd door middel van KB nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van 
door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen, BS 20 november 
1986.

28. Wet 7 april 1999 betreff ende de PWA-overeenkomst, BS 20 april 1999.
29. Wet 30 maart 1976 betreff ende de economische herstelmaatregelen, BS 1 april 1976.
30. Op dit moment betreft het personen die jonger zijn dan 26, maar de koning kan dit cijfer aanpas-

sen.
31. Wet 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, BS 27 januari 2000. Deze rege-

ling geldt ook in de publieke sector.
32. Wet 24 juli 1987 betreff ende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen 

van werknemers ten behoeve van gebruikers, BS 20 augustus 1987.
33. Parl. St. Kamer 1968-69, nr. 270/6, 3.
34. Parl.St. Kamer 1993-94, nr. 1343/2, 7.
35. Ingevoegd bij artikel 135 Wet 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, BS 31 maart 1994.
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36. Parl.St. Senaat 1984-85, nr. 757/2-7°, 105.
37. Artikel 11ter Arbeidsovereenkomstenwet.
38. Art. 114 Wet 20 juli 1991, BS 1 augustus 1991.
39. http://www.uwv.nl/Werkgevers/ik_wil_mijn_medewerker_ontslaan/ontslag_aanvragen/ontslag_

via_UWV_WERKbedrijf.aspx
40. Artikel L1232-1 Code du Travail.
41. Artikel 51 Arbeidsovereenkomstenwet.
42. Artikel 28 Wet 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis, 

BS 25 juni 2009.
43. Zie artikel 77 Arbeidsovereenkomstenwet.
44. Arr.Cass. 2002 en JTT 2003, 271.
45. Titel XIII Programmawet 27 december 2006, BS 28 december 2006.
46. BS 28 april 2011.
47. Nr. 125/2011.
48. Nr. 56/93.
49. De zogenaamde leveling-up.
50. Voor een kritische analyse zie onder andere Meda (2009) en Conter (2011).
51. http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=nl&ty

pe_doc=COMfi nal&an_doc=2007&nu_doc=359.
52. Dit is een passage uit de tekst van een interventie gehouden tijdens de Rencontres européennes 

contre la précarité in Grenoble op 12 en 13 december 1997. De tekst werd overgenomen in Bour-
dieu, 1997: 95 e.v.
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HOOFDSTUK 3

De Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve 
arbeidsmarkten van 25 maart 20101

Andrée Debrulle

1. De algemene context van een overeenkomst – een autonoom kader

1.1 Van Jacques Delors via Maastricht naar Laken...

‘De Europese kaderovereenkomst betreff ende inclusieve arbeidsmarkten van 25 maart 
2010’ vindt haar oorsprong in een proces van arbeidsprogramma’s dat steeds terugkeert 
en de Europese sociale partners2 engageert die binnen het Comité voor Europese sociale 
dialoog verenigd zijn. Deze ietwat algemene context vraagt om bijkomende informatie: 
we zullen deze echter kort houden, aangezien het niet de bedoeling is om op de details 
van het hoe en waarom van een Europese sociale dialoog in te gaan.

De Europese interprofessionele sociale dialoog, ook de Sociale Dialoog van Hertoginne-
dal genoemd, is in 1985 op initiatief van Jacques Delors ontstaan. Jacques Delors stelde 
zich toen de vraag of het wel mogelijk was om de Europese constructie nieuw leven 
in te blazen, zonder de implementatie van een geïnstitutionaliseerde sociale dialoog 
op Europees vlak. De noodzaak daartoe was een gevolg van een periode van economi-
sche stagnatie. Er bestond wel degelijk een gevaar dat men enkel de puur economische 
vraagstukken zou aanpakken, zonder rekening te houden met wat men doorgaans de 
arbeidsverhoudingen noemt.

Jacques Delors zelf verklaarde dat, hoewel de toen al op Europees vlak georganiseerde 
werknemers- en werkgeversvertegenwoordigingen dezelfde doelstelling hadden, name-
lijk het aanzwengelen van de economie, de motivaties toch zeer uiteenlopend waren: 
“Men kon goed aanvoelen dat men aan werkgeverszijde vooral de werking van de ar-
beidsmarkt en het tewerkstellingsbeleid wilde moderniseren. Men kon bij de arbeiders 
en hun vertegenwoordigers goed aanvoelen dat men het recht op onderhandeling, of op 
zijn minst op overleg en consultatie, wou verkrijgen.”3

De sociale dialoog kende in 1991 een eerste belangrijke evolutie met de opname van het 
sociale protocol als bijlage in het Verdrag van Maastricht, waardoor de sociale partners 
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een nieuwe rol toebedeeld kregen in wat algemeen de ‘Europese sociale governance’ 
wordt genoemd. Maar de sociale partners, vooral de vakorganisaties, waren vragende 
partij voor een grotere autonomie die verder zou gaan dan wat door het Verdrag van 
Amsterdam4 was toegezegd: dat hebben ze dan ook bekend gemaakt tijdens de Europese 
Raad van Laken in 2001, die onder Belgisch voorzitterschap plaatsvond. De concrete 
uitwerking ervan was de instelling, in 2003, van de tripartiete sociale top voor groei en 
werkgelegenheid die minstens één keer per jaar vóór de Europese lentetop samenkomt. 
De tripartiete sociale top bestaat uit de voorzitterschappen van de Raad, de Commissie 
en de Europese sociale partners.5

Het gemeenschappelijke meerjarenprogramma van de Europese partners6 vindt zijn 
oorsprong in de laatste fase van opvolging van de top van Laken van 2001. Tegelijk be-
gon men in 2002 aan onderhandelingen rond de kaderovereenkomst inzake telewerk. 
De werknemersvertegenwoordigers op Europees vlak blijven merendeels vragende par-
tij voor een heus Europees systeem van arbeidsverhoudingen, zoals men dit in bepaalde 
stichtende lidstaten van de EU kent. Ze geloven dus in het project en in de in 2001(!) 
verworven nieuwe overlegstructuur!

1.2 Werkprogramma’s van de Europese sociale partners bij de autonome 

kaderovereenkomsten

De sociale partners zijn nu al aan hun vierde werkprogramma toe. De onderhandelin-
gen lopen en het werkprogramma zou op de tripartiete top van de sociale dialoog van 
01/03/2012, dus vóór de Lentetop, moeten worden voorgesteld.7

Ons verhaal zou echter onvolledig zijn, wanneer we de vraag betreff ende de resultaten 
van de Europese sociale dialoog niet zouden behandelen. Daartoe behoort onder andere 
het principe van autonome kaderovereenkomsten, waarvan de inwerkingstelling – hoe-
wel al door artikel 139 van het Verdrag van Amsterdam mogelijk gemaakt – rechtstreeks 
verbonden is met het nieuwe tijdperk dat in Laken werd ingeluid.

Ook overeenkomsten die op basis van richtlijnen werden geïmplementeerd, dienen hier 
te worden vermeld.8 Er bestaan dus twee soorten kaderovereenkomsten: richtlijn-ka-
derovereenkomsten en autonome kaderovereenkomsten.

De overeenkomst betreff ende inclusieve arbeidsmarkten is een autonome kaderover-
eenkomst. Haar oorsprong is in twee gemeenschappelijke programma’s van de Euro-
pese sociale partners te vinden; dat van 2006 tot 2008 en dat van 2009 tot 2010. De al-
gemene tenuitvoerlegging van de kaderovereenkomsten wordt geregeld door artikel 155 
van het Verdrag betreff ende de werking van de Europese Unie (VwEU), dat bepaalt:

“1. De dialoog tussen de sociale partners op het niveau van de Unie kan, indien de sociale 
partners zulks wensen, leiden tot contractuele betrekkingen, met inbegrip van overeen-
komsten.
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2. De tenuitvoerlegging van de op het niveau van de Unie gesloten overeenkomsten ge-
schiedt hetzij volgens de procedures en gebruiken die eigen zijn aan de sociale partners 
en aan de lidstaten, hetzij, voor zaken die onder artikel 153 vallen, op gezamenlijk verzoek 
van de ondertekenende partijen, door een besluit van de Raad op voorstel van de Com-
missie. Het Europees Parlement wordt hiervan in kennis gesteld. [...]”.

De Raad en de Europese Commissie zijn verantwoordelijk voor de opvolging van de 
kaderovereenkomsten en hun opname in de Europese rechtsorde. Een autonome kader-
overeenkomst wordt van haar kant op verschillende manieren omgezet in het ‘recht’ 
van de lidstaten waar de werknemer- en werkgeversorganisaties, die lid zijn van de 
Europese ondertekende organisaties, gevestigd zijn. Hun tenuitvoerlegging moet ge-
beuren volgens “de procedures en praktijken die eigen zijn aan de betreff ende sociale 
partners en de lidstaten”.

Het resultaat daarvan is dat de omzetting van kaderovereenkomsten met middelen kan 
worden gerealiseerd die qua vorm, impact en afdwingbaarheid sterk kunnen uiteenlo-
pen: wetten, collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s), gedragscodes of verklaringen, 
voor zover deze middelen tot de gebruikelijke praktijken op het nationale vlak behoren. 
Eén van de andere nadelen is dat er geen offi  ciële vertaling van de teksten bestaat en de 
naleving van de gebruikte concepten niet wordt gecontroleerd. Deze werkzaamheden 
zijn niet de taak van de Europese Commissie, maar vallen onder de verantwoordelijk-
heid van de sociale partners zelf. Dit heeft in bepaalde lidstaten geleid tot een herope-
ning van de onderhandelingen onder het voorwendsel van vertaling.

Deze zogenaamde autonome overeenkomsten zijn in geen geval facultatief. Ze bevatten 
steeds een uitvoerings- en controlebepaling die het verplicht maakt om jaarlijks gedu-
rende drie opeenvolgende jaren een verslag in te dienen bij het Comité van de Sociale 
Dialoog van Hertoginnedal dat geleid en voorgezeten wordt door de Europese Commis-
sie. In de loop van het vierde jaar is een eindverslag verplicht en een herziening blijft 
tot vijf jaar na de ondertekening mogelijk. Naast dit aspect van opvolging van de ten-
uitvoerlegging stelt de Europese Commissie ook duidelijk dat ze deze overeenkomsten 
als bindend beschouwt en dat ze moeten worden nageleefd, wegens het starten van de 
onderhandelingen, de toegekende mandaten en de handtekeningen die door de repre-
sentatieve organisaties onder deze overeenkomsten werden geplaatst.9, 10

2. De autonome kaderovereenkomst van 25 maart 2010

2.1 De totstandkoming van de overeenkomst

2.1.1 Het gemeenschappelijke programma 2006-2008

Deze overeenkomst kadert vooral binnen het gemeenschappelijke programma dat van 
2006 tot 2008 liep.11 Daarin staat vermeld dat de Europese interprofessionele sociale 
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partners “over een autonome kaderovereenkomst zullen onderhandelen, ofwel betref-
fende de integratie van benadeelde groepen op de arbeidsmarkt, ofwel betreff ende on-
derwijs en levenslang leren. Om hun respectievelijke mandaten te bepalen, zullen ze 
verschillende mogelijkheden onderzoeken”.12

Op het moment van de afronding van het programma was er onbeslistheid over de keu-
ze van het onderwerp. Bij de werknemersvertegenwoordiging was er op een bepaald 
moment de duidelijke wil om over een minimumrecht – voor de op het grondgebied van 
de EU actieve werknemers – te onderhandelen om een betaalde verlofdag per jaar voor 
scholing te gebruiken. Anderzijds leek het onderwerp ‘sociale cohesie’ even belangrijk, 
omdat sociale cohesie een aspect is van solidariteit met, en van ondersteuning van, alle 
personen die proberen vaste voet aan de grond te krijgen op de arbeidsmarkt of zich 
er verder willen ontwikkelen. Het was ook een signaal dat de ledenorganisaties van het 
ESC (Economisch en Sociaal Comité) – naar het voorbeeld van de Belgische vakorganisa-
ties – naar interprofessionele solidariteit streefden met de inactieve bevolking en met 
de steuntrekkers die op toetreding tot de arbeidsmarkt wachtten.

2.1.2 De gezamenlijke analyse van de uitdagingen van de Europese arbeidsmarkten

Vóór het begin van enige onderhandeling moest voorbereidend werk worden verricht. 
Ook dit werk was verbonden met de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijke pro-
gramma 2006-2008. Het betrof “een gezamenlijke analyse van de belangrijkste uitdagin-
gen waarmee de Europese arbeidsmarkten werden geconfronteerd.” Die gezamenlijke 
analyse werd aangekondigd als een manier om bij te dragen tot de verbetering van de 
tewerkstelling in Europa, tot de verbetering van het groeipotentieel en tot de verbete-
ring van de impact van de Europese sociale dialoog. Deze analyse werd dan beschouwd 
als een manier om verschillende vraagstukken te bekijken, “waaronder [...] onderwijs 
en levenslang leren, [...] en de integratie van benadeelde groepen op de arbeidsmarkt”. 
Deze verwijzing was direct onder punt 1 van de Europese overeenkomst te vinden: 
inleiding en context. De gezamenlijke analyse zou uiteindelijk in oktober 2009 door de 
Europese sociale partners worden voorgesteld.

Zonder in te gaan op de vakbondskritiek binnen de ledenorganisaties van het ESC rond 
het moment van verspreiding van dit document,13 kunnen we stellen dat het omwille 
van het gezamenlijke analytisch gedeelte en van de opsomming van de uitdagingen in-
teressant is. De doelgroep voor dit document bestaat zowel uit de nationale overheden 
(lidstaten) als uit de Commissie, de Europese instellingen of nog de Europese partners 
zelf, wat toch de gemeenschappelijke betrokkenheid van alle partijen bij de analyse 
aantoont.

In het deel ‘uitdagingen’ van de analyse worden twee elementen aangekaart die in 
verband staan met mogelijke onderwerpen voor de geplande kaderovereenkomst. Ten 
eerste kan op de pagina’s 56 en 57 van deze analyse (waarvan enkel de Engelse versie 



259

De Europese kaderovereenkomst betreff ende inclusieve arbeidsmarkten van 25 maart 2010

bindend is) onder de titel ‘Scholing en opleiding’, in de aanbevelingen die de sociale 
partners voor zichzelf hebben vermeld, het volgende worden gelezen: “As shown by their 
framework of action on this issue,14 social partners should promote the notion of lifelong 
learning and ensure that the continuous development of competencies and the acquisition 
of qualifi cations are a shared interest by both enterprises and employees.”

Iets verder, op pagina 59, onder het onderwerp ‘sociale cohesie en sociale inclusie’, 
staan de verplichtingen die de sociale partners aan zichzelf opleggen: “Social cohesion, 
high levels of employment and competitiveness are mutually reinforcing. European social 
partners consider labour market integration together with high quality and well-designed 
welfare systems as essential in the fi ght against social exclusion and poverty. The integra-
tion in the labour market of disadvantaged groups is vital for the economic development and 
social cohesion of both the EU as a whole and Member States.”

De genoemde uitdagingen bevestigen dus het bovengenoemde dilemma: welke weg 
kiezen? De werknemers en een recht op opleiding? De mensen die het verst van de 
arbeidsmarkt verwijderd zijn en cohesie? Uiteindelijk werd gekozen voor onderhan-
delingen rond een overeenkomst over de ‘inclusieve arbeidsmarkten’. Dit onderwerp 
heeft het voordeel dat het, ten eerste, de mensen betreft die al op de arbeidsmarkt 
actief zijn en dat ook willen blijven, of zich er verder willen ontwikkelen en dat het, ten 
tweede, verband houdt met de problematiek van de ‘beroepsovergangen’ die een onder-
deel vormt van het debat over de fl exicurity. Dit heeft het voordeel dat rekening wordt 
gehouden met mensen zonder een baan, maar niet alleen met hen. Een beperking tot 
de mensen zonder baan zou, inderdaad, de werkgevers de mogelijkheid hebben gege-
ven om aan elke betrokkenheid bij het debat te ontsnappen, aangezien sociale inclusie 
strikt genomen buiten het actieveld van de ondernemingen valt en de overheid voor het 
grootste deel hiervoor bevoegd is.

Wanneer we nog eens naar de tekst van de gezamenlijke analyse kijken, lezen we er 
enkele opmerkelijke taken, die de sociale partners aan de overheid in de lidstaten op-
dragen.

“Social partners call upon Member States to:
provide support and incentives for people furthest from the labour market to move  –
from social benefi ts to work;
provide support and incentives for employers to hire people furthest from the labour  –
market;
develop or upgrade skills and address educational disadvantages through tailored edu- –
cation and training;
ensure equal access to health, education, housing and social security services as well  –
as access to the basic utilities that play an important role in alleviating and addressing 
the impact of social exclusion;
enforce European and national anti-discrimination legislation; –
make eff ective use of existing fi nancial instruments, notably the European Social Fund,  –
to promote and fund policies aimed at the integration of disadvantaged people in 
employment.”
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Men begrijpt de structuur van de vrijwillige kaderovereenkomst beter wanneer men 
deze taakverdeling en haar oorsprong voor ogen houdt.

2.2 Analyse van de kaderovereenkomst

2.2.1 Een overeenkomst die wettig is aangegaan, maar die derden erbij betrekt en die 

maar weinig of geen subjectieve rechten toekent

Zelfs zonder een verdere analyse van een Europese, al dan niet autonome, kaderover-
eenkomst kunnen we, verwijzend naar onze concepten uit het Belgische collectieve 
arbeidsrecht, al stellen dat een kaderovereenkomst een soort Europese interprofessio-
nele cao is. In die zin kent ze rechten en plichten toe aan de ondertekenende partijen: 
deze vindt men in een uitvoerings- en opvolgingsbepaling, zoals die hierboven werd 
vermeld. Het is nu net ook de bedoeling van een cao om, tussen representatieve en 
behoorlijk gemandateerde sociale partners, de rechten en plichten van de werkgevers 
en werknemers, die binnen haar geldigheidsgebied vallen, te regelen.15

De overeenkomst zou enkel bestaan uit bindende bepalingen die voor de contracterende 
organisaties gelden, maar niet voor de werknemers en de ondernemingen. De intentie 
van de kaderovereenkomst is dus niet zozeer om rechten en plichten voor en ten voor-
dele van de betrokken partijen in te voeren, maar eerder om de meer ‘politieke’ verant-
woordelijkheden met betrekking tot de inclusie op de arbeidsmarkt te beklemtonen. Dit 
tweede is zeker niet overbodig, noch zinloos; integendeel. Maar deze keuze vormt zeer 
zeker een probleem vanaf het moment dat men een instrument moet kiezen om ze naar 
de interne regelgeving van de lidstaten over te brengen.

In artikel 1 van de kaderovereenkomst erkennen de sociale partners een gedeelde verant-
woordelijkheid van de werkgevers, de individuen, de werknemers en de werkgevers- en 
werknemersvertegenwoordigers voor wat de verwezenlijking van de doelstellingen van 
de overeenkomst betreft (deze staan in artikel 2). Maar ze stellen deze onmiddellijk bij 
door duidelijk te stellen dat ze niet de enige actoren zijn om een inclusieve arbeidsmarkt 
te realiseren. Dat is zeker het geval voor ‘de individuen’, waarmee de ‘personen buiten de 
arbeidsmarkt’ worden bedoeld. Laatstgenoemden vinden zeker geen werk op de arbeids-
markt wanneer ze alleen zouden staan, zonder de garantie om ondersteuning te krijgen 
van onderwijs- en opleidingsinstellingen en van actieve en passieve beleidsmaatregelen 
met betrekking tot de arbeidsmarkt en van sociale beleidsmaatregelen in de brede zin.

Maar artikel 1 is zo algemeen geformuleerd dat geen van de actoren er een argument 
in zou mogen vinden om zich van het probleem te ontdoen bij de uitvoering van de 
overeenkomst.

De klemtoon moet inderdaad op de gedeelde verantwoordelijkheid liggen. Men wil ui-
teraard een evenwichtige overeenkomst om niet in de val te trappen van de employabi-
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lity – een zwaar beladen term in het Frans – met de daaruit voortvloeiende sancties op 
het gebied van sociale zekerheid en sociale bijstand die enkel aan de werknemers of de 
individuen worden opgelegd.

Een ander zorgwekkend punt blijft dat aan de overeenkomst een aanbeveling voor de 
overheid en andere actoren werd toegevoegd. Dit is volledig begrijpelijk wanneer men 
naar de context kijkt die aanleiding heeft gegeven tot de onderhandeling van de kader-
overeenkomst en men ermee rekening houdt dat de overeenkomst volledig steunt op de 
twee hoofdpijlers van de gezamenlijke analyse van de arbeidsmarkten, een analyse die 
hierboven al uitgebreid werd behandeld. Hoe moeten derden echter bij een enigszins 
verplichtend proces van opvolging worden betrokken? Hoe moeten ze zich vinden in de 
logica dat kaderovereenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd, nageleefd 
en gesanctioneerd, volgens de intenties die tot de overeenkomst hebben geleid16?

2.2.2 De drie doelstellingen van de overeenkomst

De hoofddoelstelling van de kaderovereenkomst is het aanpakken van vraagstukken 
betreff ende de toegang, de terugkeer, het behoud en de ontwikkeling teneinde de vol-
ledige integratie van de individuen op de arbeidsmarkt te verwezenlijken. Deze for-
mulering dekt goed de vragen die betrekking hebben op de verschillende doelgroepen: 
personen die nog nooit toegang hadden tot de arbeidsmarkt, werknemers die haar om 
de ene of andere reden verlaten hebben, werknemers met een contract, maar voor wie 
vaardigheden moeten worden vermeerderd, verbeterd of aangepast in functie van de 
technische behoeften, van de technologische ontwikkelingen en waarom niet, in functie 
van de grote uitdagingen van de vergroening van de economie. De overeenkomst zal 
evenwel niet focussen op doelgroepen: ze wil een meer algemeen kader bieden voor 
wat kan worden ondernomen om de inschakeling op de arbeidsmarkt te verbeteren (zie 
bepaling 3, 3de alinea van de overeenkomst).

Dit is wel degelijk een analyse van een hoofdaspect van de vraag betreff ende de ‘be-
roepsovergangen’, die werd aangehaald tijdens het debat rond de fl exicurity. Het andere 
opmerkelijke punt is dat betreff ende de noodzaak om een antwoord te vinden op de 
vraag naar segmentering van de arbeidsmarkt. Het antwoord hierop moet eveneens via 
inclusieve arbeidsmarkten worden gezocht, namelijk deze van werknemers die weinig 
mobiel zijn, de kwetsbaarste werknemers die vaak minder aandacht krijgen, onder an-
dere op het gebied van scholing.

De overeenkomst wil voorts het begrip en de kennis die werkgevers, de werknemers 
en hun vertegenwoordigers met betrekking tot de voordelen van de inclusieve arbeids-
markten hebben, versterken en sensibiliseren. Ze wil ten slotte aan de werknemers, 
werkgevers en hun vertegenwoordigers op alle niveaus een actiekader bieden om de 
hindernissen op de inclusieve arbeidsmarkten en de betreff ende oplossingen te iden-
tifi ceren.
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Uit deze twee laatste punten blijkt duidelijk dat de essentie van deze kaderovereenkomst 
een oproep aan de sociale partners omvat om eerst begrip voor elkaar te kweken, dan 
tot de diagnose over te gaan om uiteindelijk concrete antwoorden op de vraagstukken 
rond de sociale cohesie te vinden.

Op dit vlak is de inhoud van de overeenkomst uiterst interessant, aangezien ze op de 
praktijk georiënteerd is. Men verwacht dus, via maatregelen van tenuitvoerlegging in 
de lidstaten, impulsen die een oplossing kunnen bieden voor de problemen die na ver-
kennend werk op het terrein, zoals de nationale sociale partners dat kennen, werden 
geïdentifi ceerd.

Onder sociale cohesie en armoedebestrijding vallen nu in het Europese jargon alle 
mechanismen die de leefbaarheid en duurzaamheid van de socialezekerheidsstelsels 
waarborgen, alsook deze met betrekking tot de bescherming van de rechten van de 
werknemers; algemener geformuleerd dus formules voor het economische succes van 
Europa.

De strategie EU 2020 zegt in feite niets anders, wanneer erin wordt verwezen naar het 
begrip ‘inclusieve groei’. Laatstgenoemde bestaat uit een verhoging van de tewerkstel-
lingscijfers in Europa. Men wil dus meer banen scheppen van betere kwaliteit, vooral 
voor vrouwen, jongeren en oudere werknemers. Een andere doelstelling is hulp aan 
personen van elke leeftijd om te anticiperen en verandering te beheren door in be-
kwaamheden en scholing te investeren. Ten slotte wil men via inclusieve groei de ar-
beidsmarkten en de systemen van sociale bescherming moderniseren en erover waken 
dat de hele EU van de groei kan profi teren. Deze hoofdpijlers zijn te vinden onder de 
punten 3 en 4 van de kaderovereenkomst die men van de kant van de Europese Com-
missie en de lidstaten van de EU beter zou moeten waarderen als een echt instrument 
van de sociale partners ten dienste van kwalitatieve tewerkstelling.

De kwaliteit van de tewerkstelling is vandaag in gevaar, wanneer men kijkt naar de 
besparingsmaatregelen die bepaalde landen van de eurozone treff en en naar de zoge-
naamde six pack, dat zijn zes wetgevende besluiten die ertoe strekken het economische 
beleid in de EU strenger te maken.17

2.2.3 Beschrijving en actiedomeinen

De inclusieve arbeidsmarkten bieden alle individuen op arbeidsgeschikte leeftijd de 
kans en ondersteuning om aan betaald werk deel te nemen en ze bieden een kader voor 
hun ontwikkeling. Via deze weg wordt op de collectieve verantwoordelijkheid gewezen 
voor de organisatie van een kwalitatieve arbeidsmarkt en bijgevolg op de verantwoor-
delijkheid van de werknemer om eraan deel te nemen zodra een billijke vergoeding, 
maar – nog veel belangrijker – de mogelijkheid om door te groeien gewaarborgd wordt. 
Voor kwaliteit zijn deze twee elementen nodig.
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In de overeenkomst wordt met veel zin voor realiteit aangetoond dat verschillende 
factoren of een combinatie ervan, deelname aan de arbeidsmarkt kunnen motiveren 
of kunnen demotiveren. Deze factoren kunnen contextueel van aard zijn, verbonden 
met het werk of met het individu en ze kunnen in de loop van de tijd evolueren. In de 
kaderovereenkomst wordt duidelijk gesteld dat er geen hiërarchie tussen de verschil-
lende factoren bestaat. De opgesomde factoren zijn een bewijs ervoor dat enkel een 
multidisciplinaire en evenwichtige aanpak van de arbeidsbetrekkingen in hun geheel 
antwoorden kan helpen vinden en van daaruit ook oplossingen met betrekking tot de 
moeilijkheden van toegang tot de arbeidsmarkt voor alle doelgroepen.

Onder de belangrijke factoren vindt men er ook waarvoor naar de ‘andere’ actoren 
wordt verwezen. Tot de contextuele factoren behoren: de aanwezigheid en de kwali-
teit van diensten voor kinderopvang en arbeidsbemiddeling, openbaar vervoer, huis-
vesting, alsook de interactie tussen het fi scale en het sociale beleid. Het gaat hierbij 
om klassieke verantwoordelijkheden van de lokale, regionale of nationale overhe-
den.

Bepaalde, zogenaamde individuele, factoren – omdat ze rechtstreeks betrekking heb-
ben op de werkzoekende – behoren eveneens tot de bevoegdheid van die andere acto-
ren, wanneer er sprake is van het gezondheids- of onderwijsbeleid en van het beleid 
betreff ende het talenonderwijs. Voor wat de factoren betreft die eigen zijn aan de 
ondernemingen, verwijst men naar de arbeidsorganisatie en de werkomgeving, het 
aanwervingsbeleid, de technologische ontwikkeling en het opleidingsbeleid. Die ‘on-
dernemingsfactoren’ kunnen niet los van de zogenaamde individuele factoren worden 
beschouwd. Er bestaat tussen hen een verband: het mag niet gebeuren dat een te 
snelle lezing van de tekst van de kaderovereenkomst ertoe zou leiden dat de individu-
ele factoren tot de verantwoordelijkheid van iedereen worden gerekend; dat knelpunt 
in de tekst van de overeenkomst zal ook elders nog terugkomen. Men moet de neiging 
tegengaan om de werknemers of het individu volledig verantwoordelijk te maken of 
aan hen de ‘fout’ toe te schrijven dat ze nog geen werk hebben gevonden of terug op-
genomen.

De problematiek van kwalifi catie, motivatie, gezondheidstoestand, alsook de lengte van 
de periodes van inactiviteit zijn niet enkel factoren die verband houden met het indi-
vidu. Men mag niet vergeten en men moet aanvaarden dat het behoud van de nodige 
kwalifi caties ook een zaak is van het interne beleid van de ondernemingen, dat de ge-
zondheid ook een zaak van de psychosociale belasting van het aangeboden (of hervatte) 
werk en van de gezondheid/veiligheid is. Men mag niet vergeten dat de frequentie van 
periodes van werkloosheid of van inactiviteit verbonden is met het soort aangeboden 
contracten, de beslissing om werknemers te ontslaan en met het beleid van aanwerving 
en werkgelegenheidscreatie in de ondernemingen.
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2.2.4 Obstakels

De Europese sociale partners hebben obstakels geïdentifi ceerd die de inschakeling op 
de arbeidsmarkt bemoeilijken of verhinderen. Ze hebben een (onvolledige) lijst opge-
steld van de uitdagingen die moeten worden aangepakt, waardoor die obstakels worden 
geconcretiseerd. De kaderovereenkomst identifi ceert zes soorten hinderpalen (vijf plus 
één), al gaat het veeleer om een erkenning dat men bepaalde toestanden heeft verwaar-
loosd. Deze hinderpalen hebben zowel betrekking op ondernemingen als op werkne-
mers en individuen. Ze houden verband met:
a) de beschikbaarheid/afwezigheid van informatie betreff ende tewerkstelling, de va-

cante plaatsen, de inhoud en de voorwaarden van de baan, de hulp om een baan te 
vinden. Het gaat hier dus om een gebrek aan effi  ciënte informatieverstrekking voor 
alle werknemers, werkgevers en (private of) openbare diensten voor tewerkstel-
ling.

b) de aanwerving, zoals met ondoelmatige methodes om een grote diversiteit aan 
kandidaten te vinden zonder te discrimineren, met onwetendheid betreff ende de 
eff ecten op de arbeidsvaardigheid van regelmatige of langer aanhoudende afwezig-
heid, met het bestaan van een aangepaste begeleiding bij het solliciteren naar en 
behouden van een baan.

c) opleiding, kundigheid en vaardigheden; dat is, met de investering in of de toegang 
tot leerformules, met het bestaan en/of de erkenning van de vaardigheden en de 
beroepservaring van de individuen, met het verband tussen onderwijs en beroeps-
opleidingen en de behoeftes op de arbeidsmarkt.

d) de verantwoordelijkheden en de attitudes van werkgevers, werknemers en hun 
vertegenwoordigers en van werkzoekenden: de motivatie, het zelfvertrouwen, het 
kunnen anticiperen op verandering en zich aanpassen, de kwaliteit van de informa-
tie, de consultatie, de interne communicatie en de sociale dialoog, de druk van de 
directie, de collega’s, de klanten en het gezin. Volgens ons houdt dit gevaren in van 
subjectiviteit en dus van culpabilisering, wat we al ter sprake brachten.18

e) het beroepsleven: elementen zoals de arbeidsvoorwaarden en de -organisatie, het 
beleid dat een evenwicht beoogt tussen het leven thuis en op de werkvloer en de 
loopbaanvooruitzichten zijn hier kernthema’s.19

De kaderovereenkomst verwijst ten slotte op factoren die buiten de bevoegdheid van de 
sociale partners vallen, maar die een invloed hebben op de effi  ciëntie van de arbeids-
markten voor wat betreft de integratie van elk individu op arbeidsgeschikte leeftijd. 
Hier wordt een oproep gericht aan de overige actoren.

2.2.5 Maatregelen van de sociale partners

Dit onderzoek naar de hinderpalen is heel interessant, temeer omdat het een opening 
biedt aan ondernemingen om aan een gewetensonderzoek te doen op het gebied van 
rekruteringspraktijken, investeringen in opleiding, anticipatie op vaardigheden, effi  ci-
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entie van de sociale dialoog over onder andere de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsorga-
nisatie en de verzoening van privé- en beroepsleven. Kortom, de kwaliteit van het werk 
wordt hier behandeld als een factor van sociale cohesie en dit gebeurt via de toegang 
tot werk waardoor er een kader ontstaat waarbinnen al deze kwesties bespreekbaar 
worden.

Het is in die zin dat men de verbintenissen betreff ende bepaalde acties van punt 5 van 
de kaderovereenkomst moet zien. Er wordt duidelijk gesteld dat oplossingen moeten 
worden gevonden voor de geïdentifi ceerde obstakels. Om te slagen, veronderstelt de 
verwezenlijking van de inclusieve arbeidsmarkten diverse maatregelen, acties en/of 
onderhandelingen op alle niveaus, die van de werkgevers, de werknemers, hun ver-
tegenwoordigers, de werkzoekenden en van derden kunnen uitgaan. Deze acties en 
onderhandelingen zouden de werkgelegenheidscreatie en de employability van de werk-
nemers en de werkzoekenden moeten ondersteunen, met het doel alle individuen op de 
arbeidsmarkt te brengen.

De Europese sociale partners erkennen dat ze verantwoordelijk zijn voor de verdieping 
van hun refl ecties en dat ze zich moeten engageren om oplossingen te vinden en hun 
leden te mobiliseren. Mogelijke acties worden bij wijze van voorbeeld opgesomd. Ze zijn 
van verschillende niveaus, gaande van de organisatie van sectorale sensibiliseringscam-
pagnes met betrekking tot beroepen,20 de leeftijdskwestie, migranten, tot de bereidheid 
om aan de methodes van aanwerving te willen werken of om over het invoeren van 
competentieontwikkeling te willen nadenken. De kwestie van de verbetering van de 
transparantie en de geografi sche en professionele mobiliteit van werknemers wordt 
duidelijk aangehaald, wat een veelbelovende wijze van aanpak is van de vraag hoe op 
herstructureringen te anticiperen, met name om een antwoord te bieden op de vergroe-
ning van de economie.

Wanneer men deze verbintenissen letterlijk neemt, betekent dit dat deze onderwerpen 
in heel wat ondernemingen, vooral in deze met een vakbond, via de instanties van 
informatie, overleg en onderhandelen, op de agenda van de werkzaamheden van de 
vakorganisaties en de directies zouden moeten staan. Weliswaar is er een bepaling om 
rekening te houden met de specifi eke situatie van de kmo’s, maar in een land als België 
biedt de overeenkomst perspectieven voor de sectorale, en waarom niet zelfs voor de 
interprofessionele, sociale dialoog.

Ons land vertrekt niet van nul in de wijze van omgang met deze problematiek,21 maar 
vaak wordt de vraag naar de gewesten en gemeenschappen doorverwezen, die binnen-
kort nieuwe bevoegdheden voor bepaalde besproken onderwerpen zullen krijgen. De 
hoofdvraag in België zal die van de algemene politieke coherentie zijn, vooral betreff en-
de onderwerpen zoals transparantie van systemen voor de validering van vaardigheden 
en de overdraagbaarheid van kwalifi caties.
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2.2.6 Bijlage 1 van de kaderovereenkomst

Op politiek vlak is de tekst van de kaderovereenkomst geenszins oninteressant, zelfs 
wanneer hij vaak de verantwoordelijkheid van de nationale publieke spelers en die van 
de collectieve spelers, zoals de actoren van de verenigingssector, inroept. De tekst bevat 
richtsnoeren voor acties die tot de verantwoordelijkheid van de lidstaten behoren en 
bijgevolg worden er politieke keuzes gemaakt op het vlak van maatschappij, gezond-
heid, huisvesting, gemeenschapsvoorzieningen en fi scaliteit. Deze richtsnoeren krijgen 
de vorm van een bijlage bij de kaderovereenkomst met als titel ‘aanbeveling voor de 
overheden en andere actoren’. Er werd al op het spijtige feit gewezen dat men deze ac-
toren niet kan verplichten om in de zin van het hier beschreven beleid te handelen.

De Europese sociale partners bevelen in de kaderovereenkomst aan, dat de lidstaten 
allesomvattende politieke strategieën zouden uitwerken en toepassen om de inclusieve 
arbeidsmarkten te bevorderen. In de mate van het mogelijke en rekening houdend met 
de nationale gevoeligheden, moeten de sociale partners op het geschikte niveau bij de 
te nemen maatregelen worden betrokken. Deze maatregelen hebben, wat geen verras-
sing is, betrekking op:

De impact en de kwaliteit van de specifi eke overgangsmaatregelen voor de perso- –
nen die met moeilijkheden op de arbeidsmarkt te kampen hebben: wanneer men de 
Belgische terminologie wil handhaven, gaat het om de zogenaamde ‘risicogroepen’;
De doelmatigheid van de diensten voor arbeidsvoorziening en voor beroepskeuze- –
voorlichting: hiermee wordt, grof geschetst, de doelmatigheid van de organisaties, 
belast met de opvang van de werkzoekenden in het algemeen en de kwestie van de 
begeleiding tot aan het aangepaste scholingsaanbod of de geschikte socioprofessio-
nele inschakeling, bedoeld;
Onderwijs en opleiding, waarbij wordt verwezen naar de onderwijsstelsels; –
De noodzaak om in regionale ontwikkeling te investeren; –
De billijke toegang tot vervoer, medische zorgen, huisvesting, onderwijs; de rela- –
tieve vlotheid om ondernemingen op te richten, te behouden en te laten groeien of 
de moeilijkheden die daarmee gepaard gaan;
De rol van de fi scale en sociale systemen. –

3. Gevolgen op Belgisch niveau

De gevolgen op Belgisch niveau zijn onvermijdelijk beperkt, gezien de korte tijdspanne 
die sinds de aanvaarding van de Europese kaderovereenkomst is verlopen. Het punt 
werd op de agenda van de NAR geplaatst, de instantie die het best voor de tenuitvoer-
legging volgens artikel 155 VwEU geschikt is: “De tenuitvoerlegging van de op het niveau 
van de Unie gesloten overeenkomsten geschiedt [...] volgens de procedures en gebrui-
ken die eigen zijn aan de sociale partners en aan de lidstaten.” Voor een intersectorale 
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overeenkomst van de Europese sociale partners kon geen betere plaats en manier van 
omzetting worden gevonden dan via de NAR. Deze instantie drong zich bijna vanzelf-
sprekend op: de NAR is het interprofessionele orgaan waar de cao’s worden afgesloten 
en de plaats waar onder andere personen samenkomen die zelf lid zijn van het Europese 
‘onderhandelingsteam’ of die zelfs coauteur van de defi nitieve tekst van de kaderover-
eenkomst waren.

Er werd gekozen voor het opstellen van een aanbeveling: het gaat hier om aanbeve-
ling 22 van 25 mei 2011. Het was niet zozeer het onderwerp dan wel het door het ESC 
gekozen instrument dat weinig geschikt was om een cao van de NAR af te sluiten. 
Daarnaast moest er over de betrokkenheid van de overheden en andere actoren worden 
gewaakt: bij een cao zou dat niet mogelijk zijn, omwille van het aloude burgerlijke prin-
cipe dat wettig tot stand gekomen overeenkomsten de partijen binden die deze hebben 
afgesloten, maar derden mogen er geen voordeel of nadeel van ondervinden. Bepaalde 
behandelde onderwerpen bij de tenuitvoerlegging van de kaderovereenkomst, waren 
bovendien makkelijk in verband te brengen met punten van het generatiepact, die voor 
de werknemers gunstig waren, maar die niet zijn uitgevoerd; een pact waarvan de eva-
luatie een pijnlijk onderwerp is en zal blijven.22

De Raad richt zich tot de sociale partners op het interprofessionele niveau, maar gaat 
ervan uit dat “de wil om tot een inclusieve arbeidsmarkt te komen niet alleen afhangt 
van de acties van de sociale partners op interprofessioneel niveau. Vandaar dat het, 
met het doel om op grote schaal de overlegactoren erbij te betrekken, wenselijk is om 
via een aanbeveling een oproep te doen niet alleen naar de sectoren, maar ook naar de 
regionale overlegorganen.”

De NAR zal de strekking van de kaderovereenkomst overnemen nadat een vertaling 
in het Frans en het Nederlands beschikbaar is. De Raad wil zich aan de logica van 
de uitvoering van de kaderovereenkomsten houden, zoals deze al in de drie andere 
overeenkomsten – over telewerk, stress en intimidatie en geweld op het werk – werd 
gedefi nieerd.

“De Raad herinnert eraan dat conform de audit kaderovereenkomst een tenuitvoerleg-
ging zal volgen binnen een termijn van drie jaar vanaf 25 maart 2010, datum van onderte-
kening. Jaarlijkse tussentijdse verslagen zullen o.a. de opvolging van deze tenuitvoerleg-
ging behandelen. Hiervoor plant de Raad een volgend tussentijds verslag uit te brengen 
dat in de maand juni 2012 aan het Europees comité voor de sociale dialoog zal worden 
overhandigd. Daarop zal, op het einde van de periode van tenuitvoerlegging, een volledig 
verslag volgen betreff ende de in dit kader aangenomen maatregelen.
De Raad is dienaangaande van mening dat deze twee fases van tenuitvoerlegging aan de 
sociale partners de kans bieden hun acties in hun geheel op Europees niveau om te zetten 
en zichtbaar te maken.
Hij nodigt de sectoren derhalve uit om de ene of de andere van deze termijnen te ge-
bruiken om aan hem de goede praktijken te melden die ze in deze materie eventueel 
toepassen alsook de positieve dynamische maatregelen die ze in de komende jaren van 
plan zijn te treff en.
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Op dezelfde manier en rekening houdend met dezelfde termijnen beveelt de Raad aan de 
regionale overlegorganen aan om duidelijk hun rol bekend te maken die ze in de uitwer-
king van het huidige en toekomstige beleid op dit gebied spelen.”

Een eerste opvolgingsverslag op het niveau van de Belgische sociale partners wordt voor 
midden juni 2012 verwacht. Het zal aan de Europese sociale partners worden overgemaakt 
met het oog op een vergadering van het Comité voor de Sociale Dialoog van Hertoginne-
dal. Voorafgaand moeten de ledenorganisaties van de NAR echter de kaderovereenkomst 
binnen hun, onder andere sectorale, afdelingen verspreid hebben. De werkzaamheden 
van de NAR worden aan het ministerie van Tewerkstelling, het voor de Raad bevoegde 
ministerie, meegedeeld. De NAR heeft contact opgenomen met de regionale adviesraden 
zoals de CESRW, de SERV en de ESRBHG voor de bevordering van de toepassing van de 
kaderovereenkomst in de gewesten, aangezien men heeft vastgesteld dat deze voor et-
telijke punten bevoegd zijn. Antwoorden die van de belangstelling voor de tenuitvoerleg-
ging van de Europese kaderovereenkomst getuigen, komen regelmatig binnen.

4. Conclusie

Dit luik zal kort zijn: het is nog te vroeg om conclusies in positieve of negatieve zin 
betreff ende de tenuitvoerlegging van de overeenkomst te formuleren. Te vroeg in de 
zin van de tenuitvoerleggingsbepaling van de overeenkomst zelf en ook te vroeg voor 
de met aanbeveling 22 aangesproken Belgische partners. De overeenkomst heeft de ver-
dienste de juiste vragen te stellen en dit na gezamenlijk overleg tussen werkgevers en 
werknemers. Het opent perspectieven waarmee men een nieuw evenwicht kan schep-
pen op een arbeidsmarkt die veel te onbillijk is en banen aanbiedt waarvan de kwaliteit 
dreigt te verwateren. Het richt zich tot een breed publiek, zowel wat het toepassingsge-
bied als wat de verantwoordelijkheid over de uitvoering betreft.

Toch blijft er een gevoel van spijt. Had die Europese kaderovereenkomst geen andere 
titel moeten krijgen? De titel ‘actiekader’ of ‘richtsnoeren’, of nog ‘gedragscode’, zou 
bijvoorbeeld volledig kunnen worden gerechtvaardigd. De kaderovereenkomst voor een 
inclusieve arbeidsmarkt is in feite geen echte overeenkomst, maar een tekst die eerder 
gericht is op een proces dan op een overeenkomst die als een soort wet voor de partijen 
bedoeld is.

Dat de tekst op de invoering van een proces steunt, betekent niet dat zij geen impact 
heeft. De Europese Commissie heeft in een mededeling van 12 augustus 2004 (COM 
2004 557 def.), die voor de Europese sociale dialoog zeer belangrijk is, uiteengezet dat 
de categorie procesgerichte teksten

“een reeks gezamenlijke verklaringen omvat die op een meer geleidelijke manier en eer-
der procesgericht dan volgens de overeenkomsten ten uitvoer worden gelegd. In deze 
teksten formuleren de Europese sociale partners aanbevelingen van verschillende aard 
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t.b.v hun leden m.b.t. de opvolging en regelmatige evaluatie van de geboekte vooruitgang 
bij het bereiken van de doelstellingen, om veilig te stellen dat ze een reële impact hebben. 
Voor de uitvoering van bepaalde aspecten van deze teksten kan de medewerking van de 
nationale overheden nodig zijn. Dergelijke teksten kunnen nuttig zijn in domeinen waarin 
de Europese wetgeving misschien niet de beste oplossing is, vaak ten gevolge van het ge-
heel van complexe en diverse maatregelen die reeds in de Lidstaten ingevoerd zijn, maar 
waarin de sociale partners er niettemin belang bij kunnen hebben om samen te werken. 
Ze kunnen ook bijdragen tot de uitwisseling van goede praktijken en ervoor zorgen dat 
de Lidstaten van elkaar leren. Soms kunnen dergelijke teksten bijdragen tot de voorberei-
ding van het terrein voor de toekomstige communautaire wetgeving.”23

We hebben altijd voorgehouden dat men door aan deze tekst de naam ‘overeenkomst’ 
te geven, in de zin van ‘autonome collectieve interprofessionele overeenkomst’, op ter-
mijn afbreuk zou doen aan de globale doelmatigheid van de producten die uit de Eu-
ropese collectieve onderhandelingen voortvloeien.24 Iedereen zal ‘naar godsvrucht en 
vermogen’ moeten worden beoordeeld bij de uitvoering van de kaderovereenkomst, of 
anders zal onherroepelijke schade worden berokkend aan de Europese sociale dialoog 
en aan de Europese vakbondsbeweging.

NOTEN

1. Enkel de Engelse versie van de kaderovereenkomst is wettelijk bindend, maar er bestaat een 
Franse en een Nederlandse vertaling; allebei beschikbaar op de website van de NAR als bijlage 
bij aanbeveling 22 van 25/ 05/ 2011: zie www.cnt-nar.be.

2. Ter herinnering, de Europese sociale partners zijn op het intersectorale vlak: aan werkgevers-
zijde Business Europe (BE), voorheen UNICE, UEAPME voor The European Association of Craft, 
Small and Medium-sized Enterprises, die zich opwerpt als de stem van de kmo’s in Europa, 
CEEP voor The European Centre of Employers and Enterprises providing Public services dat de 
werkgevers van ondernemingen en organisaties met een openbare taak vertegenwoordigt als-
ook de ondernemingen, onafhankelijk van hun statuut of juridische vorm, die activiteiten van 
algemeen economisch nut ontplooien, en aan werknemerszijde het EVV. Geassocieerde partners 
bij de Europese sociale dialoog zijn Europese Confederatie van het Kaderpersoneel (ECK/CEC) en 
Eurocadres.

3. Toespraak van Jacques Delors bij de opening van de werkzaamheden van het Europees Econo-
misch en Sociaal Comité met als onderwerp de verjaardag van de Europese sociale dialoog, op 
14 april 2005.

 http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/speech_delors_fr.pdf.
4. Zie artikels 138 en 139 van het EG-verdrag, gewijzigd door het verdrag van Amsterdam van 

02/10/1997.
5. Zie artikel 152 van het VwEU “De Unie erkent en bevordert de rol van de sociale partners op het 

niveau van de Unie, en houdt daarbij rekening met de verschillen tussen de nationale stelsels. Zij 
bevordert hun onderlinge dialoog, met inachtneming van hun autonomie. De tripartiete sociale 
top voor groei en werkgelegenheid levert een bijdrage tot de sociale dialoog.”

6. Zie voor de gemeenschappelijke programma’s en hun inhoud http://www.etuc.org/r/657.
7. Zie punt 1 voor het verband tussen programma en tripartiete top.
8. Zie voor een evaluatie van de sociale dialoog, onder andere, de website van het Europees Sociale 

Observatorium.
9. Com(93) 600 def. van 14.12.1993 voor wat betreft de representativiteitscriteria.
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10. “De eff ectieve tenuitvoerlegging en de opvolging zijn in het geval van overeenkomsten van dit 
type belangrijk (autonome overeenkomsten), vooral wanneer ze na consultatie van de Commis-
sie volgens artikel 138 tot stand gekomen zijn. Artikel 139, paragraaf 2 stipuleert dat de overeen-
komsten op gemeenschapsvlak ten uitvoer moeten worden gelegd (nadruk van de auteur), wat 
impliceert dat de tenuitvoerlegging van deze overeenkomsten verplicht is en de ondertekenende 
partijen hun leden in die zin verplicht moeten aansporen.” COM(2004) 557 def.

11. De verwijzing naar het programma van 2009-2010 is te verantwoorden door de voortzetting van 
de werkzaamheden tijdens die periode.

12. Zie http://www.etuc.org/IMG/pdf/Depliant_FR_HD2006-2008.pdf.
13. De polemiek rond dit document ontstaat in feite omwille van bepaalde aanbevelingen die de 

fl exizekerheid betreff en. Het ESC is zeer terecht van plan de fl exicurity naar de achtergrond te 
verschuiven, ver na de onderwerpen met een grotere prioriteit, zoals de aanzienlijke verbete-
ring van de tewerkstellingskwaliteit, het scheppen van werkgelegenheid door groei en ook na 
de noodzaak om een voor de werkgelegenheid gunstig vraaggericht beleid te voeren, met de 
ondersteuning van een sterke autonome sociale dialoog.

14. http://www.etuc.org/IMG/pdf/Fram_of_actions_LLL_evaluation_report_FINAL_2006.pdf.
15. Naar analogie: Artikel 5 van de wet van 5 december 1968 stelt: “de collectieve arbeidsovereen-

komst is een akkoord dat gesloten wordt tussen één of meer werknemersorganisaties en één of 
meer werkgeversorganisaties of één of meer werkgevers en waarbij individuele en collectieve 
betrekkingen tussen werkgevers en werknemers in ondernemingen of in een bedrijfstak worden 
vastgesteld en de rechten en verplichtingen van de contracterende partijen worden geregeld”.

16. zie voor de interpretatie van artikel 155 hierboven onder punt 2, hoofdstuk 1.
17. Vier voorstellen zijn van budgettaire aard, inclusief de herziening van het stabiliteits- en groei-

pact van de EU, terwijl de twee andere betrekking hebben op de identifi catie en de eff ectieve 
correctie van macro-economische onevenwichten binnen de EU en de eurozone.

18. De Europese teksten zitten vol van formules die op het eerste gezicht zinvol zijn, maar die 
helaas nooit onpartijdig zijn ten opzichte van werkzoekenden of steuntrekkers. De sociale part-
ners – inclusief de vakorganisaties – zijn opgenomen in het Europese spel van eufemismen. 
Het onderwerp van making work pay is een typisch voorbeeld van dit soort taalgebruik. Ook de 
speeches betreff ende de fl exicurity behoren tot dit soort uitlatingen. “Om te slagen moet elke 
strategie van fl exicurity op een delicaat evenwicht berusten tussen de rol van gegarandeerde in-
komens via het systeem van werkloosheidsuitkeringen en een strategie van gepaste ‘activering’, 
ontwikkeld om de overstap naar een andere baan te vergemakkelijken en de loopbaanevolutie 
te dynamiseren”. Of ook: “Goede werkloosheidsuitkeringen, actieve beleidsmaatregelen voor 
effi  ciënte arbeidsmarkten en dynamische arbeidsmarkten versterken het gevoel van zekerheid 
bij de individuen”, zie COM 27.6.2007 (359) def. De vraag mag gesteld worden wat ‘goede werk-
loosheidsuitkeringen’ zijn.

19. Helaas valt er in de kaderovereenkomst geen enkele verwijzing naar de genderdimensie te be-
speuren, vooral op het niveau van aan te pakken obstakels. Men weet echter ondertussen dat de 
verst van de arbeidsmarkt verwijderde en de meest uitgeslotene werknemer, een alleenstaande 
jonge vrouw met kinderen ten laste is.

20. Er bestaat overigens niet overal in de lidstaten van de EU een, al dan niet gestructureerde, sec-
torale sociale dialoog.

21. Zie bijlage tot aanbeveling 22 van 25/05/2011 van de NAR (www.cnt-nar.be) die in het jaar 2011 
een bijdrage aan de werkzaamheden van de NAR vormt betreff ende de kaderovereenkomst. 
Het verslag heeft enkel betrekking op de federale initiatieven op het niveau van de NAR en de 
CRB voor bepaalde aspecten, aangezien de Belgische sociale partners sinds ettelijke jaren een 
grote belangstelling vertonen voor de in de kaderovereenkomst aangesproken onderwerpen, 
die onder andere de kwaliteitsvolle overgangen, de deelname aan de arbeidsmarkt en de sociale 
cohesie zijn. Het verslag behandelt de toegang tot of de terugkeer naar de arbeidsmarkt en het 
behoud of de ontwikkeling op de arbeidsmarkt door sinds enkele jaren al de aanbevelingen te 
verzamelen waarvan de onderwerpen perfect bij deze van de kaderovereenkomst aansluiten. 
Maar voor de toekomst blijft nog alles te doen, want naar verwachting moeten nu de evaluaties 
van initiatieven volgen, die onder de verantwoordelijkheid van alle betrokken partners vallen.
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22. Denken we hier maar aan de invoering van individuele vaardigheidsplannen.
23. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0557:FIN:FR:PDF.
24. Er valt af te wachten wat de tenuitvoergelegde maatregelen in de praktijk zullen opleveren. In 

het kader van het onder punt 2 van hoofdstuk 1 genoemde opvolgingsproces loopt momenteel 
een toepassingsanalyse op het niveau van het Comité voor de Europese sociale dialoog. Ze zal 
in de loop van de maand november 2011 beschikbaar zijn. Het gaat om de eerste, aangezien de 
overeenkomst in maart 2010 werd ondertekend. Ze omvat tot heden de gezamenlijke verslagen 
van de sociale partners, maar ook unilaterale verslagen van de werkgevers of de werknemers. 
Dat is een teken ervan hoe moeilijk het is om tot een gemeenschappelijke en ‘verantwoorde’ 
aanpak te komen. Algemeen gezien bevindt men zich nu in een fase van vertaling van de tekst 
van de overeenkomst in de landstalen. De tweede fase is die van de verspreiding van de ver-
kregen vertaling onder de betrokken actoren. Maar bepaalde landen melden reeds dat de tekst 
moeilijk in het bestaande wettenarsenaal van de collectieve arbeidsovereenkomsten kan worden 
geïntegreerd, omdat, zoals in Tsjechië, dit wettenarsenaal enkel voor de arbeidsverhoudingen 
in strikte zin geldt. De evaluatie toont eveneens aan dat men zich vooral op de andere actoren 
concentreert, zoals de overheidsinstellingen of de vertegenwoordigde sociale partners. Wordt 
zeer zeker vervolgd.
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HOOFDSTUK 4

Sociale diensten van algemeen belang in de Europese 
Unie: gekneld tussen fundamenteel sociaal recht en 

marktprincipes

Anne Van Lancker

1. Sociale diensten in de Europese Unie, een schets

Sociale diensten – zoals kinderopvang, arbeidsmarktdiensten, diensten van gezond-
heidszorg en langdurige zorg, integratiediensten, sociale huisvesting – spelen een bij-
zonder grote rol in de sociale beschermingsstelsels in alle landen van de Europese Unie. 
Ze dragen bij tot de verbetering van de levenskwaliteit van hun inwoners en onder-
steunen vooral ook de kwetsbaarste personen. Kwaliteitsvolle en toegankelijke sociale 
diensten ter beschikking stellen is dan ook een kernelement van het sociaal beleid van 
de lidstaten en een onmisbare schakel in elk doelmatig beleid van armoedebestrijding. 
Sociale diensten dragen sterk bij tot de sociale en territoriale samenhang van gemeen-
schappen en zorgen bovendien voor lokale en regionale ontwikkeling doordat ze jobs 
creëren, vaak ook voor mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, zoals lang-
durig werklozen of personen met een arbeidshandicap.

Zorgdiensten en sociale dienstverlening genereren samen ongeveer 5% van de totale 
economische output in de EU-27 en zijn goed voor 21,4 miljoen banen, waarmee deze 
sectoren goed zijn voor 10% van het totaal aantal banen in de Europese Unie.1 Dat cijfer 
verschilt sterk tussen de lidstaten: van 4% in Cyprus en Roemenië tot meer dan 16% in 
Zweden en Denemarken. Landen geven gemiddeld 9,4% van hun BBP aan sociale dien-
sten, schommelend tussen minder dan 5% in Estland en Roemenië tot meer dan 10% in 
België, Duitsland en Frankrijk.2 De beschikbaarheid van diensten voor langdurige zorg 
loopt sterk uiteen in Europa: in Scandinavië wordt intensief van die zorgvoorzieningen 
gebruik gemaakt, terwijl elders in Europa zoals in Portugal, Spanje en Griekenland van 
oudsher familieleden ingeschakeld worden voor de zorg en daar ook weinig voorzienin-
gen voor langdurige zorg voorhanden zijn.
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In de laatste 20 jaar was een belangrijke toename van sociale diensten merkbaar in de 
meeste Europese landen. Veel heeft te maken met de stijgende vraag naar die diensten 
door de demografi sche evolutie (vergrijzing en ontgroening), de veranderende rol en 
samenstelling van families, verzoening van werk en privéleven en de bezorgdheid van 
overheden voor de sociale cohesie in hun land of regio.

De Europese Commissie wijst er in een rapport3 op dat tijdens de economische en fi nan-
ciële crisis sociale diensten, als onderdeel van de sociale uitgaven, een belangrijke rol 
speelden als automatische stabilisatoren en dat ze hielpen om de impact van de crisis 
te milderen voor de kwetsbaarsten. De vraag naar toegankelijke sociale diensten is dan 
ook sterk toegenomen in de meeste landen, omdat meer mensen een beroep doen op 
sociale dienstverlening omwille van werkloosheid, loonverlies en dalende koopkracht.

Waar de meeste lidstaten in hun herstelprogramma’s specifi eke maatregelen hadden 
opgenomen om de impact van de economische crisis te verzachten en hun sociale dien-
sten te versterken, wordt nu in verschillende landen bezuinigd op de uitgaven voor 
sociale dienstverlening om de nationale begrotingen weer in evenwicht te brengen. 
Hierdoor vergroot het risico op verhoging en verdieping van armoede en sociale uit-
sluiting. Op het ogenblik dat de vraag naar sociale diensten in vele landen stijgt door de 
crisis, komen de sociale uitgaven onder druk te staan en wordt sociale dienstverlening 
in verschillende landen afgebouwd. Een analyse van de rapporten van het Europees 
Netwerk van onafhankelijke experten inzake sociale insluiting, leert dat onder meer 
in Bulgarije, Tsjechië, Frankrijk, Italië, Nederland en Roemenië het mes gezet werd in 
de sociale dienstverlening als gevolg van de budgettaire consolidatie. Ongetwijfeld is 
dat ook het geval in Griekenland, Spanje en Ierland; landen die gedwongen werden tot 
zware bezuinigingsoperaties.

De organisatie van sociale diensten evolueerde in de meeste landen van de Europese 
Unie naar meer gedecentraliseerde dienstverlening. In vele landen functioneren over-
heden ook meer en meer als ‘waarborger’ dan als leverancier van sociale diensten. Dat 
houdt in dat ze meer een beroep doen op delegatie bij de levering van sociale diensten, 
alhoewel dit gebeurt binnen het kader van regulering, toezicht en fi nanciële afspraken. 
Daarbij verschijnen nieuwe spelers op het terrein: niet alleen non-profi torganisaties 
en bedrijven uit de sociale economie (de zogenaamde ‘derde sector’), maar ook private 
commerciële bedrijven leveren sociale diensten; deze laatste vooral in de gezondheids-
zorg, de langdurige zorg en de kinderopvang, maar ook in opleiding, arbeidsbemidde-
ling en andere arbeidsmarktdiensten. Achterliggende drijfveren die worden ingeroepen 
voor deze uitbesteding van vroegere overheidsopdrachten, zijn het zoeken naar meer 
effi  ciëntie en beheersing van de kosten, maar ook de zoektocht naar meer kwaliteit 
en naar nieuwe oplossingen voor nieuwe noden en het bieden van meer keuze aan de 
gebruikers, of nog, het zoeken naar meer gebruikersgerichtheid.4

Daarbij doen steeds vaker marktmechanismen hun intrede. Maucher et al5 verwijzen 
naar een ‘quasimarkt’ omdat de markt streng gereglementeerd wordt door de overhe-
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den via een ruim set van regels rond accreditering, prijssetting en territoriale planning, 
kwaliteitsnormen, normen voor kwalifi catie en omvang van personeel. De dienstverle-
ning kan gebaseerd zijn op instrumenten als vergunningen, mandaten, machtigingen, 
concessies, speciale of exclusieve rechten toegekend door de overheden. Maar vaak 
ontstaan sociale diensten ook op eigen initiatief van de dienstverlener en worden zij 
later al dan niet erkend door de overheid.

Natuurlijk zijn deze trends en strategieën niet vrij van tegenstellingen en trade-off s tus-
sen verschillende beleidsdoelstellingen. Het beheersen van de kostprijs en het bereiken 
van een begrotingsevenwicht staat vaak haaks op het bevorderen van toegang van alle 
inwoners tot kwaliteitsvolle sociale diensten; het ontmoedigen van afhankelijkheid van 
sociale diensten en het aanmoedigen van zelfredzaamheid staat tegenover het aanbie-
den van geïntegreerde diensten om individuele noden globaal aan te pakken. Voorts 
worden ook maatregelen genomen om informatie-asymmetrie aan te pakken, misbrui-
ken te voorkomen en de gebruikers te beschermen.

2. Sociale diensten van algemeen belang op de Europese agenda

Het is slechts vanaf begin 2000 dat sociale diensten van algemeen belang voor het eerst 
op de Europese agenda verschijnen. Na een Groenboek6 en een Witboek,7 publiceert 
de Europese Commissie in 2006 een Mededeling over sociale diensten van algemeen 
belang,8 in 2007 al gevolgd door een nieuwe Mededeling die sociale diensten van alge-
meen belang plaatst binnen het breder kader van diensten van algemeen belang.9 Daarin 
erkent de Commissie dat sociale diensten van algemeen belang zich onderscheiden van 
andere diensten van algemeen belang door hun uitgesproken sociale doelstellingen. So-
ciale diensten, stelt de Commissie, spelen een onmisbare rol van preventie en van soci-
ale en territoriale cohesie ten aanzien van de ganse bevolking, los van hun inkomenssi-
tuatie. Ze dragen sterk bij tot de verwezenlijking van centrale waarden en principes van 
het Europese project zoals strijd tegen discriminatie, gendergelijkheid, bescherming van 
de volksgezondheid, de verbetering van de levenskwaliteit, een hoog niveau van sociale 
bescherming, gelijke kansen, deelname aan de samenleving, strijd tegen armoede en 
sociale uitsluiting. Sociale diensten zijn ook essentieel voor de realisatie van de sociale 
rechten die opgenomen zijn in het Handvest van Fundamentele Rechten van de Euro-
pese Unie. De Commissie erkent dus het universele karakter van sociale diensten, maar 
wijst meteen op de bijzondere rol die ze spelen voor kwetsbare groepen.

De Commissie onderscheidt twee categorieën sociale diensten: de wettelijke en com-
plementaire regimes van sociale bescherming en de andere sociale diensten aan perso-
nen. In deze laatste categorie zitten vooreerst bijstand aan mensen die geconfronteerd 
worden met persoonlijke problemen of crisissituaties, zoals schulden, werkloosheid, 
drugsverslaving of het uiteenvallen van de familie. Verder bevat ze diensten die ervoor 
zorgen dat mensen in staat zijn om zich te integreren in de samenleving en op de ar-
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beidsmarkt. Ook diensten die de rol van families ondersteunen in de zorg voor kinderen 
en ouderen en diensten voor personen met een handicap of met langdurige zorgnoden, 
behoren tot deze complementaire regimes.

Verder wil of kan de Commissie niet gaan in de defi nitie van sociale diensten. Er bestaat 
immers een grote diversiteit aan sociale diensten in de lidstaten en het zijn nog altijd in 
hoofdzaak zij die hun socialedienstverlening bepalen. De moeilijkheid om een sluitende 
defi nitie te geven voor sociale diensten op Europees niveau doet de Commissie dan ook 
grijpen naar een opsomming van een aantal karakteristieken van de organisatie van 
sociale diensten. Ze functioneren op basis van solidariteit. De solidariteitsdimensie zit 
ingebakken in de organisatie, de reglementering en de fi nanciering van de sociale dien-
sten, bijvoorbeeld door de afwezigheid van selectiviteit op basis van risico’s en de af-
wezigheid van gelijkwaardigheid van bijdragen en prestaties. Openbare fi nanciering van 
sociale diensten is belangrijk, stelt de Commissie, om gelijke toegang tot sociale dien-
sten te waarborgen, onafhankelijk van het inkomen. Een winstgevend doel is meestal 
afwezig bij socialedienstverlening. De rol van non-profi torganisaties, de participatie van 
vrijwilligers en de lokale verankering garandeert de nabijheid van de dienstverlening. Er 
wordt ook gewezen op de persoonlijke relatie tussen de gebruiker en de dienstverlener, 
die een gepersonaliseerde dienst tracht aan te bieden. Gebruikers van sociale diensten 
zijn ook geen gewone consumenten. Zij zijn vaak kwetsbaar en afhankelijk van de so-
ciale diensten voor hun integratie in de samenleving. De asymmetrische relatie tussen 
gebruiker en socialedienstverlener veronderstelt dan ook tussenkomst van de overheid 
om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en de prijssetting te regelen.

Dat sociale diensten een onmisbare rol spelen in de strijd tegen armoede en sociale uit-
sluiting, blijkt overduidelijk in de Aanbeveling van de Commissie over actieve insluiting 
van mensen die uitgesloten zijn uit de arbeidsmarkt.10 Toegang tot kwaliteitsvolle dien-
sten zoals diensten van sociale bijstand, arbeidsmarktdiensten en opleidingsdiensten, 
sociale huisvesting, kinderopvang, langdurige zorg en gezondheidszorg, vormen een 
van de drie pijlers voor een goede strategie van sociale inclusie, naast adequate inko-
mensondersteuning en inclusieve arbeidsmarkten, oordeelt de Commissie.

Het mag dan ook verbazen dat – ondanks al deze geloofsbelijdenissen – sociale diensten 
van algemeen belang toch geen aparte, bijzondere behandeling krijgen in het kader van de 
Europese regelgeving. Geen enkele bindende tekst, noch in het Verdrag, noch in de commu-
nautaire wetgeving, erkent de sociale diensten van algemeen belang. Daardoor zijn sociale 
diensten overgeleverd aan de manier waarop Europees wordt omgegaan met diensten van 
algemeen (economisch) belang, die wel hun plaats hebben gekregen in het Verdrag.

Het begrip ‘diensten van algemeen economisch belang’ moet de grote waaier van be-
grippen dekken die in de lidstaten gebruikt worden om openbare diensten of gemeen-
schapsvoorzieningen te duiden: service public in Frankrijk, Daseinsvorsorge in Duitsland, 
Public Utilities in Groot-Brittannië. Sinds het Verdrag van Amsterdam wordt voorzien 
dat de Europese Unie en de lidstaten er, elk binnen hun bevoegdheden, over waken dat 
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diensten van algemeen economisch belang kunnen functioneren op basis van principes 
en onder voorwaarden, vooral economische en fi nanciële, die hun in staat stellen om 
hun opdrachten te kunnen vervullen. Het Verdrag van Lissabon heeft daar een rechts-
grondslag11 aan toegevoegd, die het mogelijk maakt om op Europees niveau wetgeving 
te maken om die principes en voorwaarden te bepalen. Door de opname van het Hand-
vest van Fundamentele Grondrechten van de Europese Unie in het Verdrag van Lissa-
bon, wordt ook een juridische waarde gegeven aan het recht op toegang tot diensten 
van algemeen economisch belang.12 Daarin wordt gesteld dat de Unie het recht op toe-
gang tot die diensten, die voorzien zijn in de nationale wetten en praktijken, erkent en 
respecteert. Het Protocol over de diensten van algemeen belang dat bij het Verdrag is 
gevoegd,13 hamert nog eens op de rol van die diensten en op de beleidsruimte die de 
lidstaten hebben om dergelijke diensten te leveren.

Het concept diensten van algemeen economisch belang is echter zo breed dat sociale 
diensten erin verdrinken. Europees is tot nog toe hoofdzakelijk wetgeving gemaakt met 
betrekking tot de netwerkindustrieën zoals de post, telecom, transport, en dan nog van-
uit een logica van liberalisering. Sociale diensten in de grijze zone laten en behandelen 
als andere diensten van algemeen economisch belang miskent dan ook hun specifi eke 
rol en kenmerken en de speciale karakteristieken van de socialedienstverleners.

3. Sociale diensten van algemeen belang en het Europees recht14

Het Europees recht geeft een wel erg economische connotatie aan diensten van alge-
meen belang, met inbegrip van sociale diensten. Alhoewel de Verdragsteksten erkennen 
dat de lidstaten bevoegd zijn om hun nationale socialebeschermingsstelsels te organise-
ren, de openbaredienstopdrachten te formuleren voor hun (sociale) diensten en de orga-
nisatieprincipes te defi niëren die voortvloeien uit deze openbare opdracht, toch moeten 
de lidstaten daarbij de Verdragsregels en de Europese wetgeving respecteren die betrek-
king hebben op de interne markt en de concurrentie. Alleen zuivere niet-economische 
diensten van algemeen belang vallen niet onder de Verdragsregels. Maar zo zijn er 
slechts erg weinig in de ogen van de Europese regels. De rechtspraak van het Europees 
Hof van Justitie heeft immers een erg ruime interpretatie gegeven aan het economisch 
karakter van een activiteit: elke activiteit die goederen of diensten aanbiedt op een 
bepaalde markt is economisch. Daarbij wordt abstractie gemaakt van het juridisch sta-
tuut van de dienstverlener, dus ook vzw’s kunnen onder de defi nitie van onderneming 
vallen. Het doel van de organisatie doet niet ter zake, ook niet het niet-winstgevend ka-
rakter. Al evenmin wordt rekening gehouden met de vraag wie de prijs betaalt voor de 
dienstverlening. Dus ook derdebetalersregelingen en gesubsidieerde activiteiten, waar 
het niet de gebruiker is, maar grotendeels de overheid die de dienstverlening betaalt, 
doen sociale diensten niet ontsnappen aan de kwalifi catie ‘economische activiteit’. Er 
bestaat geen sluitende defi nitie van wat geldt als niet-economische activiteit, maar uit 
de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie volgt dat alleen de activiteiten die 
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intrinsiek tot de kerntaken van de Staat behoren, in het kader van de uitoefening van 
het openbaar gezag, geen economische activiteiten zijn. Voorbeelden uit de rechtspraak 
hiervan zijn justitie, politie, defensie, milieu-inspectie, overheidsadministratie.

Figuur 1 – Sociale diensten van algemeen belang in de Europese Unie.
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Bron: Laurent Ghekière, Le Guide SSIG, Une Europe protectrice des services sociaux, 
Collectif SSIG Paris, 2007. 
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Enkele voorbeelden illustreren hoe ver de notie ‘economische activiteit’ reikt in het 
Europese begrippenkader. In landen die alleen publieke ziekenhuizen hebben die onder-
deel zijn van hun nationaal gezondheidsstelsel, gebaseerd op solidariteit en kosteloze 
universele diensten aanbieden die betaald worden door de overheid, ontsnappen deze 
ziekenhuizen aan de Europese wetgeving, omdat ze niet gezien worden als ondernemin-
gen. Waar openbare ziekenhuizen bestaan naast private ziekenhuizen die beide dien-
sten aanbieden tegen betaling door de patiënt, of door de ziekteverzekering, oordeelt 
de Europese rechtspraak dat er een zekere mate van concurrentie is en worden de 
zorgactiviteiten wel als economisch geduid.

Openbaar onderwijs dat binnen een nationaal onderwijsstelsel hoofdzakelijk gefi nan-
cierd wordt door de overheid, wordt als niet-economische activiteit aanzien, ook als 
er inschrijvingsgeld moet worden betaald, omdat deze bijdrage maar een fractie van 
de kostprijs dekt. Dat geldt zowel voor het basisonderwijs, kleuteronderwijs, hoger on-
derwijs en beroepsonderwijs. Maar instellingen die onderwijs aanbieden tegen betaling 
van de kostprijs leveren wel een economische activiteit. Gemeentelijke sociale diensten 
die maaltijden of thuisverzorging verstrekken, vallen onder de noemer ‘economische 
activiteit’ als er ook andere publieke of particuliere dienstverleners zijn die een derge-
lijke service bieden.

Socialezekerheidsregelingen worden niet gezien als economische activiteit als ze ge-
baseerd zijn op een systeem van verplichte aansluiting, een functie van uitsluitend 
sociale aard vervullen, elk winstoogmerk missen, de uitkeringen niet afhankelijk zijn 
van het bedrag van de premies, de premies niet noodzakelijk evenredig zijn aan het 
beroepsinkomen van de verzekerde en de werkzaamheden onder toezicht staan van 
de overheid. Dat betekent dat de op solidariteit gebaseerde wettelijke regelingen van 
sociale zekerheid als niet-economisch mogen aanzien worden, maar dat aanvullende 
verzekeringsstelsels voor pensioen of ziekte al meteen in de schemerzone belanden en 
vaak ‘economisch’ zijn voor Europa.15

Doordat steeds meer landen hun sociale diensten niet meer zelf verstrekken, maar een 
beroep doen op private (niet-commerciële en commerciële) partners, komen sociale 
diensten steeds vaker in het vaarwater van de Europese regels over de interne markt 
en de concurrentie. De meest opvallende en schadelijke invloed gaat hierbij uit van de 
toepassing van de regels over staatssteun, overheidsopdrachten en vrij verkeer van 
diensten.

Bovenstaande fi guur16 illustreert hoe sommige sociale diensten als niet-economisch 
kunnen gecatalogeerd worden, andere duidelijk economisch van karakter zijn en hoe 
sommige sociale diensten zich volop in een grijze zone bevinden in hun relatie tot de 
Europese wetgeving.

Weliswaar leverde de Commissie inspanningen om de toepassing van de Europese re-
gels op sociale diensten uit te leggen en te verduidelijken.17 Maar de vraag is of een 
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dergelijke aanpak volstaat. Want hoogstens worden sociale diensten voor de toepassing 
van de Europese regels met betrekking tot de interne markt en de concurrentie, be-
handeld als een uitzondering op de regel. Het spreekt voor zich dat het feit dat sociale 
diensten geen eigen bijzondere plaats krijgen in het Europese recht, afbreuk doet aan 
hun specifi eke rol, de plaats van non-profi torganisaties, sociale economie-initiatieven 
en vrijwilligers in de dienstverlening. Eigenlijk zet de Europese wetgeving de logica van 
socialedienstverlening op haar kop. Er wordt in de regel vertrokken van de doelstel-
lingen van de interne markt en de concurrentie. Pas in een tweede beweging en onder 
strikte voorwaarden wordt rekening gehouden met opdrachten in het openbaar belang, 
maatschappelijke doelstellingen van sociale diensten en specifi eke karakteristieken van 
de dienstverleners uit de non-profi t en de sociale economie, als alternatieve modellen 
voor commerciële economische activiteiten.

In het volgende stuk proberen we deze stelling te onderbouwen. Er volgt een overzicht 
van de belangrijkste knelpunten in de toepassing van de wetgeving inzake interne markt 
en concurrentie. Verder geven we ook een overzicht van de ‘milderende’ initiatieven 
van de Commissie en het Hof, die sociale diensten een klein beetje uit de wind zetten. 
Daaruit blijkt dat er, ondanks deze zwachtels, nog veel pijnpunten blijven bestaan.

4. Sociale diensten en staatssteun

Staatssteun is erg strikt gereglementeerd in het kader van de interne markt, met als doel 
om de concurrentie tussen bedrijven te laten verlopen onder gelijke omstandigheden. 
Het Verdrag18 voorziet wel in een uitzonderingsregime voor (sociale) diensten van alge-
meen economisch belang. Die zijn onderworpen aan de regels van de concurrentie, maar 
slechts in zoverre de toepassing van die regels hun opdracht van algemeen belang niet 
in gevaar brengt. Een (sociale) dienst van algemeen belang kan alleen ontsnappen aan 
de staatssteunregels als de overheidssubsidie niet hoger is dan de compensatie die nodig 
is voor het verstrekken van die dienst. In zijn Altmark-arrest19 heeft het Europees Hof 
van Justitie gesteld dat compensatie voor openbaredienstverplichtingen niet als staats-
steun moet aanzien worden als er voldaan is aan vier voorwaarden: 1. De onderneming 
moet daadwerkelijk belast zijn met een openbaredienstopdracht die duidelijk omschre-
ven moet zijn; 2. De compensatie moet vooraf berekend zijn op basis van objectieve en 
transparante parameters; 3. De compensatie is niet hoger dan wat nodig is om de kosten 
die nodig zijn om de openbaredienstverplichting te vervullen, geheel of gedeeltelijk te 
dekken, rekening houdend met de opbrengsten en met een ‘redelijke winst’; 4. Als er 
geen beroep gedaan wordt op openbare aanbesteding, moet de compensatie berekend 
worden op basis van de kosten die een gemiddelde, goed beheerde en goed uitgeruste 
onderneming zou gemaakt hebben. Compensaties die niet voldoen aan deze criteria 
moeten worden gezien als staatssteun. Ze moeten verplicht worden aangemeld bij de 
Europese Commissie en worden getoetst aan hun verenigbaarheid met het Verdrag.
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In 2005 heeft de Commissie het zogenaamde Monti-Kroespakket20 aangenomen voor 
die diensten van algemeen economisch belang die niet voldoen aan de vier criteria van 
het Altmark-arrest. Dat is bijvoorbeeld het geval indien de opdracht niet werd gegund 
via openbare aanbesteding en indien de compensatie niet werd berekend op basis van 
het vierde Altman-criterium. In het pakket wordt bepaald dat compensaties die moeten 
worden gezien als staatssteun, in een aantal gevallen toch verenigbaar kunnen zijn met 
de Verdragsregels en niet moeten aangegeven worden bij de Europese Commissie voor 
toetsing. Zo worden ziekenhuizen en wooncorporaties die belast zijn met een dienst 
van algemeen belang, vrijgesteld van aanmelding, zelfs indien ze bedragen zouden krij-
gen die normaal hoger liggen dan de drempel voor de aanmeldingsplicht.21 Compensa-
ties kunnen enkel in overeenstemming zijn met het Verdrag als de onderneming een 
duidelijk mandaat van openbaredienstverplichting heeft van de overheid, de parameters 
van berekening van de compensatie duidelijk en vooraf bepaald zijn en er maatregelen 
voorzien zijn om overcompensaties te vermijden en zo nodig te recupereren. Onderne-
mingen die compensaties voor openbaredienstverplichting ontvangen, maar ook activi-
teiten ontplooien die buiten deze dienst van algemeen belang vallen, worden verplicht 
om een aparte boekhouding bij te houden voor hun dienst van algemeen belang. Later 
volgde nog de de-minimisverordening,22 waarin fi nanciële steun voor ‘kleine diensten 
van algemeen economisch belang’ wordt uitgesloten van de aanmeldingsplicht.

Schematisch voorgesteld levert dit volgende cascade van besluitvorming op:

Figuur 2 – Cascade van besluitvorming.

Schematisch

1. ALTMARK

4 voorwaarden voor DAEB ≠ steun 2. BESCHIKKING COM (basis 86 VEU)

Anders = staatssteun → → → Steun verenigbaar indien voldaan aan

3 voorwaarden + inachtneming van

de grensbedragen van 30 M en 100 M

Anders – kennisgeving → → →

3. KADERREGELING

Steun wordt geanalyseerd op basis

van de kaderregeling

Bron: Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, Sociale Diensten van Algemeen 
Belang: in het hart van het Europees sociaal model. Enkele bedenkingen bij de algemene context, 
Derde Forum over sociale diensten van algemeen belang, 2010.

In de jaren die volgden op het Altmark-arrest en het Monti-Kroespakket heeft het Euro-
pees Hof van Justitie in verschillende arresten vele van de begrippen verduidelijkt die 
gehanteerd moeten worden in de vrijstellingsregelingen. De Europese Commissie maak-
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te in 2007 een FAQ23 op en publiceerde in 2010 een Gids,24 waarin wordt verduidelijkt 
wanneer de Europese regels inzake staatssteun, overheidsopdrachten en interne markt 
van toepassing zijn op sociale diensten van algemeen belang. Sinds 2008 bestaat er ook 
een Interactief Informatie Systeem bij de Commissie, waar men met vragen terecht kan 
over de toepassing van het communautair recht.

In een evaluatie25 van de toepassing van de staatssteunregels op de zorgsector en op 
sociale diensten blijkt dat de Commissie vooral te maken krijgt met klachten van par-
ticuliere ziekenhuizen over steun aan openbare ziekenhuizen. Ook particuliere concur-
renten van publieke aanbieders van langdurige zorg klagen over de overheidsfi nancie-
ring. Zelfs lokale sociale diensten zijn voorwerp van klachten. Na onderzoek bleek in de 
meeste gevallen dat de klachten onterecht waren en dat de overheidssteun in lijn was 
met de voorwaarden voor diensten van algemeen economisch belang.

In september 2011 heeft de Commissie nieuwe voorstellen van wetgeving26 gepubli-
ceerd over staatssteun voor diensten van algemeen economisch belang. Daarin worden 
niet alleen ziekenhuizen en woningcorporaties vrijgesteld van aangifteplicht, maar ook 
compensaties aan ondernemingen die belast zijn met een openbare-dienstopdracht, die 
gericht is op essentiële sociale behoeften inzake zorg, kinderopvang, toegang tot de ar-
beidsmarkt, sociale huisvesting en zorg voor sociale inclusie van kwetsbare groepen. De 
voorwaarde is wel dat die compensaties alleen worden toegekend aan ondernemingen 
waarvan de activiteiten beperkt zijn tot een of meerdere van deze diensten. De Commis-
sie erkent in de motivatie bij dit besluit dat “de intensiteit van de concurrentieverstoring 
op de interne markt betrekkelijk gering is”. Een nieuwe de-minimisregeling versoepelt de 
oude drempels en stelt ook kleine lokale besturen27 vrij van aanmelding bij de Commis-
sie. Als deze regels worden goedgekeurd zullen alvast vele subsidies aan sociale diensten 
niet meer moeten gescreend worden. Europese middenveldorganisaties en de Intergroep 
publieke diensten in het Europese parlement reageerden alvast opgelucht op dit nieuws.

Maar ondanks al deze initiatieven blijven tal van kwesties voor problemen zorgen voor 
sociale diensten. Zo worden in vele landen sociale diensten niet alleen geleverd op vraag 
van de overheid, maar ontstaan ze vaak bottom-up. Sociale economie-initiatieven of co-
operatieven die niet expliciet belast zijn met een openbaredienstverplichting vanwege 
een overheid, vallen volkomen onder het communautaire recht inzake staatssteun en 
concurrentie. De hele kwestie van het ‘overheidsmandaat’ zorgt voor problemen. Als er 
geen duidelijk omschreven opdracht is van overheidswege kan een sociale dienst im-
mers niet aanzien worden als sociale dienst van algemeen belang, maar valt hij onder 
de klassieke economische diensten. Subsidies aan dergelijke sociale diensten moeten 
aangemeld worden bij de Commissie, die dan zal oordelen of er sprake is van concurren-
tievervalsing. De vrijstelling van aanmelding bij de Commissie is ook geen waterdichte 
garantie, want indien andere operatoren die geen overheidssteun kregen zich benadeeld 
voelen, kunnen ze klacht indienen bij de Commissie op basis van het begrip ‘manifeste 
fout’ bij het toewijzen van een openbaredienstverplichting door de overheid.
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5. Sociale diensten en openbare aanbestedingen

Overheden worden voor de levering van sociale diensten ook steeds meer geconfron-
teerd met de marktlogica van de openbare aanbestedingen, die Europees worden gezien 
als hét uitverkoren instrument om diensten te leveren tegen de beste prijs-kwaliteitver-
houdingen. Bovendien worden niet alleen overheden, maar ook sommige socialedienst-
verleners zelf geconfronteerd met de regels van openbare aanbestedingen. De richtlijn 
inzake openbare aanbestedingen is immers van toepassing op opdrachten van de Staat, 
regionale en lokale besturen, en op publiekrechtelijke organisaties die weliswaar onaf-
hankelijk zijn van de overheid, maar toch nauwe banden hebben met en voor hun fi nan-
ciering grotendeels afhankelijk zijn van die overheid. In de annex wordt per land een 
opsomming gegeven van die publiekrechtelijke organisaties en verenigingen. Voor Bel-
gië staan daar hoofdzakelijk parastatalen, overheidsbedrijven, fondsen en openbare zie-
kenhuizen opgesomd. In de Belgische wet die de Europese richtlijn omzet, wordt gesteld 
dat de wetgeving van toepassing is op verenigingen die rechtspersoonlijkheid hebben, 
het algemeen belang dienen en voor meer dan 50% gefi nancierd worden door de over-
heid. De uitvoeringsbesluiten zijn nu pas in de maak en het werkveld is erg ongerust. 
Een erg ruime invulling van dit toepassingsgebied zou ertoe kunnen leiden dat erg veel 
sociale diensten die door de overheid gesubsidieerd worden, als aanbestedende over-
heid moeten worden gecatalogeerd. Dat geldt niet alleen voor particuliere ziekenhuizen, 
maar ook voor kleinere sociale organisaties die de expertise niet in huis hebben en ook 
niet het geld om de expertise in te kopen die nodig is om openbare aanbestedingen uit 
te schrijven. Sociale verenigingen zouden daardoor de markt op worden gedwongen 
voor de fi nanciering van hun eigen basiswerking of dreigen in competitie tegen elkaar 
uitgespeeld te worden bij het bieden op aanbestedingen van lokale overheden.

Openbare aanbestedingen passen in een model dat ervan uitgaat dat overheden zelf 
beslissen om sociale diensten te delegeren naar private (niet-commerciële en commer-
ciële) dienstverleners. Maar dit uitgangspunt gaat voorbij aan de realiteit in vele landen, 
waar sociale economie-initiatieven en niet-gouvernementele organisaties een belangrij-
ke rol spelen in de socialedienstverlening en sociale diensten vaak bottom-up ontstaan. 
De Europese wetgeving inzake openbare aanbestedingen28 voorziet weliswaar een af-
wijkend regime voor sociale diensten, gezondheidsdiensten en diensten van onderwijs 
en beroepsopleiding, waar de toepassing van de regels beperkt blijft tot de verplichting 
om de technische specifi caties (dat zijn de eisen die gesteld worden aan de dienstverle-
ning, bijvoorbeeld naar de kwaliteit, toegankelijkheid van diensten of betrekken van de 
gebruikers) vast te stellen voor de aanvang van de procedure en de bekendmaking van 
de uitkomst bij de toewijzing van de overheidsopdracht. Deze sociale diensten zijn dus 
niet onderworpen aan alle formele verplichtingen van de openbare aanbesteding.

Toch blijven ook hier een pak vragen bestaan. Moeten de regels van de openbare aanbe-
steding worden gevolgd wanneer een overheid aan een aparte juridische entiteit vraagt 
om een sociale dienst te leveren? De rechtspraak van het Hof voorziet twee criteria 
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voor vrijstelling van de aanbestedingsregels: de entiteit moet het merendeel van zijn 
activiteiten uitoefenen voor rekening van die overheid en de overheid moet dezelfde 
mate van controle uitoefenen op de aparte entiteit als op haar eigen diensten. Maar 
het wordt wel heel moeilijk om aan deze criteria te voldoen wanneer een overheid een 
partnerschap aangaat met andere overheden of met particuliere organisaties om een 
sociale dienst te verlenen. Onlangs publiceerde de Commissie nog een werkdocument 
waarin op basis van bestaande rechtspraak wordt verduidelijkt wanneer initiatieven 
van samenwerking tussen publieke overheden kunnen gebeuren zonder toepassing van 
de openbareaanbestedingsregels.29 Uiteraard zorgen deze regels ervoor dat er fair play 
heerst op de markt van de diensten, maar voor sommige vormen van socialedienst-
verlening zijn openbare aanbestedingen niet echt de beste manier om aan kwetsbare 
mensen diensten op maat te bezorgen.

Sommige overheden kiezen ervoor om voor het verlenen van sociale diensten een lich-
ter of eenvoudiger regime van aanbesteding toe te passen, zoals de richtlijn het toe-
staat. Ze gebruiken alternatieven voor de openbare aanbesteding zoals vergunningen, 
machtigingen, projectoproepen of subsidies aan initiatieven die socialedienstverlening 
op eigen initiatief opstarten. Maar dat gebeurt lang niet overal. In de praktijk doen 
overheden steeds vaker een beroep op openbare aanbestedingen voor de levering van 
diensten, ook van sociale diensten. Daar loopt er behoorlijk wat mis, omdat die over-
heden de kansen niet gebruiken die de richtlijn biedt om garanties in te bouwen voor 
kwaliteitsvolle sociale diensten.

Hoewel de Europese wetgeving op openbare aanbestedingen toelaat dat er bij de gun-
ning rekening wordt gehouden met milieu- of sociale criteria, of met eisen zoals ‘ver-
trouwd zijn met de lokale context’ of ‘betrekken van de gebruiker bij de dienstverle-
ning’, is de gunning toch vaak exclusief of hoofdzakelijk gebaseerd op prijs. Dat staat 
uiteraard haaks op de specifi eke sociale kenmerken van sociale diensten. Het feit dat 
openbare aanbestedingen maar kunnen worden toegekend voor een bepaalde tijd, kan 
overigens in confl ict staan met de noodzaak om sociale diensten op een continue ma-
nier aan te bieden. Bij de recente consultatieronde over het nieuwe Groenboek over 
openbare aanbestedingen, die in april van dit jaar werd afgesloten, pleitten vele orga-
nisaties van het maatschappelijk middenveld er dan ook voor om een speciaal regime 
in het leven te roepen dat rekening houdt met de specifi citeit van sociale diensten. Ze 
argumenteren dat aanbestedingen een negatieve impact kunnen hebben op de kwali-
teit van de socialedienstverlening, onaangepast zijn voor sociale diensten die werken 
met mensen in complexe probleemsituaties, geen ruimte laten voor sociale innovatie.30 
Maar commerciële bedrijven uit de sector en ook de meeste lidstaten zijn tegen. Maat-
schappelijk middenveldorganisaties willen ook het gebruik van de laagste prijs als gun-
ningscriterium verbieden of op zijn minst beperken als het gaat over sociale diensten. 
Ook het Europees Parlement breekt een lans voor het gebruik van het criterium ‘econo-
misch meest voordelige aanbod’ in plaats van ‘de laagste prijs’.31 Maar ook daar willen 
de andere spelers op het veld voorlopig niets van weten. Het valt dan ook te verwachten 
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dat van deze voorstellen niet veel zal overblijven wanneer de nieuwe voorstellen van de 
Commissie eind 2011 bekend raken.

6. Sociale diensten en vrij verkeer

Het oorspronkelijk voorstel van de Commissie voor een dienstenrichtlijn32 was een 
frontale aanslag op sociale diensten en gezondheidsdiensten, omdat ook deze diensten, 
samen met de commerciële diensten, aan een drastische liberalisering werden bloot-
gesteld. De dienstenrichtlijn had immers als doel om de interne markt voor de dien-
stensector vrij te maken, door de lidstaten te verplichten de voorwaarden die ze stellen 
aan vestiging van dienstverleners te screenen en te versoepelen, door het schrappen 
van voorwaarden die aanzien worden als overdreven belemmeringen voor de diensten-
markt, enerzijds, en door vrij verkeer van diensten Europees te bevorderen op basis van 
het oorsprongslandprincipe anderzijds. Onnodig wellicht om hier diepgaand te argu-
menteren dat dergelijke schrappingsoefeningen net de kwaliteitsgaranties voor goede 
socialedienstverlening onderuithalen, zeker in een situatie waar de overheid niet langer 
zelf die socialedienstverlening levert, maar een beroep doet op private partners en 
daarom allerlei eisen stelt waaraan de private dienstverleners moeten voldoen om de 
gebruiker te beschermen. Maatregelen die expliciet geviseerd werden bij de screenings-
operatie omvatten kwantitatieve en territoriale beperkingen, met name beperkingen 
op basis van de omvang van de bevolking of een geografi sche minimumafstand tus-
sen zorgaanbieders, het opleggen van een bepaalde rechtsvorm aan zorgaanbieders, of 
minimum- en/of maximumtarieven. Maar vaak zijn dergelijke voorwaarden essentieel 
voor de planning van het zorgaanbod of zorgen ze voor garanties van kwaliteit van 
diensten (Baeten, 2009). Transnationaal verlenen van diensten op basis van het oor-
sprongslandprincipe zou bovendien de deur opengezet hebben voor het versjacheren 
van sociale diensten aan dumpingprijzen en van slechte kwaliteit.

De debatten over de dienstenrichtlijn hebben dan ook de het spanningsveld blootgelegd 
dat bestaat tussen de fundamentele economische vrijheden van de interne markt en de 
fundamentele sociale rechten waartoe de Europese Unie zich bekent. Zoals geweten, 
zijn vele van die sociale en gezondheidsdiensten uiteindelijk geschrapt uit de diensten-
richtlijn die goedgekeurd is door het Europese Parlement en de Raad.33 Voor gezond-
heidsdiensten gebeurde dat vrij duidelijk, maar voor andere sociale diensten blijven er 
toch nog heel wat vragen bestaan. Wat geschrapt werd in het toepassingsgebied van de 
richtlijn zijn de “sociale diensten betreff ende sociale huisvesting, kinderzorg en onder-
steuning van gezinnen of personen in permanente of tijdelijke nood, die worden ver-
leend door de Staat of door dienstverrichters die hiervoor een opdracht hebben of een 
mandaat kregen van de Staat of door liefdadigheidsinstellingen die als zodanig erkend 
zijn door de Staat”. Opnieuw een nieuwe omschrijving van ‘sociale diensten’ waarbij 
nog maar de vraag is hoe de lidstaten die gaan vertalen naar hun nationaal recht. Dekt 
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de omschrijving ‘in permanente of tijdelijke nood’ wel het brede concept van universele 
sociale diensten voor de hele bevolking? Of vallen hieronder alleen maatregelen voor 
bepaalde kwetsbare doelgroepen? Het valt te hopen dat de lidstaten hier een brede 
invulling geven.

Bovendien stelt zich hier opnieuw – net als in de toepassing van de staatssteunregels – 
de vraag wat ‘dienstverleners gemandateerd door de Staat’ zijn. Het is duidelijk dat hier 
alleen sociale diensten worden bedoeld die als een dienst van algemeen economisch 
belang een duidelijke opdracht van openbaredienstverplichting hebben gekregen van 
de overheid. Sociale diensten die niet belast zijn met een opdracht van de overheid 
vallen wel onder de dienstenrichtlijn. Zoals hierboven al gesteld, is het mandaat van de 
Staat een begrip dat zich niet goed leent voor een sector waar sociale dienstverleners 
vaak op eigen initiatief hun diensten ontwikkelen en aanbieden. Ook het begrip liefda-
digheidsinstelling is iets wat erg sterk kan verschillen in de lidstaten van de Europese 
Unie. Het is ook niet duidelijk hoe men de erkenning van deze liefdadigheidsinstellingen 
door de Staat moet interpreteren. Voor sociale diensten die wel onder de richtlijn val-
len, kunnen de lidstaten enkel die vergunningsstelsels handhaven die niet-discrimine-
rend, gerechtvaardigd en proportioneel zijn. Het valt af te wachten welke argumenten 
nog mogen ingeroepen worden om kwaliteitscriteria, planningsnormen of territoriale 
spreidingcriteria te kunnen handhaven.

Figuur 334 licht toe hoe het toepassingsgebied voor sociale diensten er in de diensten-
richtlijn uitziet:

Figuur 3 – Het toepassingsgebied voor sociale diensten in de dienstenrichtlijn.

DANEB NIET-TOEPASSING
van de dienstenrichtlijn
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Sociale diensten
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van de Dienstenrichtlijn
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Volledige toepassing
van de Dienstenrichtlijn

SDAB

Bron: Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, Sociale Diensten van Algemeen 
Belang: in het hart van het Europees sociaal model. Enkele bedenkingen bij de algemene context, Derde 
Forum over sociale diensten van algemeen belang, 2010.
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7. Een volwaardige plaats voor sociale diensten in Europa?

De auteurs van het basisdocument35 dat het Derde Forum over sociale diensten van al-
gemeen belang moest voorbereiden, wijzen terecht op het fundamenteel probleem voor 
sociale diensten: de asymmetrie die bestaat tussen de integratie van de markten op Eu-
ropees vlak, die steeds krachtiger werkt, en de sociale beschermingsstelsels, waarvan 
sociale diensten deel uitmaken en die op nationaal niveau worden uitgebouwd in het 
kader van het ‘subsidiariteitsbeginsel’. Waar men er vroeger van uitging dat er tussen 
deze twee werelden waterdichte beschotten bestonden, blijkt nu overduidelijk dat dit 
een illusie is en dat de Europese fundamentele economische vrijheden steeds meer 
inwerken op de nationale sociale stelsels. Paradoxaal genoeg is het net om dat subsidia-
riteitsbeginsel veilig te stellen, dat Europees optreden zich meer en meer opdringt.

In academische kringen wordt al een aantal jaren fel gediscussieerd over de beleids-
asymmetrie tussen EU-geleide economische integratie en hoofdzakelijk nationale uit-
bouw van de welvaartsmodellen.36 De meeste auteurs zijn het erover eens dat de lid-
staten, onder druk van de geïntegreerde markten, meer controle verloren hebben over 
hun nationaal welvaartsbeleid dan de Europese Unie heeft gewonnen aan zeggenschap 
over de uitbouw van het Europees welvaartsmodel. ‘Negatieve integratie’ van natio-
nale welvaartsmodellen, door de invloed van de fundamentele economische vrijheden, 
is dus groter dan ‘positieve integratie’ door de totstandkoming van Europese sociale 
wetgeving. Over de gevolgen daarvan is er minder eensgezindheid. Sommige auteurs 
(Scharpf, 2009; Leibfried, 2010) poneren dat de Europese economische wetgeving de 
nationale sociale soevereiniteit sterk heeft overtroefd en dat het proces van marktli-
beralisering, gedreven door de uitspraken van het Europese Hof van Justitie, de soci-
alebeleidsbevoegdheid van de lidstaten sterk ondermijnt. Anderen (Armstrong, 2010; 
Rhodes, 2010) benadrukken dat het Europese Hof van Justitie in zijn uitspraken een 
balans tracht te zoeken tussen fundamentele economische vrijheden en sociale rechten. 
Het Hof erkent inderdaad ook fundamentele sociale rechten, maar dat betekent nog niet 
dat de uitoefening van die rechten immuun is voor de toepassing van de fundamentele 
economische vrijheden. Het heeft ook herhaaldelijk bevestigd dat de bevoegdheid voor 
het sociaal beleid bij de lidstaten ligt, maar dat die in overeenstemming moet zijn met 
de fundamentele vrijheden, die een ‘constitutionele status’ hebben, direct werkzaam 
zijn en voorrang hebben op nationale wetten.

Interessant is de stelling (Armstrong, 2010; Ferrera, 2010) dat nieuwe verdragsartikelen 
van het Verdrag van Lissabon de mogelijkheid creëren om een beter institutioneel even-
wicht te vinden tussen nationale welvaartsstaten en Europese economische integratie. 
Ze verwijzen daarbij vooral naar de bindende kracht van het Handvest, het protocol over 
diensten van algemeen belang en de nieuwe rechtsgrondslag waarmee op Europees ni-
veau wetgeving tot stand kan komen over diensten van algemeen economisch belang. 
Ferrera verwijst ook naar de zogenaamde ‘horizontale sociale clausule’ (artikel 9) die 
stelt dat de Unie, in het defi niëren en uitvoeren van zijn beleid, rekening zal houden met 
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de vereisten verbonden aan de promotie van een hoog niveau van werkgelegenheid, het 
waarborgen van adequate sociale bescherming, de strijd tegen sociale uitsluiting en een 
hoog niveau van onderwijs, opleiding en bescherming van de gezondheid van mensen. 
Samen met twee andere horizontale sociale clausules over het verminderen van onge-
lijkheid en de strijd tegen discriminatie kan deze nieuwe sociale clausule zorgen voor 
sociale mainstreaming, ook in het beleid rond concurrentie en de interne markt.

Het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, onder leiding van mi-
nister van Sociale Zaken, Laurette Onkelinx, heeft dan ook erg veel energie gestoken in 
de kwestie van de sociale diensten van algemeen belang. Het Derde Forum over sociale 
diensten van algemeen belang van oktober 2010 heeft zich vooral gebogen over de pro-
blematiek van de kwaliteit van sociale diensten van algemeen belang in het kader van 
de nieuwe Verdragsinstrumenten sinds Lissabon en van de juridische onzekerheid die 
sociale diensten ondervinden in de toepassing van de interne markt- en concurrentiere-
gels. Het Forum formuleerde 15 aanbevelingen37 die uitgaan van het belang van sociale 
diensten om aan nieuwe sociale noden van de burgers te beantwoorden en van de rol 
van sociale diensten als een onmisbare investering in de toekomst. Sommige aanbeve-
lingen gaan over actuele dossiers in verband met staatssteun, openbare aanbestedin-
gen, de dienstenrichtlijn; thema’s die hoger al werden uit de doeken gedaan.

Ook het vrijwillig Europees kwaliteitskader voor sociale diensten wordt sterk onder-
steund. Dat kwaliteitskader kwam er in 2010 op vraag van de Raad en op voorstel van 
het Comité voor Sociale Bescherming.38 Het formuleert een aantal algemene kwaliteits-
principes voor socialedienstverlening, kwaliteitsprincipes voor de verhouding tussen 
dienstverleners en gebruikers en voor de relatie tussen dienstverleners, overheden, 
sociale partners en andere stakeholders en kwaliteitsprincipes voor menselijk en fysiek 
kapitaal. Het draagt elementen aan voor de ontwikkeling van een methodologie die 
overheden moet helpen om de kwaliteit van diensten te defi niëren, te meten en te eva-
lueren. Het Forum hoopt dat dit kwaliteitskader zal bijdragen tot het ontwikkelen van 
gemeenschappelijke instrumenten van coördinatie, de uitwisseling van goede praktij-
ken, de identifi catie van pilootprojecten en de ontwikkeling van indicatoren. Maar daar-
naast formuleerde het Forum ook de aanbeveling om op Europees niveau een omgeving 
te creëren die bevorderlijk is voor de kwaliteit en de prestaties van sociale diensten, 
door het nieuwe juridisch kader van de Europese Unie te gebruiken, meer bepaald het 
artikel 14 VWEU, het Protocol en het Handvest, en een speciaal juridisch instrument op 
te maken voor sociale diensten van algemeen belang dat voldoende juridische zekerheid 
biedt voor het vervullen van hun opdracht. In dit nieuw instrument zouden de gemeen-
schappelijke beginselen van sociale diensten worden opgenomen met betrekking tot 
hun organisatie, fi nanciering en evaluatie van hun opdrachten. Het Belgisch voorzitter-
schap kon daarbij rekenen op veel steun van de Europese sociale netwerken.

Sinds enkele jaren ijveren sociale organisaties van het maatschappelijk middenveld – 
zoals Social Platform, SOLIDAR, FEANTSA en EAPN – ervoor om verder te gaan dan het 
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bedenken van uitzonderingsregels en afwijkende regimes en om aan sociale diensten 
eindelijk een positieve plaats te geven in de Europese regelgeving en hun specifi eke rol 
en kenmerken te erkennen door hen vrij te stellen van toepassing van de regels van in-
terne markt en concurrentie. Ze pleiten ervoor om daarvoor de nieuwe rechtsgrondslag 
te gebruiken die het Verdrag van Lissabon biedt om een kaderwetgeving uit te werken 
voor sociale diensten van algemeen belang. UNIOPSS en Union Sociale pour l’Habitat in 
Frankrijk hebben samen het Collectif SSIG opgericht, vanuit een bewustwording dat de 
bezwerende verwijzingen naar het subsidiariteitprincipe en van het niet-economisch 
karakter van sociale diensten niet langer houdbaar zijn en dat er op communautair 
niveau moet geïnvesteerd worden in een beschermend kader voor sociale diensten 
(Fraisse & Salères, 2011).

In oktober 2009 heeft UNIOPSS een Manifest voor een andere Europese benadering van 
sociale diensten van algemeen belang gelanceerd,39 waarin ervoor wordt gepleit om 
drastisch van perspectief te veranderen en op Europees niveau een constructief beleid 
te ontwikkelen voor sociale diensten. Gedurende het Belgische voorzitterschap van de 
Raad heeft deze oproep een brede weerklank gekregen: verschillende Franse ngo’s en 
Europese platformen van middenveldorganisaties zoals Pour la Solidarité, AIM, COFACE, 
ELISAN en CEDAG steunen het initiatief. Toch reageren niet alle middenveldorganisa-
ties positief op de oproep voor een Europees wettelijk kader voor sociale diensten. Met 
name de Duitse ngo-wereld staat erg sceptisch tegenover een Europees initiatief en 
vindt integendeel dat de nationale bevoegdheid van de lidstaten en regionale en lokale 
overheden moet worden versterkt.

Het maatschappelijk middenveld wordt in zijn oproep voor een wettelijk kader wel 
gevolgd door het Comité van de Regio’s dat in het rapport-Destans zowel een kader-
regeling voor alle diensten van algemeen economisch belang bepleit als een sectorale 
wetgeving voor sociale diensten van algemeen belang. Hetzelfde standpunt weerklinkt 
in het Europees Economisch en Sociaal Comité, dat in het rapport-Hencks aandringt 
op een specifi ek wettelijk kader voor sociale diensten van algemeen belang binnen een 
kaderrichtlijn voor alle diensten van algemeen belang.

Bij de andere Europese instellingen is de appetijt echter minder groot.

De Intergroep Publieke Diensten van het Europees Parlement steunt ten volle de vraag 
om een wetgevend kader, vooral voor sociale diensten van algemeen belang,40 maar in 
de plenaire vergadering bestaat geen consensus over een eventueel Europees initiatief. 
Het rapport-De Rossa41 steunt wel alle mogelijk initiatieven om de plaats van sociale 
diensten veilig te stellen in het kader van de staatssteunregels en openbare aanbestedin-
gen en het vrijwillig kwaliteitskader, maar stelt met betrekking tot een mogelijk wetge-
vend kader alleen dat er binnen de Raad en de Commissie geen eenstemmigheid bestaat 
voor een dergelijk initiatief. Het rapport stelt zelfs dat een kaderverordening van de EU 
betreff ende diensten van algemeen belang in het kader van artikel 14 VWEU momenteel 



290

Armoede in België

niet van centraal belang is. Daarmee zet het Europees Parlement een stap terug ten 
opzichte van vroeger aangenomen standpunten in het rapport-Rapkay42 over het Wit-
boek over diensten van algemeen belang, waarin aan de Commissie gevraagd wordt om 
een sectorale richtlijn voor sociale diensten van algemeen belang uit te werken, en in 
het rapport-Ferreira43 over de Mededeling over sociale diensten van algemeen belang, 
waarin zowel een wetgevend kader voor alle diensten van algemeen economisch belang, 
als aanvullende wettelijke regelingen, voornamelijk voor sociale diensten van algemeen 
belang worden gevraagd. Het Parlement steunt wel de aanbeveling van het Derde Forum 
voor de oprichting van een werkgroep op hoog niveau om de interinstitutionele dialoog 
over sociale diensten van algemeen belang te bevorderen en oplossingen aan te bren-
gen voor de problemen die sociale diensten ondervinden met het Europees wetgevend 
kader.

De Europese Commissie blijft ondertussen doof voor oproepen voor een wettelijk ka-
der voor sociale diensten. Commissaris Laszlo Andor vindt dat de oorzaak voor de 
problemen die sociale diensten hebben met de Europese wetgeving “eerder te wijten 
zijn aan een gebrek aan informatie dan aan de bestaande wetgeving”.44 Hij acht een 
wettelijk kader niet nodig, noch mogelijk, gelet op de diversiteit van de systemen en 
het verzet van de lidstaten. Dat standpunt neemt de Commissie al in sinds haar Me-
dedeling van 2007. Ze blijft zweren bij pedagogische oefeningen van uitleg en bijstand 
aan socialedienstverlening en wil alleen meer juridische duidelijkheid creëren binnen 
de toepassing van de bestaande wetgeving van de interne markt en de concurrentie. 
Ook het rapport-Monti45 over de herlancering van de interne markt vindt een kaderre-
glementering voor sociale diensten van algemeen belang niet gepast. De toegevoegde 
waarde zou beperkt zijn en de kansen om aangenomen te worden, zouden erg klein 
zijn.

De Raad van ministers vindt inderdaad geen akkoord over een wettelijk kader voor 
sociale diensten. De 15 aanbevelingen van het Derde Forum, die moesten worden goed-
gekeurd door de Raad, stuitten op zware tegenstand van landen als Duitsland en het 
Verenigd Koninkrijk. De Raad mag dan wel het grote belang van goede socialedienstver-
lening benadrukken, in zijn politieke conclusies wordt de Commissie enkel opgeroepen 
om meer precieze informatie te verstrekken over de toepassing van de Europese regle-
mentering op sociale diensten van algemeen belang en om die toepassing te evalueren, 
rekening houdend met de opdrachten en de specifi eke kenmerken van sociale diensten. 
De Raad mikt daarmee in het bijzonder op de gids en de interactieve informatiedienst 
van de Commissie en eventuele andere niet-wetgevende instrumenten.

Minister, Laurette Onkelinx, toonde zich dan ook erg teleurgesteld om dit gebrek aan 
ambitie van de lidstaten. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel voordat sociale 
diensten hun verdiende plaats in het Europese project zullen krijgen.
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8. Slotbedenkingen

Sociale diensten van algemeen belang vervullen een sleutelrol in het Europees sociaal 
model. Ze zijn onmisbaar voor de realisatie van de waarden en de doelstellingen van de 
Europese Unie, zoals die vastgelegd zijn in het Verdrag van Lissabon. Maar de manier 
waarop op Europees vlak wordt omgegaan met sociale diensten illustreert de domi-
nantie van de marktlogica in Europa. Het debat over de sociale diensten van algemeen 
belang en hun plaats binnen de Europese regelgeving lijkt een erg juridisch-technische 
discussie, maar is dat allerminst. Het is immers een debat over de grenzen aan de 
concurrentie en aan de vermarkting van socialedienstverlening. Het invoeren van al-
lerlei uitzonderingsregimes voor sociale diensten ten aanzien van de regelgeving over 
staatssteun, openbare aanbestedingen, vrij verkeer van diensten, heeft dan wel een 
milderend eff ect op de inwerking van de interne markt en de concurrentie op sociale 
diensten, maar zet die diensten niet volledig uit de wind. Een sectorale richtlijn voor 
sociale diensten van algemeen belang zou de Europese Unie in staat stellen om deze es-
sentiële sokkel van sociale bescherming te vrijwaren en de principes van solidariteit en 
universaliteit van sociale diensten centraal te stellen èn om het zo geroemde Europese 
sociale model – waarvan de waarde recent nog door een aantal onverdachte economen 
uit de VS, zoals Paul Krugman, werd erkend – in de praktijk te brengen.

Om dit doel te kunnen bereiken, is het essentieel dat het debat niet alleen gevoerd 
wordt door een handvol experten in Brussel, maar dat het ook op het publieke forum in 
de lidstaten wordt gebracht.
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HOOFDSTUK 5

Maatregelen van positieve actie versus universele 
toegankelijkheid

Marie-Claire Haelewyck, Dominique-Paule Decoster en Catherine Coppée

Als we het over kwetsbare groepen hebben en meer bepaald over mensen met een 
handicap, leggen we heel vaak de nadruk op specifi eke maatregelen die de volledige en 
onvoorwaardelijke maatschappelijke participatie van die groepen moet vrijwaren en/of 
aanmoedigen (Haelewyck, 2003). We verliezen dan soms uit het oog dat ieder burger de-
zelfde rechten heeft, ook zij die de reikwijdte en de inhoud ervan niet kennen. Alleen ver-
eisen de kwetsbare situaties waar die mensen in terechtkomen een specifi eke aanpak, 
zoals positieve acties. Daaronder verstaan we ‘een set maatregelen ten gunste van per-
sonen uit categorieën die systematisch gediscrimineerd worden of vatbaarder zijn voor 
discriminatie’. Het gaat daarbij ook om een gediff erentieerde voorkeursbehandeling.

Op dit moment woedt er niet enkel een fi nanciële en economische crisis, maar ook een cri-
sis van culturele waarden. Dat bemoeilijkt de maatschappelijke integratie van mensen met 
een handicap (Vranken, in Dierckx e.a., 2010). Ze stuiten op drempels van verschillende 
aard, die niet enkel hun toegang tot de verschillende diensten, maar ook die tot de beschik-
bare voorzieningen beperken (Vranken, in Dierckx e.a., 2010). Nochtans heeft iedereen het 
recht op toegang tot die diensten. Als goede burger begrijpen en steunen we zonder aar-
zelen de gegrondheid van eenieders streven naar emancipatie. Maar die maatschappelijke 
ambitie in crisistijd waarmaken – voor wie, hoe en waar – stoot op heel wat hinderpalen.

In dit hoofdstuk kiezen we voor een aanpak waarbij we vertrekken vanuit de mogelijk-
heden van mensen met een handicap; we beschouwen hen als talentvolle individuen, 
in staat om actief bij te dragen tot de maatschappij waarin ze leven. Uiteraard hebben 
deze mensen nood aan stimulerende en/of begeleidende maatregelen om actief te kun-
nen participeren. Wij zien die maatregelen als keuzes voor zorgverlening en/of diensten 
waar iedereen van kan genieten; dat noemen we universele toegankelijkheid. Dit begrip 
past trouwens perfect in de idee van maatschappelijke vooruitgang voor iedereen bin-
nen een bepaald territorium. Daarom ligt de leidraad van onze overwegingen ergens 
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tussen territoriaal concurrentievermogen en maatschappelijke vooruitgang, binnen een 
kringloop van positieve terugkoppeling, waarbij de eerste factor de tweede versterkt en 
omgekeerd (Decoster, te verschijnen). Op die kwestie gaan we dieper in bij de aanbeve-
lingen naar aanleiding van deze eerste stand van zaken.

1. Bescherming tegen discriminatie

Allereerst is het belangrijk om weten dat het beleid voor personen met een handicap 
in het federale België gespreid is over verschillende bestuursniveaus. De federale over-
heid heeft op dit moment een aantal restbevoegdheden (in het bijzonder de toekenning 
van inkomensvervangende uitkeringen en integratietegemoetkomingen voor personen 
met een handicap). Elke discriminerende situatie, zowel in de privésector als bij de 
federale openbare diensten, valt binnen het toepassingsgebied van de federale antidis-
criminatiewet. Alle persoonsgebonden, taalkundige en culturele aangelegenheden zoals 
onderwijs, gezondheidszorg en cultuur zijn gemeenschapsbevoegdheden. De gewesten 
behandelen op hun beurt territoriumgebonden kwesties inzake landbouw, economie, 
openbare werken en huisvesting, alsook een aantal beleidsdomeinen die verband hou-
den met tewerkstelling, zoals arbeidsbemiddeling, oriëntering, advies en opleiding.

Een interessante kanttekening daarbij is dat in België het begrip handicap niet federaal 
gedefi nieerd is. In Vlaanderen koppelt het decreet van 10 juli 2008 over het Vlaamse 
gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid het begrip handicap aan integratieproble-
men ten gevolge van functioneringsproblemen van mentale, psychische, motorische of 
sensoriële aard. Het houdt dus ook rekening met de integratieproblemen van de per-
soon. In het Waalse Gewest verbindt het decreet van 6 april 1995 over de integratie van 
personen met een handicap, die handicap aan moeilijkheden om zich in de maatschap-
pij of het beroepsleven te integreren omwille van mentale, sensoriële of motorische 
beperkingen. Bovendien treedt de defi nitie van de Duitstalige Gemeenschap die van het 
Waalse Gewest bij. Tot slot brengt ook de dienst Personne handicapée autonomie recher-
chée (PHARE) in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest het begrip handicap in verband 
met een maatschappelijke achterstelling ten gevolge van beperkingen.

Hoewel er geen algemene defi nitie bestaat, blijkt uit de omschrijvingen hierboven dat 
er duidelijk een consensus bestaat om een handicap te zien als een rem op volledige 
maatschappelijke deelname. We moeten er ook op wijzen dat het Waalse Gewest in zijn 
interpretatie het belang van de toegang tot de arbeidsmarkt onderstreept.

De conceptuele evolutie op het gebied van handicaps verschuift zo van een individueel/
medisch model naar een samenlevingsmodel. Het individuele model wordt ook medisch 
model genoemd, omdat het vooral rekening houdt met individuele medische factoren 
(ziektes, tekortkomingen, ongeschiktheden). Het beschouwt de handicap als een pro-
bleem van een bepaald individu, gekenmerkt door een afwijking. Het sociale model (of 
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socio-ecologische model) daarentegen verbindt het gehandicaptenvraagstuk in de eer-
ste plaats met de sociale structuur: de handicap wordt minder gezien als een afwijking 
(van een individu) dan als een verschil (een diversiteit) dat in een geheel moet worden 
ingepast. Dit model legt de nadruk op de socio-ecologische oorzaken (zoals bouwkun-
dige obstakels, maatschappelijke vooroordelen, offi  ciële regels) van situaties waarmee 
iemand die ‘anders’ is, te maken krijgt. Die tegenstelling kunnen we terugbrengen tot 
de vaststelling dat in het individuele model getracht wordt het individu aan te passen 
aan de samenleving, terwijl in het sociale model de samenleving zich moet proberen 
aan te passen aan de diversiteit van haar leden.

Op internationaal vlak formuleert artikel 5 van het VN-verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap, de principes van gelijkheid en niet-discriminatie via de 
idee van redelijke aanpassingen.

De Belgische grondwet bepaalt onze rechten en verbiedt discriminatie, een bezorgdheid 
die we terugvinden in de wetteksten van de verschillende bevoegdheidsniveaus. Op fede-
raal niveau is antidiscriminatie verankerd in de drie antidiscriminatiewetten van 10 mei 
2007: de algemene antidiscriminatiewet, de antiracismewet en de genderwet. Die moeten 
bepaalde vormen van discriminatie aan banden leggen en verbieden daarom elke vorm 
van directe of indirecte discriminatie en van het aanzetten tot discriminatie of intimida-
tie omwille van een handicap of iemands huidige of toekomstige gezondheidstoestand. 
Ze leggen bovendien redelijke aanpassingen op voor personen met een handicap. Elke 
weigering om die redelijke aanpassingen door te voeren, wordt ook beschouwd als dis-
criminatie. De toepassing van de antidiscriminatiewet strekt zich uit over verschillende 
domeinen van het openbare leven: tewerkstelling, de goederen- en dienstensector, elke 
economische, maatschappelijke, culturele of politieke activiteit, de sociale zekerheid en 
sociale bescherming en de vermelding in een offi  cieel document of proces-verbaal. In die 
wet wordt tevens het concept van ‘maatregel van positieve actie’ ontwikkeld (art. 10).

Er wordt daarnaast geen onderscheid gemaakt tussen kinderen met en zonder een han-
dicap (wet van 8 april 1965 betreff ende de jeugdbescherming). Zo benadrukken artikel 
7 van het Internationaal Verdrag uit 2009 en artikel 23 van het Internationaal Verdrag 
inzake de Rechten van het Kind (IVRK) dat de vier beginselen van het IVRK ook voor ge-
handicapte kinderen gelden; het gaat meer bepaald over niet-discriminatie, het hogere 
belang van het kind, het recht op leven, overleven en ontwikkeling en het recht op parti-
cipatie. Een deel van die beginselen zit ook verweven in de relevante federale wetten en 
de richtlijnen van de deelstaten. We vragen ons wel af of er rekening is gehouden met 
de gevolgen van een handicap voor de gezinssituatie (Mignot & Haelewyck, 2010).

Op het vlak van vorming bestaan er verschillende maatregelen om elk kind met een 
handicap toegang te geven tot kleuter-, basis-, secundair en hoger onderwijs. Naar aan-
leiding van de wet van 6 juli 1970 op het buitengewoon onderwijs werden er scholen 
opgericht voor kinderen en jongvolwassenen van 2,5 tot 21 jaar, die omwille van hun 
specifi eke vormingsbehoefte tijdelijk of permanent gespecialiseerd onderricht moeten 
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krijgen. De Franse Gemeenschap heeft ook een nieuw decreet goedgekeurd dat de in-
tegratie in het gewone onderwijs moet bevorderen. Jongeren kunnen zich zo, ongeacht 
hun handicap, inwerken in het gewone onderwijs, zonder dat ze les hebben gevolgd in 
het buitengewoon onderwijs. Ze krijgen de steun van de buitengewone onderwijsinstel-
ling waar ze zijn ingeschreven, zelfs als ze enkel de lessen in een gewone school bijwo-
nen (Vademecum voor integratie, 2011).

2. Individuele maatregelen ten gunste van mensen met een handicap

Verschillende compenserende maatregelen of positieve acties hebben tot doel om per-
sonen met een handicap gelijke kansen te geven.

2.1 De tegemoetkomingen

De federale wet van 27 februari 1987 betreff ende de tegemoetkomingen aan personen 
met een handicap maakt een duidelijk onderscheid. Elke persoon met een handicap 
die op het moment van de aanvraag minstens 21 is en jonger dan 65 heeft recht op een 
inkomensvervangende tegemoetkoming. Bovendien moet zijn fysieke of mentale staat 
zijn verdienvermogen hebben teruggebracht tot een derde of minder van dat van een 
‘valide’ persoon. In 2003 konden zo 11 055 nieuwe begunstigden van deze tegemoetko-
ming genieten. Als er een gebrek aan of een vermindering van zelfredzaamheid kan 
worden vastgesteld, kan daarenboven een maatschappelijke integratietegemoetkoming 
worden toegekend aan personen die op het moment van de aanvraag minstens 21 zijn 
en jonger dan 65. Uit tabel 1 blijkt dat het aantal aanvragen voor inkomensvervangende 
tegemoetkomingen (IVT) en integratietegemoetkomingen (IT) stijgt.

Tabel 1 – Evolutie van het aantal aanvragen tot tegemoetkoming (2002-2010).

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

IVT-IT 20.598 23.609 24.219 27.297 32.106 29.472 32.458 33.115 37.014

Bron: Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid – Directie-generaal Personen met een handi-
cap – Cijfers van 2010.

Ook werden inspanningen geleverd om personen met een handicap vrije en kosteloze 
toegang te geven tot de gezondheidszorg. In België heeft elke persoon met een handi-
cap gratis toegang (anders gezegd, zonder de verplichting om bijdragen te betalen) tot 
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. De maatregelen om perso-
nen met een handicap gelijke toegang te geven tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg zijn 
bovendien talrijk. De Vlaamse regering voert een inclusief beleid en doet bijkomende 
inspanningen om ongelijkheden weg te werken, zodat zorgverlening ‘op maat’ voor 
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iedereen beschikbaar en toegankelijk is. In die context zijn het Vlaamse Agentschap 
voor Personen met een Handicap (VAPH) en de gezondheids- en zorgcentra eerstelijns-
informatiepunten. Bovendien richtte de Universiteit Antwerpen in 2010 een Centrum op 
voor de ontwikkeling van gezondheidszorgstelsels.

Er bestaat nog een derde vorm van tegemoetkoming, meer bepaald de ‘gepersonali-
seerde uitkering’. Met deze uitkering hebben personen met een handicap niet enkel 
toegang tot gesubsidieerde diensten voor welzijnszorg, maar ook, afhankelijk van het 
soort handicap (of van de specifi eke behoeften gekoppeld aan die handicap), de moge-
lijkheid om zelf (of samen met hun entourage) te bepalen welke soort zorg ze willen 
genieten en om vrij te kiezen wie of welke structuur hun die zorg verleent. Zo beheren 
de betrokkenen zelf, eventueel met de hulp van hun entourage, de bijstand die ze nodig 
hebben. Die ‘bijstand’ voldoet aan strikte voorwaarden, opgelegd door de verschillende 
bevoegdheidsniveaus. De politieke partijen en de Waalse en Brusselse gehandicapten-
verenigingen zijn het er in elk geval over eens dat de invoering van een uitkering op 
maat een goed idee is. Op dit moment ontbreekt het echter aan de nodige fondsen om 
dat te doen (Waterplas & Samoy, 2005). In het Vlaamse Gewest regelt het decreet van 
27 juli 2000 de gepersonaliseerde uitkering via een ‘budget voor persoonlijke bijstand’ 
(Waterplas & Samoy, 2005); bovendien heeft de uitkering een breder toepassingsgebied 
(Haelewyck & Allard, 2007).

2.2 Redelijke aanpassingen op maat

Laten we uit alle maatregelen voor personen met een handicap eens even die over de 
‘redelijke aanpassingen’ onder de loep nemen. Die vormen immers een onontbeerlijk 
onderdeel van de antidiscriminatiewetten.

De federale regering, de gewesten en gemeenschappen hebben op 19 juli 2007 al een 
protocol rond redelijke aanpassingen goedgekeurd, naar aanleiding van de Interminis-
teriële Conferentie over ‘Personen met een handicap’ (B.S. 20/09/07).

Maar een redelijke aanpassing, wat is dat eigenlijk? In feite gaat het om een concrete 
maatregel die de negatieve invloed van een onaangepaste omgeving op de maatschap-
pelijke deelname voor een persoon met een handicap zoveel mogelijk neutraliseert. Een 
redelijke aanpassing verhelpt een individueel probleem. Omdat mensen met een han-
dicap vaak met een onaangepaste omgeving worden geconfronteerd, zijn in bepaalde 
situaties passende maatregelen nodig om obstakels weg te werken die gehandicapte 
personen de toegang tot een baan, een activiteit of een dienst ontzeggen. Doven en 
slechthorenden kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op een doventolk.

Of een aanpassing redelijk is, wordt beoordeeld op basis van de kostprijs, de beschikbare 
fi nanciële steun voor bepaalde investeringen (zoals de aanpassing van de werkomge-
ving), maar ook de duur van de aanpassing en de manier waarop ze is afgestemd op de 
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organisatie van de activiteit.1 Om de gelijke kansen van personen met een handicap op 
de gewone arbeidsmarkt te bevorderen, keurde de Waalse regering op 29 november 2007 
een besluit goed dat verschillende maatregelen voor redelijke aanpassingen omvat en 
dat voorziet in technische en fi nanciële ondersteuning. Daarnaast beschikt het Waalse 
Gewest, in het kader van het decreet van 1 april 2004 betreff ende het geïntegreerd stel-
sel voor socioprofessionele inschakeling, over elf gewestelijke zendingen voor arbeids-
bemiddeling (MIRE – Missions Régionales pour l’Emploi). Die hebben als hoofddoel om 
inschakelings- en begeleidingsmaatregelen door te voeren om personen met een handi-
cap aan een duurzame baan te helpen. Bovendien erkent en subsidieert het Waals Agent-
schap voor de Integratie van Gehandicapte Personen (AWIPH) 13 centra voor beroepsop-
leiding; die organiseren opleidingen volgens een pedagogische methode op maat van het 
beroepsproject, de persoonlijkheid, de vaardigheden en de basis van elke leerling.

Op 8 mei 2002 keurde Vlaanderen een decreet goed over de evenredige participatie op 
de arbeidsmarkt. Binnen het kader van dit decreet streeft het beleid ernaar om gelijke 
kansen en diversiteit op de arbeidsmarkt na te streven en de integratie van kansarme 
bevolkingsgroepen zoals gehandicapte personen te bevorderen. Tussen 2001 en 2006 
steeg in het Vlaamse Gewest het aantal werkzoekenden met een handicap. De opval-
lende groei tussen juni 2004 en juni 2005 is vooral te wijten aan het feit dat oudere 
werkzoekenden volgens de nieuwe regels opnieuw beschikbaar moeten zijn voor de 
arbeidsmarkt (Samoy, 2009).

Als werkgever moet ook de federale overheid zijn werkruimtes aanpassen, zodat elke 
werknemer in optimale omstandigheden aan de slag kan. De inrichting van de werkplek 
valt binnen het toepassingsgebied van de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007. Zo 
ziet elke Overheidsdienst erop toe dat gehandicapte medewerkers, indien nodig, over 
technische ondersteuning kunnen beschikken. Selor, het selectiebureau van de federale 
overheid, voorziet redelijke aanpassingen bij selectie- en wervingsrondes, taaltests en 
procedures voor interne mobiliteit of loopbaanbeheer, zoals vastgesteld in het konink-
lijk besluit van 5 maart 2007, tot organisatie van de werving van personen met een 
handicap in het federaal administratief ambt. Die redelijke aanpassingen moeten gelijke 
kansen, behandeling en toegang tot het Belgische openbare ambt verzekeren voor kan-
didaten met een handicap.

Tabel 2 – Tewerkstellingsgraad van erkende gehandicapten.

Type organisatie Tewerkstellingsgraad 
2009

Tewerkstellingsgraad 
2010

Verschil in %

FOD en POD 0.96% 1.31% +0.35%
WI 0.66% 0.60% -0.06%
ION 0.76% 1.77% +1.01%
OISZ 1.02% 1.21% +0.19%
TOTAAL 0.9% 1.28% +0.38%

Bron: BCAPH, Evaluatieverslag 2010.
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Het lijkt er evenwel op dat België in Europa toch wat achterophinkt op het vlak van te-
werkstelling van personen met een handicap. In België is de tewerkstellingsgraad 42%, 
terwijl het Europese gemiddelde 49% bedraagt (BCAPH, evaluatierapport van 2010). Noch-
tans hebben we het over een van de grootste uitdagingen om bestaansonzekerheid en uit-
sluiting het hoofd te bieden. Dit punt hangt nauw samen met de relevantie en de kwaliteit 
van de vorming van jongeren met een handicap (Haelewyck & Vandevonder, 2010). De Be-
geleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal 
openbaar ambt (BCAPH) verduidelijkt dat de tewerkstellingsgraad van erkende gehandi-
capten 1,28% bedraagt, een stijging ten opzichte van het percentage in 2009 (0,9%).

Er zijn ook maatregelen voor personen met een handicap die geen werk vinden op de 
klassieke arbeidsmarkt. De gewesten vangen die mensen op in beschutte werkplaatsen.

De tewerkstellingsmogelijkheid van personen met een handicap wordt getoetst aan de per-
soonlijke mobiliteit en die moet in een breder perspectief worden gezien. Op verschillende 
bestuursniveaus werden een reeks maatregelen genomen. Op federaal niveau bestaat er 
een wet die oplegt dat personen met een handicap over parkeerplaatsen en een speciale 
parkeerkaart moeten kunnen beschikken. In Vlaanderen kunnen personen met een han-
dicap een fi nanciële tussenkomst genieten van het VAPH voor hulpmiddelen en aanpas-
singen die nodig zijn voor hun mobiliteit. In Wallonië verleent het AWIPH fi nanciële steun 
voor de aanschaf van hulpmiddelen voor de persoonlijke mobiliteit. Ook fi nanciële bijstand 
voor het behalen van een rijbewijs of voor het aanleren van oriëntatie- en mobiliteits-
technieken is mogelijk. Om personen met een handicap die een geleidehond gebruiken, 
toegang te geven tot openbare gebouwen en instellingen vaardigde de Waalse regering op 
23 november 2006 een decreet uit; op 2 oktober 2008 volgde een uitvoeringsbesluit.

Wel hebben alle maatregelen die gericht zijn op positieve acties hun grenzen. In wezen 
stoppen ze de betrokkenen nog altijd in hokjes en blijven ze hen stigmatiseren en daar-
door marginaliseren. Bovendien liggen ze verspreid over de budgetten van uiteenlopende 
ministeries: werkgelegenheid, vrijetijd, opleiding en huisvesting. Die versnippering is een 
hinderpaal voor samenhangende en structurele maatregelen binnen een dynamiek van 
gecoördineerde duurzame ontwikkeling. Vooral de gemeenten hebben te lijden onder die 
versnippering van subsidies. Het maakt het voor hen moeilijker om een geïntegreerd be-
leid van ‘redelijke aanpassingen’ uit te stippelen (Decoster & Pagana, 2010).

3. Universele toegankelijkheid

De grenzen aan maatregelen van positieve actie en van ‘redelijke aanpassingen’, meer 
bepaald hun focus op de individuele dimensie, brengen ons bij het principe van univer-
sele toegankelijkheid. Het begrip handicap moet worden aangevuld met een ecologische 
benadering, die collectiever en universeler is (Devlieger, 2006), en moet zelfs deel wor-
den van duurzame ontwikkeling, waardoor het begrip systemisch wordt (Decoster, te 
verschijnen).
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Hoe kunnen we universele toegankelijkheid conceptueel defi niëren? Wij situeren het 
begrip dus binnen de context van duurzame ontwikkeling en die omvat zowel econo-
mische, sociale, ecologische als culturele aspecten. In het Engels spreekt men van uni-
versal design of, duidelijker nog, van barrier-free design. Het gaat erom mensen met een 
permanente of tijdelijke handicap te laten genieten van een omgeving die is vrijgemaakt 
van hindernissen.

De maatregelen ter bevordering van de toegankelijkheid houden rekening met ieder-
een en niet alleen met personen met een handicap. Bij de constructie en de inrichting 
van publieke plaatsen moet worden vertrokken van het principe dat ze voor iedereen 
toegankelijk zijn (Kompany, 2001). Elke soort beperking moet vooraf worden geïdenti-
fi ceerd, niet op het moment dat een discriminerende situatie moet worden aangepakt. 
Het zijn trouwens juist de maatregelen achteraf die zwaar wegen op de openbare bud-
getten en die organisaties ontwrichten; ze missen de globale, geïntegreerde en trans-
versale visie die eigen is aan duurzame ontwikkeling.

In de vakliteratuur wordt universele toegankelijkheid gedefi nieerd aan de hand van het 
samengaan van twee principes. Allereerst is er de toegang voor iedereen, anders gezegd 
het ‘vermogen om een individu alle middelen, diensten of activiteiten die hij wenst te 
verschaff en’ (Caubel, 2003). Ten tweede is er het universeel ontwerp, dat de VN defi ni-
eren als ‘het ontwerpen van producten, omgevingen, programma’s en diensten die door 
iedereen in de ruimst mogelijke zin gebruikt kunnen worden zonder dat een aanpassing 
of een speciaal ontwerp nodig is’ (Internationaal Verdrag, 2006).

In Quebec is universele toegankelijkheid al langer verankerd. De stad Quebec en het In-
stitut de réadaptation en défi cience physique de Québec hebben trouwens hun krachten 
gebundeld en een praktische gids voor universele toegankelijkheid gepubliceerd (Guide 
pratique d’accessibilité universelle, 2010). Montréal, op haar beurt, wil dat alle gebrui-
kers, ongeacht hun mogelijkheden, op een gelijkaardige manier kunnen genieten van de 
mogelijkheden die worden geboden door een gebouw of een stedelijke ruimte, maar ook 
door een programma, een dienst of een informatie. Na het identifi ceren van de proble-
men die personen met verschillende functionele beperkingen ondervinden, bepaalt het 
stadsbestuur hoe ze de maatschappelijke integratie en de volledige participatie van elke 
burger kunnen bevorderen, los van zijn of haar individuele kenmerken (L’accessibilité 
universelle: Un engagement de la Ville de Montréal, Des réalisations concrètes, 2010). 
Montreal groepeerde haar inspanningen onder vier grote thema’s: architecturale en 
stedelijke toegankelijkheid; toegang tot programma’s, diensten en werk; toegang tot de 
gemeentelijke communicatie; sensibilisering en opleiding.

Door al in de ontwerpfase van een project toegang voor iedereen als leidraad te ge-
bruiken, haalt men schaalvoordelen uit de uitgaven die nodig zijn om de werken te 
realiseren. Het project moet ook bijgestuurd of aangepast kunnen worden op basis van 
veranderende gebruikersbehoeftes. Toegankelijkheid bevordert de zelfredzaamheid en 
deelname van mensen met een handicap (Kompany, 2011).
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In 2003 vaardigde de Europese Unie een actieplan uit voor personen met een handi-
cap, om de oude en nieuwe lidstaten een referentiekader te bieden. Het had als doel 
om communautaire beleidslijnen uit te werken die rekening houden met het aspect 
handicap. De laatste drie zinnen van het plan focussen op de actieve integratie van 
personen met een handicap en de toegankelijkheid tot de rechten. Door de situatie 
van personen met een handicap in de lidstaten onder de loep te nemen, werd trou-
wens het belang van toegankelijkheid, in het hele gebeuren van actieve integratie en 
toegang tot rechten, in de verf gezet. De beschikbaarheid van goederen, diensten en 
infrastructuur en het wegwerken van hindernissen voor opleiding en tewerkstelling 
zijn essentieel om de participatie te bevorderen van mensen van wie de handicap 
specifi eke noden meebrengt. In onze vergrijzende maatschappij moet een optimale 
toegankelijkheid op alle beleidsniveaus gekoppeld worden aan het begrip Design for 
All. Het is een investering op lange termijn, met als einddoel het wegnemen van bar-
rières, die personen met een handicap verhinderen om hun vaardigheden ten volle tot 
hun recht te laten komen.

In 2007, het jaar dat werd uitgeroepen tot het ‘Europees Jaar van gelijke kansen voor 
iedereen’, werd er een grootschalige enquête over toegankelijkheid gehouden. 91% van 
de Europese burgers bleek voorstander te zijn van extra fi nanciële inspanningen om 
het leven van personen met een handicap aangenamer te maken en hun integratie te 
bevorderen (Eurobarometer, 2007).

In België zijn de betrokken spelers op alle beleidsniveaus zich bewust van de draag-
wijdte van die toegankelijkheidsdimensie. Ze maken het voor personen met een handi-
cap mogelijk om zelfstandig te leven en volledig te participeren aan alle aspecten van 
de samenleving, op gelijke voet met alle burgers. Al is er nog werk aan de winkel, toch 
bestaan er al talrijke maatregelen om de toegang te bevorderen tot de fysieke omge-
ving, het transport, tot informatie en communicatie en ook tot openbare ruimtes en 
diensten.

In het kader van het Grootstedenbeleid (GSB) heeft de federale overheid contracten 
afgesloten met zeventien steden en gemeenten in het Vlaamse Gewest, het Waalse Ge-
west en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest om lokale projecten op het getouw te 
zetten vanuit het perspectief ‘duurzame stad’. Die lokale programma’s moeten tege-
moetkomen aan drie doelstellingen: de maatschappelijke samenhang bevorderen, de 
ecologische voetafdruk verkleinen en bijdragen tot de uitstraling van de steden. Een 
groot deel van de GSB-fondsen is bestemd voor sociale huisvesting en voorzieningen 
(sociale diensten, openbare ruimtes, buurthuizen). Omdat diversiteit en multiculturali-
teit veel aandacht krijgen, ziet de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maat-
schappelijke Integratie (POD MI) erop toe dat er in de voorbereiding van een project 
zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid voor personen met 
beperkte mobiliteit of met een handicap.
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4. Conclusies en aanbevelingen

Algemeen kunnen we stellen dat er al verschillende maatregelen zijn getroff en om de 
toegankelijkheid (fysiek en op het vlak van verplaatsing) van personen met een handi-
cap te bevorderen. Er zijn echter nog heel wat inspanningen nodig om tot universele 
toegankelijkheid te komen.

Zo lijkt het ons wenselijk om voor kinderen die van jongs af door een handicap worden 
getroff en, een onderwijs- en vrijetijdssysteem te ontwerpen dat voor iedereen is open-
gesteld (Haelewyck & Bara, 2006). Er moet ook worden overwogen op welke manier de 
Leermeesteropleiding die ambitie kan ondersteunen. Het onderwijzend en begeleidend 
personeel moet immers alle nodige middelen aangereikt krijgen om met de diversiteit 
van hun publiek te leren omgaan (Haelewyck & Vandevonder, 2010).

In die geest moeten personen met een handicap ook het stigmatiserende juk van ‘uitke-
ringsgerechtigde’ kunnen afwerpen; enkel zo kunnen ze worden erkend als medespeler 
in hun leefomgeving, net zoals alle anderen die daartoe bijdragen (Decoster, 2007).

Gehandicapte personen moeten ook weten wat hun rechten zijn. Het belang van toegan-
kelijke informatie- en communicatiekanalen verdient dan ook bijzondere aandacht. Om 
de toegankelijkheid van websites te versterken en te uniformiseren heeft België alvast 
het anysurfer-kwaliteitslabel in het leven geroepen. Overheidsdiensten die dat wensen 
en die de voorwaarden naleven, kunnen dat kwaliteitslabel aan hun site of apps laten 
toekennen.

Maatregelen die gericht zijn op toegankelijkheid mogen specifi ek zijn, afhankelijk van 
het soort handicap, maar het zou interessant zijn om ook aandacht te besteden aan de 
transversale krachtlijnen, die niet enkel de toegankelijkheid van personen met een han-
dicap bevorderen, maar ook van mensen in een bestaansonzekere situatie. Het gaat dus 
om universele toegankelijkheid, die kadert in een logica van rechten voor elke burger. 
Men zal zich dan nog meer inspannen om het principe van ‘universeel ontwerp’ uit te 
dragen voor producten, diensten en materiële omgevingen. Die globale aanpak geldt in 
het bijzonder voor stedenbouwkundige inrichtingen die a priori ontworpen worden met 
het oog op alle burgers, zoals voor ecowijken, die een gemengd publiek willen aantrek-
ken (Decoster, 2006).

Moet er dan een algemeen kader worden ontworpen, gericht op een beleid van univer-
sele toegankelijkheid, maar dat ruimte laat voor aanpassingen aan lokale eigenheden? 
Het zou in elk geval interessant zijn als België op federaal niveau zou kiezen voor een 
multilevel governance of een meerlagig bestuur, waarbij ook de burger betrokken wordt 
bij het waarborgen van die universele toegankelijkheid. Dat meerlagige bestuur ver-
trekt van de gedachte dat geen enkel vraagstuk uit de hedendaagse samenleving op 
één enkel niveau kan worden opgelost, zij het Europees, nationaal of lokaal. Enkel als 
de verschillende beleidsniveaus de handen in elkaar slaan, komen we tot een relevant 
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bestuursmodel, maar dat vereist natuurlijk een radicale ommezwaai. De nadruk mag 
niet langer liggen op de spreiding van bevoegdheden en middelen over de verschil-
lende bestuursniveaus, hij moet liggen op de regels die hun samenwerking sturen. Elke 
beleidslijn moet vandaag zijn ecologische impact meten, maar ook de invloed op de 
universele toegankelijkheid wordt van steeds groter belang. Door de verantwoorde-
lijkheden, kennis en knowhow van de actoren uit de verschillende bestuursniveaus te 
bundelen, erkennen we het belang van de uitdaging,

Als we het federale niveau dit thema laten coördineren, moeten ook de concurrentiële 
ongelijkheden tussen de verschillende Belgische regio’s beter uitgebalanceerd worden. 
De OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, meent im-
mers al jaren dat het concurrentievermogen van een regio ook steunt op haar individu-
ele en collectieve welzijn (Decoster, 2007). Om een regio concurrentieel te maken moet 
al het beschikbare talent worden gemobiliseerd en versterkt en moeten vaardigheden 
worden doorgegeven aan anderen, door toegankelijk maken van kennis. Universele toe-
gankelijkheid kan, in combinatie met lokale maatschappelijke vooruitgang, bijdragen 
tot het concurrentievermogen van een regio.

Eindigen doen we met een concreet voorbeeld. Laten we het nog even hebben over 
een initiatief van het OCMW van Charleroi, gefi nancierd door het GSB dat betrekking 
heeft op de espace civile (de publieke ruimte). Met de territoriale starheid van openbare 
diensten en verenigingen in kwetsbare wijken als uitgangspunt, investeerde het OCMW 
in openbare ruimtes. Dat zijn gezellige ontmoetingsplaatsen en voedingsbodems voor 
individuele en collectieve projecten. Hier ontstaan ideeën en worden dromen werkelijk-
heid, dankzij de middelen die de mensen er ter beschikking hebben: vergaderzalen, een 
multimedia-atelier, een wijkrestaurant, socioprofessionele oriëntatie. Het uitdagende 
voor die ruimtes is de universele toegankelijkheid, om alle lokale talenten de kans te 
geven zich uit te drukken en te verenigen rond de solidaire ontwikkeling van hun leef-
omgeving, door bijvoorbeeld in het wijkcomité te stappen (Decoster, 2007).

Die burgerinitiatieven kunnen de grondstof leveren om de levenskwaliteit en de kwa-
liteit van dienstverlening aan personen met een handicap te evalueren, wat het hoofd-
doel blijft van onze inspanningen (Haelewyck, 1999; Haelewyck & Deprez, 2004; Haele-
wyck & Goussée, 2010).

NOOT

1. In samenwerking met het ‘Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding’ pu-
bliceerde de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) 
een brochure over redelijke aanpassingen op het vlak van werkgelegenheid, die gratis gedown-
load kan worden op de website van de dienst.
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Jan Vranken en Willy Lahaye

Zelfs het beste plan om armoede te bestrijden is tot mislukken gedoemd als er geen be-
leidsmodel is dat zorgt voor de onderlinge afstemming van de verschillende domeinen 
en dat de verschillende actoren samenbrengt in een min of meer dwingend verband. 
Die noodzaak is des te groter wanneer verschillende besluitvormingsniveaus bij de con-
ceptie en de uitvoering van zo’n plan betrokken zijn. Dat is vandaag zeker het geval: 
bevoegdheden worden steeds meer verdeeld tussen het Europese, het federale, het re-
gionale, het provinciale en het gemeentelijke niveau. Natuurlijk wegen al die niveaus 
niet even zwaar door. Zeker in een tijd van economische crisis waarin de krijtlijnen 
waarbinnen de overheid (en vooral de nationale overheid) mag spelen, worden getrok-
ken door externe actoren; niet in de eerste plaats door de EU, maar door ‘de markten’ en 
meer bepaald door de spelers op die markten. Speculanten en beleggers zijn in de eerste 
plaats bekommerd om snelle winsten en allesbehalve om de impact van hun handelen 
op de toekomst van onze manier van samenleven en nog minder op het leven nu en 
later van mensen en kinderen in armoede.

We moeten ons daarvan bewust zijn, maar dit structurele inzicht mag er niet toe leiden 
dat we bij de pakken blijven zitten. Wél moet het de context bieden waarbinnen maat-
regelen worden geplaatst. Brengen die maatregelen ons korter bij een toestand waarin 
armoede een randverschijnsel van de samenleving wordt en niet door het functioneren 
van die samenleving zélf wordt veroorzaakt? Het opzetten van duurzame vormen van 
governance in de strijd tegen armoede en verwante vormen van sociale uitsluiting (van 
thuisloosheid tot ontoegankelijkheid) is daarom zeer urgent. Daarbij moet er op wor-
den gelet dat zo’n governancemodel enkel optimaal kan functioneren met onafhanke-
lijke actoren, die elkaar stimuleren en waar nodig als tegenmacht (countervailing power 
noemde J. K. Galbraith dat) kunnen optreden. Dat is overigens het belangrijkste argu-
ment om het OCMW als onafhankelijk instituut te behouden en zelfs te versterken. Ze-
ker in het huidige tijdsgewricht is de dreiging groot – en het is zelfs geen dreiging meer, 
maar dagelijkse realiteit – dat de bevolkingsgroepen met minder macht en minder voice 
inleveren. Dat gebeurt niet zelden door het opslorpen van specifi eke initiatieven en 
budgetten door meer algemene initiatieven en budgetten, die dan veel minder doelge-



310

Armoede in België

richt zullen worden ingezet. We maakten dat zelfs mee in meer welvarende tijden, waar 
de strijd om het behoud van specifi ek op armoedebestrijding gerichte stedelijke fondsen 
werd verloren in Vlaanderen.

Qua inhoudelijke prioriteit willen we openen met de strijd tegen kinderarmoede en dat 
om verschillende redenen, maar ook onder duidelijke voorwaarden. De redenen zijn ge-
kend. Op persoonlijk vlak kunnen kinderen de achterstand die ze oplopen tijdens de eer-
ste levensjaren niet meer inhalen. Zelfs bij gunstige omstandigheden op latere leeftijd 
blijft er altijd wel iets over van de depriverende en weinig stimulerende eerste levens-
jaren. Voor de samenleving betekent kinderarmoede een belangrijke aderlating. Zelfs 
enkel vanuit economisch perspectief betekent het dat menselijk kapitaal dat productief 
kon worden ingezet, verloren gaat of slechts in afgezwakte vorm productief is. Maar er 
is meer: in plaats van een bijdrage tot economie en samenleving te leveren, is het risico 
groot dat kinderen die in armoede opgroeiden een last voor die samenleving worden; 
alleen al omdat ze meer risico lopen om later een beroep te moeten doen op sociale 
bijstand en allerlei voorzieningen (zoals gezondheidszorg). We vergeten dan nog de ge-
volgen van de economische crisis die bijdraagt tot depriverende levensomstandigheden 
voor een groter aantal kinderen, via hogere werkloosheid en grotere schuldenlast.

En de voorwaarden? Een sterke band moet worden gelegd tussen de strijd tegen kinderar-
moede én het promoten van het welzijn van alle kinderen, evenals tussen de strijd tegen 
kinderarmoede en de bevordering van kinderrechten. Bekommernis om de welvaart en 
het welzijn van kinderen betekent niet dat het beleid uitsluitend op hen mag focussen. 
Zelfs overmatige aandacht voor het gezin – de ouder(s) – waarin het kind opgroeit, is fout; 
althans wanneer zo’n aanpak wordt gebruikt om de aandacht af te wentelen van de con-
text waarvan ook de ouders slachtoff er zijn. Niet dat daarmee het belang van de gezins-
dynamiek en de ontwikkeling van gezinsondersteuning wordt onderschat. Integendeel, 
vormen van positive parenting moeten worden bevorderd. Dit kan door de uitbouw van 
initiatieven die, via opvoedingsondersteuning, de risico’s van bepaalde gezinsdynamie-
ken willen beperken en de opvoedingspraktijken meer kindvriendelijk willen maken.1

De vicieuze cirkel van de armoede kan nooit van binnenuit – via de generaties – wor-
den doorbroken. Daartoe moet ook ‘de ijzeren ring van de armoede’ worden gebroken: 
de materiële, sociale en culturele dimensie van de context waarin mensen in armoede 
moeten leven. Om met die laatste te beginnen: bij de ontwikkeling van een specifi ek 
beleid voor de kwetsbaarste groepen is het zeer belangrijk om erover te waken dat 
een dergelijk beleid niet stigmatiserend werkt. Tevens moeten specifi eke en algemene 
maatregelen dermate op elkaar worden afgestemd dat de eerste niet als uitweg voor de 
tweede kunnen dienen. Bijzondere onderwijsinitiatieven mogen er niet toe leiden dat 
‘moeilijke’ kinderen snel en gemakkelijk uit het gewone onderwijs worden verwijderd. 
Ze moeten ervoor zorgen dat de vroegtijdig opgelopen achterstand wordt gecompen-
seerd op een manier die de betrokkenen niet verder stigmatiseert. Dezelfde logica gaat 
op voor sociale uitkeringen (gezinsbijslagen) of het arbeidsmarktbeleid, bijvoorbeeld.
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Twee belangrijke elementen die in zo’n beleid niet mogen ontbreken en die in dit Jaar-
boek ter sprake komen, hebben betrekking op de gezondheid en de stedelijke omgeving. 
Het verminderen van de ongelijkheid in onze samenlevingen – zowel in de werkomge-
ving als in het dagelijkse publieke en private leven – heeft een positieve impact op de 
gezondheid van de burgers. Dit niet alleen doordat de levensverwachting van de risi-
cogroepen stijgt en hun algemene gezondheidstoestand verbetert, maar ook omdat het 
algehele welbevinden in de samenleving erop vooruitgaat.

Omdat we in een verstedelijkte samenleving leven, heeft de kwaliteit van het stede-
lijke leven een grote impact op dat algehele welbevinden. De verschuiving naar een 
positieve visie op de stad (als plek van creatie en innovatie) mag evenwel niet doen 
vergeten dat de stad haar rol als toevluchtsoord voor mensen in armoede en sociale 
uitsluiting moet blijven spelen. Daarom moet elk stedenbeleid beide sporen volgen 
en ervoor zorgen dat het minder aantrekkelijke – dat van armoedebestrijding – niet 
verdrongen wordt door de stad te herleiden tot een pretpark. Het bevorderen van 
sociale cohesie is daarbij een belangrijke opdracht, waarbij de negatieve gevolgen van 
te sterke sociale samenhang (zoals binnen gemeenschappen) niet uit het oog mogen 
worden verloren.

Sociale huisvesting is nog altijd een sterk instrument voor het vervullen van deze op-
dracht. Hier is de behoefte aan multilevel governance uitermate groot, om te vermijden 
dat een grootschalig NIMBY-syndroom de steden met alle samenlevingsproblemen op-
scheept, zonder dat ze de nodige middelen ontvangen om daar iets aan te doen. Deze 
multilevel governance heeft een noodzakelijk complement in de ontwikkeling van par-
ticipatiemodellen die ertoe bijdragen dat ook uitgesloten groepen kunnen deelnemen 
aan wijkontwikkeling. Tegelijk zwakt daardoor de typische middenklassenbias van dit 
parallelle besluitvormingscircuit af en kan het broodnodige democratische kwaliteitsla-
bel worden verkregen.

Voor een degelijk – doelgericht, doelmatig en effi  ciënt beleid – zijn instrumenten nodig. 
Daartoe horen een stel indicatoren en een armoedetoets. De indicatoren die worden 
gebruikt om armoede in ’t algemeen te meten, zijn onvoldoende gevoelig om (ontwik-
kelingen in de) kinderarmoede op de kaart te brengen en moeten worden aangepast en 
verfi jnd. Overigens gaat het daarbij niet enkel om kwantitatieve indicatoren. Er moet 
dringend werk worden gemaakt van een samenhangend geheel van kwalitatieve indica-
toren, die niet alleen de omvang, maar ook de diepte van de armoede aan het daglicht 
brengen; de dagelijkse strijd die mensen in armoede moeten leveren om sociaal te 
overleven. Dat is zeker niet overbodig in een tijd dat structurele benaderingen wor-
den weggehoond voor onderbuikse verklaringen à la blaming the victim en die zelfs de 
plaats moeten ruimen voor bashing the victim. De armoedetoets is belangrijk omdat zo 
op voorhand de gevolgen van belangrijke maatregelen op het leven in armoede kunnen 
worden ingeschat. Een belangrijk neveneff ect is dat zo optimaal de kennis en expertise 
van ervaringsdeskundigen kan worden benut.
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Tot de nieuwere instrumenten behoren ook de referentiebudgetten. Door hun zeer con-
crete karakter vormen ze een welgekomen aanvulling op de relatieve inkomensgren-
zen en ook op de indicatoren van materiële deprivatie: het is duidelijk welke concrete 
levensstandaard zij toelaten. Tegelijkertijd zijn er risico’s verbonden aan het gebruik 
van referentiebudgetten en het is belangrijk om daaraan te werken vooraleer ze toe 
te passen. Zo moet heel wat aandacht gaan naar een gemeenschappelijk theoretisch 
kader en methode. Ten tweede, mogen ze niet worden gebruikt als maatstaf voor een 
consumptiepatroon. Ze dienen enkel als referentiekader voor het vaststellen van een 
minimuminkomen dat mensen in staat moet stellen om menswaardig te leven. Re-
ferentiebudgetten kunnen enkel adequaat worden gebruikt bij hulpverlening, armoe-
demeting en beleidsevaluatie als er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen 
het achterliggende consumptiepatroon dat als basis dient voor hun berekening en een 
adequate inkomensgrens voor verschillende doelgroepen.

Dat adequate minimuminkomen komt vanzelf in het gedrang in een periode van econo-
mische crisis. Het is de gewoonte om de lasten daarvan vooral op die bevolkingsgroe-
pen af te wentelen die weinig of geen economische of andersoortige macht hebben. 
Het komt er in de eerste plaats op aan om ervoor te zorgen dat leefl oon en IGO niet 
achterblijven bij de algemene welvaartsontwikkeling. Er is zelfs een inhaalbeweging 
nodig om ervoor te zorgen dat ze een menswaardig bestaan kunnen garanderen. Ook 
de klassieke stelsels in de sociale zekerheid bevinden zich binnen of op de rand van de 
gevarenzone. We denken aan het behoud van een adequaat minimumpensioen in tijden 
dat de druk van de EU om op sociale uitkeringen te bezuinigen zeer zware vormen 
aanneemt en voorstellen in die richting onder luid gejuich worden binnengehaald. Dat 
geldt ook – en vandaag vooral – voor de werkloosheidsvergoedingen en voor de sociale 
dienstverlening.

Sociale diensten van algemeen belang zouden een sleutelrol moeten vervullen in het Eu-
ropees sociaal model, althans als het de Europese leiders ernst is met de realisatie van 
de waarden en de doelstellingen van de Europese Unie zoals die vastgelegd zijn in het 
Verdrag van Lissabon. Evenwel illustreert de manier waarop Europees wordt omgegaan 
met sociale diensten de dominantie van de marktlogica in Europa. Het debat over de 
sociale diensten van algemeen belang gaat er immers over of we ons hele bestaan, ook 
de sociale dienstverlening, overgeven aan de wetten van markt en concurrentie. Dit zal 
bijna automatisch ertoe leiden dat wie zwak staat op die markt, geen enkele toevlucht 
meer heeft wanneer hij of zij in de problemen raakt. Enkel een sectorale richtlijn voor 
sociale diensten van algemeen belang kan ervoor zorgen dat deze essentiële sokkel van 
sociale bescherming wordt gevrijwaard en dat ze kunnen bijdragen tot de realisatie van 
de principes van solidariteit en universaliteit. Zeker in tijden van diepe economische 
crisis vormt de eigen logica van sociale dienstverlening een laatste toevlucht voor de 
kwetsbaarste groepen in onze samenlevingen. België moet haar pioniersrol hier blijven 
opnemen en ervoor zorgen dat deze diensten juridisch verankerd worden, tegen de 
genoemde dominantie van de marktlogica in Europa in.
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Besluit, bevattende enige aanbevelingen

De arbeidsmarkt leek lange tijd de beste garantie te bieden tegen armoede, maar is 
dat steeds minder. Cijfers over het stijgende aantal werkende armen illustreren dat. 
Een van de factoren is de toename van precaire arbeid. Alhoewel de toestand in België 
nog meevalt – door onder meer de loonkoppeling aan de index, een vrij beschermende 
arbeidswetgeving, sterke vakbonden die deel uitmaken van de institutionele besluit-
vormingsstructuur en een uitgebreide sociale zekerheid – dagen er sterke bedreigingen 
op. Het sociaal recht wordt dermate versoepeld dat alle arbeid precair dreigt te worden 
teneinde tegemoet te komen aan nieuwe economische uitdagingen. Enkel zij die zeer 
sterk staan op de arbeidsmarkt kunnen dan nog aan de precarisering van de arbeid 
ontsnappen. Is werken dan nog wel een uitweg uit de armoede?

Nadat jarenlang een vrij beperkte interpretatie van arbeidsmarktactivering het forum 
van het EU-beleid en dat van haar lidstaten beheerste, groeit nu ook daar het besef dat 
dit slechts één van de sporen naar volwaardige maatschappelijke participatie is. De 
introductie van het concept ‘actieve inclusie’ (van personen die van de arbeidsmarkt 
zijn uitgesloten) vormt in deze context een ware paradigmaverschuiving. Inderdaad, 
bestrijken de drie sporen die erin worden uitgezet vrijwel het hele veld van armoede 
en sociale uitsluiting. Eén, de lidstaten moeten het recht van individuen op voldoende 
middelen en sociale bijstand erkennen en toepassen als onderdeel van hun consistente 
en alomvattende inspanningen om sociale uitsluiting te bestrijden. Twee, de lidstaten 
moeten wie kan werken, (opnieuw) aan werk helpen dat best past bij hun arbeidsmo-
gelijkheden of helpen om dat werk te houden. Drie, de lidstaten moeten ervoor zorgen 
dat gepaste sociale steun verleend wordt aan wie dat nodig heeft, om zo hun sociale 
en economische insluiting te bevorderen. Bovendien staan deze drie lijnen niet los van 
elkaar. Ze moeten in een strategie worden gecombineerd en de uitvoering ervan moet 
op een geïntegreerde manier gebeuren. Daarenboven moeten ze worden gemonitord en 
geëvalueerd – en daar dreigt het schoentje te nijpen, op Europees niveau althans.

Dat vormt de eerste stap naar een governancemodel van armoedebestrijding en daarmee 
zijn we terug bij het vertrekpunt van deze uitleidende overwegingen en aanbevelingen.

NOOT

1. Dit is onder meer de opzet van de recente Maisons de la parentalité die geleidelijk aan ontstaan 
zijn vanuit de steden en de OCMW’s in de Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Voor meer gegevens

OASeS (Centrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad): www.oases.be

POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Groot-
stedenbeleid, WTC II – Tower 2, Koning Albert II laan, 30, 1000 Brussel, telefoon 02-
508.85.85, vraag@mi-is.be, http://www.mi-is.be/.

De internetsite van de POD Maatschappelijke Integratie stelt een aantal, zowel nationale 
als internationale, statistische gegevens voor. De nationale gegevens worden samengesteld 
uit, onder andere, informatie over het recht op maatschappelijke integratie, het leefl oon en 
de maatschappelijke dienstverlening, evenals uit de tewerkstellingsmaatregelen. De nieuwe 
tool inzake de cartografi e van België kan eveneens gebruikt worden. Wat de internationale 
statistieken betreft, vind je er de belangrijkste statistische bronnen inzake armoedebestrij-
ding en sociale uitsluiting.
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Enkele adressen voor meer informatie

Wat volgt is een selectie van relevante adressen, federaal en voor de drie gewesten. 
Een meer gedetailleerde lijst van adressen in Vlaanderen vindt u in ‘Armoede en Sociale 
Uitsluiting. Jaarboek 2011’ (pag. 509 e.v.).

Overheidsdiensten

POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Groot-
stedenbeleid, WTC II – Tower 2, Koning Albert II laan, 30, 1000 Brussel, telefoon 02-
508.85.85, vraag@mi-is.be, http://www.mi-is.be/.

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting 
(CGKR), Koningsstraat 138, 1000 Brussel, tel. 02-212.31.67, fax 02-212.30.30, armoede-
bestrijding@cntr.be, http://www.armoedebestrijding.be/

Samenwerkingsverbanden

ATD Quart Monde Belgique, Avenue Victor Jacobs 12, 1040 Bruxelles, tél. 02/647.99.00, 
fax 02/640.73.84, contact@atd-quartmonde.be, http://www.atd-quartmonde.be

Belgische Federatie van Voedselbanken, Glasgowstraat 18, 1070 Brussel, tel. 02-559.11.10, 
fax 02-559.11.29, info@foodbanks.be, http://www.foodbanks.be

Belgisch Netwerk Armoedebestrijding, Vooruitgangsstraat 333 bus 6, 1030 Brussel, tel. 
02-265.01.53, fax 02-265.01.55, info@bapn.be, http://www.bapn.be/

Brussels Forum Armoedebestrijding, Bernierstraat 40, 1060 Brussel, tel. 02-348.50.23, 
fax 02-348.50.04, vitalirocco@gmail.com, http://www.fblp.be

Brussels Platform Armoede, Blekerijstraat 25, 1000 Brussel, tel. 02-413.01.52, 
fax  02-414.17.19, gregory.cremmerye@bwr.be, http://www.bwr.be/bpa
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Decenniumdoelen 2017, p/a Welzijnszorg, Huidevetterstraat 165, 1000 Brussel, tel. 0473-
78.35.97, fax 02-502.58.09, kristel.devos@decenniumdoelen.be, www.decenniumdoelen.be

European Anti-Poverty Network (EAPN), de Meeussquare 18, 1050 Brussel, tel. 
 02-226.58.50, fax 02-226.58.69, team@eapn.eu, http://www.eapn.eu/

Fédération des Centres de Service Social, Rue Gheude 49, 1070 Bruxelles, tél. 02-
223.37.74, fax 02-223.37.75, info@fcss.be, http://www.fdss.be

Fédération des maisons médicales et des collectifs de santé francophones asbl, Boule-
vard du Midi 25 boîte 5, 5e étage, 1000 Bruxelles, tél. 02-514.40.14, fax 02-514.40.04, 
fmm@fmm.be, www.maisonmedicale.org

Fédération des Restos du Cœur de Belgique, Rue du Tronquoy 5, 5380 Fernelmont, 
tél. 081-22.88.26, fax 081-41.48.83, federation@restosducoeur.be,  http://www.restosdu-
coeur.be

Forum wallon de l’insertion sociale, Rue Lemaitre 76, 5000 Namur, tel. 087-34.07.79, fax 
087-34.07.79, rwlp@skynet.be, http://www.rwlp.be

Front commun des SDF, Rue du Progrès 225/1, 1030 Schaerbeek, tél. 0479-68.60.20, 
http://frontsdf.be

Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, 1000 Brussel, tel. 02-511.18.40, fax 02-
511.52.21, info@kbs-frb.be, http://www.kbs-frb. be/

Plate-forme des ONG européennes du secteur social, Square de Meeûs 18, 1050 Bruxel-
les, tél. 02-511. 37.14, fax 02-511.19.09, platform@socialplatform.org, www.social-
platform.org

Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, Rue des relis Namurwes 1, 5000 Namur, tél. 
081-31.21.17, fax 081-31.21.18, bureau@rwlp.be, http://www.rwlp.be

Vlaams Netwerk van Verenigingen waar armen het woord nemen, Vooruitgangsstraat 
323, bus 6, 1030 Brussel, tel. 02-204.06.50, fax 02-204.06.59, info@vlaams-netwerk-ar-
moede.be, http://www.vlaams-netwerk-armoede.be/

Welzijnsschakels vzw, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel, tel. 02-502.55.75, fax 02-502 
58 09 diederik.janssens@welzijnszorg.be, http://www.welzijnsschakels.be/

Andere verwante organisaties

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, Koningsstraat 138, 1000 
Brussel, tel. 02-212.30.00, fax 02-212.30.30, epost@cntr.be, http://www.diversiteit.be/

Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie, Rue de Brabant 1, 6000 Char-
leroi, tél. 071-20.77.11, fax 071-20.77.56, contact@fl w.be, http://www.fl w.be
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Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brus-
sel, tel. 02-233.42.65, fax 02-233.40.32, gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be,  igvm-iefh.
belgium.be

La Ligue des droits de l’Homme, Rue du boulet 22, 1000 Bruxelles, tél. 02-209.62.80, fax 
02-209.63.80, ldh@liguedh.be, http://www.liguedh.be

Medimmigrant, Rue Gaucheret 164, 1030 Schaarbeek, tel. 02-274.14.33, fax 02-274.14.48, 
info@medimmigrant.be, http://www.medimmigrant.be

Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw, Vooruitgangsstraat 323, bus 2, 1030 Schaarbeek, 
tel. 02-201.05.65, fax 02-201.05.14, info.vlaanderen@samenlevingsopbouw.be, http://
www.samenlevingsopbouw.be/

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (SAW), Diksmuidelaan 36a, 2600 Berchem (Antwer-
pen), tel. 03-366.15.40, fax 03-385.57.05, secretariaat@steunpunt.be, http://www.steun-
punt.be/

Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW), rue de l’Etoile 14, 5000 Namur, tél. 
081-24.06.11, fax 081-24.06.10, commune@uvcw.be, http://www.uvcw.be

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(VSGB), Aarlenstraat 53, bus 4, 1040 Brussel, tel. 02-238.51.40, fax 02-280.60.90, wel-
come@avcb-vsgb.be, http://www.avcb-vsgb.be

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) – Afdeling Maatschappelijk Wel-
zijn, Paviljoenstraat 9, 1030 Schaarbeek, tel. 02-211.55.00, fax 02-211.56.00, info@vvsg.
be, http://www.vvsg.be/

Welzijnszorg vzw, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel, tel. 02-502.55.75, fax 02-
502.58.09, info@welzijnszorg.be, http://www.welzijnszorg.be/

Lokale verenigingen (selectie)

Assembl’âges asbl, Rue des Fleuristes, 30 à 1082 Berchem Sainte-Agathe, Tél. 02-
466.27.20, fax 02-466.27.20, sc.cauuet@assemblages-asbl.be, www.assemblages-asbl.be

Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad vzw, Leopold II-laan 204 b1, 1080 Sint-Jans-Mo-
lenbeek/Molenbeek-Saint-Jean, tel. 02-414.15.85, fax 02-414.17.19, info@bwr.be, http://
www.bwr.be

Centre Bruxellois d’Action Interculturelle asbl – CBAI, Avenue de Stalingrad 24, 1000 
Bruxelles, tél. 02-289.70.50, fax 02-512.17.96, info@cbai.be, http://www.cbai.be

Centre de Documentation et de Coordination Sociales asbl, Avenue Louise 183, 1050 
Bruxelles, tél. 02-511.08.00, fax 02-512.25.44, info@cdcs-cmdc.be, http://www.cdcs-
cmdc.be
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Collectif solidarité contre l’exclusion – asbl, Place Loix 7, boîte 27, 1060 Bruxelles, tél. 
02-535.93.50, info@asbl-csce.be, http://www.asbl-csce.be

Demos, Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel, tel. 02-204.07.00, fax 02-204.07.09, info@
demos.be, http://www.demos.be

Fédération Lutte Solidarité Travail (L.S.T.) asbl, Rue Pépin 27, 5000 Namur, tél. 081-
22.15.12, fax 081-22.63.59, contactmouvement-LST.org, http://www.mouvement-lst.org

Groupe d’Animation de la Basse-Sambre – Bébé Bus, Rue Haute 8, 5190 Spy, tél. 071-
78.42.71, fax 071-78.77.30, gabs@busmail.net, www.gabs.be.tf

L’Eglantier asbl, Avenue Alphonse Allard, 1420 Braine-l’Alleud, tél. 02-385.00.67, fax 02-
384.35.99, eglantier1978@yahoo.fr, www.guidesocial.be/eglantier

Le goéland asbl, Faubourg de Bruxelles 57, 1400 Nivelles, tél. 067-21.18.06, fax 067-
21.50.51, http://www.legoelandasbl.be

MAKS vzw, Rue Georges Moreaustraat 110, 1070 Anderlecht, tél. 02-555.09.90, fax 02-
555.09.99, maksvzw@maksvzw.be, http://www.maksvzw.be

Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat asbl, Quai du Hainaut 29, 1080 Mo-
lembeek, tél. 02-502.84.63, fax 02-503.49.05, http://www.rbdh-bbrow.be

Relogeas asbl, Rue Monceau-Fontaine 42/11, 6031 Monceau-sur-Sambre, tél. 071-31.40.07, 
fax 071-50.12.26, ancat_rizzo@hotmail.com, www.relogeas.be
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‘De strijd tegen de armoede en de sociale uitsluiting is een prioriteit van de re-
gering’ (uit het regeerakkoord Di Rupo).

Wat vinden we over armoedebestrijding in het regeerakkoord van de regering Di Rupo? 
Gaat de roepnaam ‘Vlinderakkoord’ ook op voor wie in armoede leeft of op de rand 
ervan?

Het meest uitdrukkelijk wordt de strijd tegen armoede behandeld in ‘3.3.1. Strijd tegen 
de sociale uitsluiting en voor maatschappelijke integratie’, alhoewel de hele sectie ‘3.3. 
Maatschappelijke integratie, strijd tegen de sociale uitsluiting, steun aan personen met een 
handicap en gelijke kansen’ elementen bevat van een direct beleid ter bestrijding van 
armoede en andere vormen van sociale uitsluiting.1 We hebben het hier wel over het 
directe beleid, want we weten ondertussen uit jarenlange waarneming, dat maatregelen 
uit het indirecte armoedebeleid (het algemene economisch, sociaal, juridisch beleid) 
voor een gloeihete plaat kunnen zorgen, waarop (goedbedoelde) tegemoetkomingen 
voor mensen in armoede meteen verdampen. Voor een ernstige analyse daarvan is het 
evenwel nog te vroeg, vooral omdat de ministers nog eigen klemtonen kunnen leggen 
in de hun toegewezen domeinen.

De openingszin oogt in elk geval fraai. ‘De regering zal een prioriteit maken van een 
beleid dat gericht is op de actieve maatschappelijke integratie van de burgers en dat 
hen tegen sociale uitsluiting beschermt.’ Daarmee schrijft het federale beleid zich in 
de Europese strategie van ‘actieve inclusie’ in. Ook enige aansluiting met de EU2020-
strategie is aanwezig; het voornemen uit het Nationaal Hervormingsplan om tegen 
2020, 380.000 mensen uit de armoede te halen, wordt herhaald. De hamvraag blijft 
natuurlijk, welke ‘passende maatregelen (...) om de doelstelling inzake armoedebestrijding 
te halen’ daarvoor nodig zijn? Het lijkt ons uitgesloten dat deze doelstelling kan worden 
gehaald met behulp van wat we in sectie 3.3 aantreff en; de rest van het regeerakkoord 
biedt – op het eerste gezicht, we herhalen het – ook weinig soelaas, evenmin als de al-
gemene economische ontwikkelingen. Wie gaat de regering (en de Europese Commissie 
bij de armoededoelstelling in de EU2020-strategie) op de vingers tikken wanneer deze 
doelstelling niet wordt gehaald? Mensen in armoede hebben misschien wat meer voice, 
in die zin dat ze nu hun stem kunnen laten horen, maar van voice in de betekenis van 
macht kunnen ze alleen maar dromen.
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Laten we in deze tekst het armoededeel van het regeerakkoord even van naderbij be-
kijken. Er staan voorstellen in voor mensen in armoede, voor specifi eke toestanden 
(zoals schulden en energiearmoede), opdrachten voor instellingen en voornemens die 
te maken hebben met wetgeving en de uitvoering ervan.

Beginnen we met de doelgroepen.
Drie doelgroepen worden bij naam vermeld:  – alleenstaande ouders, kinderen die in 
armoede leven en mensen die ver afstaan van de arbeidsmarkt.

Voor kinderen in armoede zal de regering, in overleg met de deelstaten, een realis- –
tisch plan opzetten om de kinderarmoede uit te roeien.

Maar ook andere doelgroepen komen ter sprake, zoals senioren en daklozen (alhoe- –
wel het voor deze laatste groep veeleer om een procedurele afspraak gaat).

Om te vermijden dat ouderen hun rechten niet opnemen of die te laat verkrijgen, zal  –
het recht op de IGO sneller worden toegekend.
De regering zal, met de gemeenschappen en gewesten, een samenwerkingsak- –
koord inzake daklozen sluiten teneinde de taken en de verantwoordelijkheden 
van elk bevoegdheidsniveau af te lijnen.

Dat ‘de regering ook het nationaal plan tegen de digitale kloof (zal) voortzetten’,  – komt 
niet automatisch ten goede aan mensen in armoede, maar ze bevinden zich hier 
wel in een risicorijkere situatie. Tegelijk kan de digitale wereld voor mensen in 
armoede – en zeker voor jongeren – de rest van de wereld openen, maar dan moet 
dit nationaal plan wel duidelijker rekening houden met de problemen en de moge-
lijkheden van mensen in armoede.
Ook voor de hele doelgroep van mensen in armoede worden maatregelen voorzien.  –
Bijzondere aandacht zal gaan naar de koopkracht van mensen met een laag inkomen.2

In het regeerakkoord wordt beloofd van de ‘ – laagste socialezekerheidsuitkeringen 
en de bijstandsuitkeringen geleidelijk aan op te trekken’, maar deze belofte wordt 
omgeven door voorwaardelijke bepalingen:

‘ – Naargelang van de beschikbare fi nanciële middelen en daarbij rekening hou-
dend met de marges van de welvaartsenveloppe’
‘Daarbij zal ze rekening houden met de sociale voordelen die met die vervan- –
gingsinkomens samengaan om op termijn de drempel van het armoederisico te 
bereiken en in aanmerking nemen.’ Is dit een nieuwe stap in het onderzoek 
naar bestaansmiddelen, waarbij rekening wordt gehouden met sociale voor-
delen die tot nog toe buiten schot bleven? Enige en snelle verduidelijking is 
hier wel op haar plaats en de rol van de sociale partners daarbij onmisken-
baar belangrijk.

Algemeen zal de regering ‘ – blijven ijveren voor de welvaartsvastheid van de laagste 
uitkeringen, ook van het leefl oon en van de met het leefl oon gelijkgestelde soci-
ale hulp, om te vermijden dat de kloof tussen die uitkeringen en de levensduurte 
alsmaar groter wordt. De regering zal erop toezien dat het huidige verschil tussen 
vervangingsinkomen en arbeidsinkomen niet kleiner wordt.’
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Sommige maatregelen zijn bedoeld voor wanneer mensen in armoede zich in bijzon- –
dere omstandigheden bevinden, zoals wanneer ze ziek worden of als ze problemen 
hebben met de levering van energie.

Op korte termijn zal de toekenning van het OMNIO-statuut voor iedereen die dat  –
potentieel kan genieten vereenvoudigd en versneld worden.
Voor de kwetsbaarste patiëntengroepen zal het derdebetalersysteem worden ver- –
algemeend.
Waar mogelijk zal de regering de automatische opening van sociale rechten van het  –
type ‘sociaal tarief’ voor de personen die aan de voorwaarden voldoen (onder meer 
energie, water, communicatie, NMBS) versnellen.

Bijzondere aandacht gaat naar het domein van de groeiende schuldenproblematiek, die 
we al vele jaren ‘de nieuwe productielijn naar de armoede’ noemen, naast de klassieke 
die slaat op de uitsluiting van de arbeidsmarkt. Gegeven de bevoegdheidsverdeling in-
zake arbeidsmarktbeleid wordt enkel gesteld dat ‘de regering voorrang (zal) geven aan 
activering via overleg met de Gewesten, de Gemeenschappen en in samenwerking met de 
lokale besturen’. Voor het beleid inzake schuldregeling zijn er specifi ekere voornemens.

De procedure inzake collectieve schuldregeling zal worden verbeterd, (...) onder andere  –
door een betere communicatie tussen de bemiddelaar en de persoon met overmatige 
schuldenlast.
Er zal regelgeving worden uitgewerkt om personen in collectieve schuldregeling een  –
menswaardig inkomen te geven, die rekening zal houden met hun specifi eke gezinssitu-
atie en het mogelijk zal maken binnen een redelijke termijn een einde te maken aan hun 
schuldenprobleem.
De procedure voor minnelijke schuldinvordering zal worden (...) verbeterd teneinde  –
meer rekening te houden met de belangen van de consumenten; zo zal het kader voor 
het optreden van deurwaarders, incassobureaus en advocaten worden verduidelijkt.
Aandacht wordt beloofd voor de problemen en behoeften van de zelfstandigen die met  –
overmatige schulden of met een faillissement worden geconfronteerd.
Ook komt er –  een controle op agressieve kredietpraktijken en kredietreclame en een 
versterking van de regels inzake kredietopeningen.

Welke opdrachten worden meegegeven aan instellingen?
‘Het mag niet zo zijn dat ziekte armoede creëert en dat armoede tot ziekte leidt’,  – lijkt 
een oproep naar alle betrokkenen om het preventieve karakter van de gezondheid-
zorg en de toegankelijkheid ervan, te verbeteren; maar vooral om te zorgen voor 
een gezondere leefomgeving en minder negatieve stress voor iedereen – vooral dan 
voor mensen in armoede. De regering zelf zal in elk geval bijzondere aandacht beste-
den aan de ongelijkheden die bestaan op het vlak van gezondheidszorg en meer bepaald 
op het vlak van fysieke en mentale gezondheid.
Een maatregel die vooral alleenstaande moeders ten goede zal komen (‘ – de gezinnen 
(zal) helpen waar de onderhoudsplichtige in gebreke blijft), is gericht op ‘de werking van 



340

Armoede in België

de dienst voor alimentatievorderingen (DAVO)’. Die moet worden verbeterd door onder 
andere ‘de recuperatie van de voorschotten bij de onderhoudsplichtige ouder te optimali-
seren en de bevolking nog beter te informeren over de dienstverlening van DAVO’.
Maar het merendeel van de ‘institutionele’ aandacht gaat – niet ongewoon – naar de  –
OCMWs. De regering zal [...] de OCMW’s ondersteunen in hun opdracht tot maatschap-
pelijke integratie en ze aanmoedigen de doelstellingen ter zake te halen. Ze krijgen 
vanaf het begin van deze sectie de opdracht mee om proactief op (te) treden om 
verborgen armoede op te sporen. Daarmee worden 1° de centrale rol van het OCMW 
en 2° de noodzaak om meer preventief te werken in de verf gezet.

 Wat is er daartoe nodig? De focus is nog altijd gericht op arbeidsmarktactivering, 
behoudens ‘voor wie te ver afstaat van de arbeidsmarkt’, ondanks de verwijzing 
naar ‘actieve inclusie’ in de aanhef van deze sectie. ‘Sociale activering door hen tot 
nuttige sociale participatie aan te zetten’ lijkt te worden gereserveerd voor hen ‘bij wie 
professionele activering niet lukt’, terwijl bij een volwaardige actieve-inclusiestrate-
gie beide nauw moeten samenhangen.

Ingeval van toekenning van het leefl oon, – 3 zullen de OCMW’s verplicht zijn de be-
gunstigde te activeren door hem in te schrijven bij de gewestelijke dienst voor ar-
beidsvoorziening.
De vrijstelling voor professionele inschakeling ten gunste van een leefl oner die deel- –
tijds gaat werken, zal worden hervormd teneinde een langere arbeidsduur in de 
hand te werken en de toegang tot arbeid te vergemakkelijken.
De regelgeving zal worden versoepeld om partnerschappen tussen de OCMW’s, de  –
regionale arbeidsbemiddelingsdiensten en een derde partij aan te moedigen. Het is 
daarbij de bedoeling de leefl oners een integrale begeleiding naar werk aan te bieden.
Voor diegenen bij wie professionele activering niet lukt omdat ze te ver afstaan van  –
de arbeidsmarkt, zullen de OCMW’s zich inzetten om ze sociaal te activeren door 
hen tot nuttige sociale participatie aan te zetten.

 Om deze taken aan te kunnen, wordt gemikt op de modernisering en ondersteuning 
van de OCMW’s. We zetten ze op een rijtje, in een iets andere volgorde dan in het 
regeerakkoord.

Om de kwaliteit van de dienstverlening van de OCMW’s aan de burgers en de effi  ci- –
entie te verbeteren, zal de regering erop toezien dat de werkomstandigheden van de 
sociale werkers verder verbeterd wordt onder meer door de fi nanciering van banen 
via de openbare sociale Maribel en de invoering van een analyse van de werklast, 
met het oog op een betere harmonisering van de sociale dossiers bij de OCMW’s.
Algemeen gezien zal de regering erop toezien dat wijzigingen van de regelgeving er  –
niet toe leiden dat lasten worden overgedragen naar de OCMW’s zonder correcte 
aanpassing van hun middelen.
De regering zal de administratieve vereenvoudiging ten gunste van de steuntrekkers  –
en de OCMW’s voortzetten en ervoor zorgen dat die laatste ontlast worden van de 
bevoegdheden die tot andere instanties behoren.
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‘Naargelang van de budgettaire mogelijkheden’ zal de regering de mogelijkheid na- –
gaan om het terugbetalingspercentage voor het leefl oon aan te passen.
Rekening houdend met de beslissingen inzake wachtuitkeringen, en van de over- –
dracht van een belangrijk aantal personen naar OCMWs, zal het deel van het leef-
loon ten laste van de federale staat en ten gunste van de OCMW’s worden verhoogd 
met een evenwaardig budget.
De terugbetaling van de geneeskundige hulp via de OCMW’s wordt hervormd en  –
vervangen door een vereenvoudigd systeem via de Hulpkas voor ziekte- en invalidi-
teitsverzekering en later de ziekenfondsen.
Nog steeds met het oog op verdere vereenvoudiging en zonder te raken aan de  –
huidige terugbetalingsregeling, zal de regering nagaan of het haalbaar is de huidige 
stelsels van leefl oon en met het leefl oon gelijkgestelde sociale hulp geleidelijk aan 
samen te voegen.
Ze zal ijveren voor een nauwere samenwerking tussen de OCMW’s en de RVA om te  –
vermijden dat lasten onterecht worden overgedragen.
De regering zal de nodige middelen inzetten in de strijd tegen sociale fraude met het  –
oog op het beter oriënteren van de beschikbare middelen naar de personen die er nood 
aan hebben, erover wakend alle vormen van uitbuiting van armoede te bestrijden.

Wat staat er te gebeuren inzake wetgevende initiatieven en de administratieve uitvoe-
ring ervan, de veeleer procedurele voornemens dus?

De wettelijke bepalingen voor de strijd tegen armoede zullen worden versterkt. De  –
regering neemt zich voor om de uitvoering van het federaal plan armoedebestrijding te 
actualiseren en aan te passen op basis van strategische en operationele doelstellingen. 
Met het laatste deel van deze zin kunnen we alle kanten op, want de vraag blijft 
welke die doelstellingen dan wel zijn?
De regering zal het partnerschap met de actoren van de armoedebestrijding versterken,  –
gelet met name op hun opdracht om overleg te plegen met mensen die in armoede leven.
Ze zal verder een beroep doen op opgeleide ervaringsdeskundigen om het beleid ter  –
zake te bepalen.
Ze zal de uitwisseling van informatie over het bestaan van sociale tarieven aanmoedigen  –
en voldoende communiceren over de sociale rechten toegekend aan de begunstigden.

NOTEN

1. We weerhouden de maatregelen niet die voorzien worden voor de integratie van gehandicapten 
en voor een versterking van het gelijkekansenbeleid. We zullen daarop later terugkomen.

2. De fragmenten uit het regeerakkoord staan cursief.
3. We laten de zinsnede “onder voorbehoud van overleg met Gewesten/Gemeenschappen” syste-

matisch weg, om de presentatie niet te verzwaren.
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