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Discussienota 
De inhoud van deze nota werd samengesteld op basis van bijdragen van verschillende 
deelnemers aan het Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 
 
 

Federaal regeerakkoord van 9 oktober 2014 
 

 Arbeid moet beter beloond worden. De werkloosheids- en inactiviteits(vallen) moeten 
worden weggewerkt.  Het nettoloon van de werknemer zal verhoogd worden door 
een daling van de fiscale en sociale lasten die van het brutoloon worden afgehouden. 
Deze lastenvermindering zal bijdragen tot de ondersteuning van de consumptie en 
zorgt ervoor dat het verschil tussen de vervangingsinkomens en de laatste inkomens 
uit arbeid groter wordt.  

 De regering zal in overleg met de sector de convergentie tussen het leefloon en het 
equivalent van het leefloon onderzoeken om tot een coherent systeem met duidelijke 
en geactualiseerde voorwaarden voor alle categorieën van begunstigden te komen en 
waarbij de huidige reglementeringen vereenvoudigd en geharmoniseerd worden, 
zonder de mogelijkheid van verschillende terugbetalingspercentages in vraag te stelen. 

 Er zal onderzocht worden of de regelgeving van het leefloon nog aangepast is aan 
actuele samenlevingsvormen en/of zorgvormen. 

 Ook tijdens de periode dat men een sociale uitkering geniet, mag niemand uit de boot 
vallen. De regering verhoogt geleidelijk de minimum sociale zekerheidsuitkeringen en 
de sociale bijstandsuitkeringen tot het niveau van de Europese armoededrempel. 
Hierbij wordt prioriteit gegeven aan de uitkeringen voor personen met het hoogste 
armoederisico. De sociale voordelen die met sommige sociale uitkeringen gepaard 
gaan, zullen worden meegeteld in de vergelijking met de Europese armoedenorm. Deze 
verhoging kadert in de globale sociaal-economische beleidsstrategie. De regering ziet 
toe op voldoende spanning met een inkomen uit arbeid. Uitkeringsgerechtigden zitten 
vandaag vaak gevangen in een financiële werkloosheids- of inactiviteitsval omdat 
werken niet (of nauwelijks) meer opbrengt dan een uitkering in combinatie met 
bepaalde sociale voordelen. Zo dreigen zij bepaalde sociale voordelen te verliezen als 
ze aan de slag gaan. 

 De welvaartsenveloppes 2015-2016, 2017-2018 en 2019-2020 zullen voor 100% 
besteed worden. De regering zal dus de vermindering met 40% van de enveloppes 
besloten door de vorige regering voor de periode 2013-2014 ongedaan maken. Dit zal 
gebeuren via de fiscale weg. 

 Om de armoede bij zelfstandigen en landbouwers in te perken zal het 
minimumpensioen voor alleenstaande zelfstandigen opgetrokken worden naar het 
niveau van de werknemers. Het minimumpensioen voor gemengde loopbaan zal ook 
worden geëvalueerd. 
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 Voor de toekenning van het recht op leefloon zal onderzoek gebeuren naar het 
inkomen en patrimonium, hier en in het buitenland. 

 Eén van de centrale doelstellingen van de regering bestaat erin om aan alle burgers van 
dit land een kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg te garanderen, 
aangepast aan de evoluerende noden van patiënt, en met vrijwaring van de principes 
van vrije keuze van de patiënt en diagnostische en therapeutische vrijheid. Tijdens deze 
legislatuur zal de nadruk voornamelijk worden gelegd op een grondige hervorming van 
diverse aspecten van de structuur van onze gezondheidszorg. (…) In dit kader wordt 
verder werk gemaakt van het wegwerken van financiële drempels die de toegang tot 
de gezondheidszorg voor bepaalde categorieën van de bevolking kunnen belemmeren, 
of uitstel van de nodige zorg kunnen veroorzaken. 

 

Aanbevelingen van de Open Platformdag van 28 maart 2013  
 
 
 De minimumuitkeringen moeten opgetrokken worden tot de Europese armoededrempel, 

zijnde 60 % van het mediaaninkomen. Referentiebudgetten zijn een goed instrument om 
de menswaardigheid van de minimuminkomens af te toetsen. De te lage uitkeringen 
dwingen mensen soms tot overlevingsstrategieën die contraproductief, maatschappelijke 
onaanvaardbaar en onwettelijk zijn. Mensen lopen het risico om hun sociale rechten te 
verliezen en het fundament van de sociale solidariteit wordt aangetast.  

 De strijd tegen de sociale fraude is nog onevenwichtig gericht tegen fraude aan de 
uitkeringszijde, met nog onvoldoende instrumenten om de fraude aan de inkomstenzijde 
(inzake lonen, belastingen en bijdragen) aan te pakken.  Ze moet bovendien hand in hand 
gaan met de strijd tegen de onderbescherming. De automatische toekenning van rechten 
is hier een belangrijke prioriteit. 

 Er moet beter over gewaakt worden dat de trajecten die mensen afleggen doorheen het 
sociale beschermingsstelsel coherent zijn, geen breuken vertonen en ook een stimulerend 
effect hebben om de zelfredzaamheid te verhogen.  De schotten tussen de verschillende 
stelsels leiden soms tot een blijvende afhankelijkheid of passiviteit. Een harmonisering die 
eerder kijkt naar de noden, behoeften en mogelijkheden van de personen dan hun 
administratief statuut dringt zich op. Zo komen mensen pas in aanmerking voor 
tewerkstelling via artikel 60§7 als men leefloongerechtigde is. Een ander voorbeeld is feit 
dat werklozen die een beroepsopleiding volgen, niet vrijgesteld zijn van de versnelde 
degressiviteit van de werkloosheidsuitkering. Dit vormt een demotiverende factor om de 
kansen op een herinschakeling op de arbeidsmarkt te verhogen. Mits een goede afstemming 
zou dit echter een hefboomeffect kunnen generen.  

 De mogelijkheid tot de individualisering van de sociale rechten moet verder onderzocht 
worden. 

 De veralgemeende verplichting voor leefloongerechtigden die men wenst in te voeren om 
zich in te schrijven als werkzoekende dreigt enkel een bijkomende administratieve 
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complexiteit te worden en als uitsluitingsmechanisme te fungeren, als de Gewesten niet 
tegelijk klaar staan met een aangepast aanbod en een aangepaste begeleiding voor de 
leefloongerechtigden. 

 De effecten van de hervorming van de werkloosheidsverzekering (verlenging van de 
beroepsinschakelingsperiode, stopzetting van de inschakelingsuitkeringen na 3 à 5 jaar, 
degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, beperking van de gelijkgestelde periodes 
voor het pensioen…) dreigen de armoede en uitsluiting aanzienlijk te verhogen.  Een 
armoedetoets is hier dringend aangewezen.  Die moet tot de nodige correcties leiden als 
deze risico’s zich inderdaad blijken te realiseren. 

 

Aanbelevingen van het Belgisch Minimum Inkomen Netwerk  
 
 

 De uitkeringen optrekken tot de armoederisicogrens op zich is onvoldoende. Voor 
bepaalde specifieke noden en rechten is verder maatwerk onontbeerlijk.  

 Voor gezinnen met kinderen dient blijvend bijgepast te worden via zowel de fiscaliteit 
als de kinderbijslag. Wij vragen ook een hervorming waarbij, naast een universeel 
bedrag voor elk kind, een uitgebreidere sociale toeslag wordt gegeven aan alle kinderen 
in een kwetsbare sociaaleconomische situatie. 

 Het statuut van samenwonende, waardoor uitkeringen worden “afgeroomd”, zorgt al 
jaren voor problemen. De regering dient minstens te bekijken of in bepaalde 
woonsituaties individuen die onder hetzelfde dak wonen niet systematisch als 
alleenstaand kunnen worden behandeld.  Meer algemeen dient men te evalueren of 
bepaalde uitkeringen niet steeds individueel dienen uitgekeerd te worden. Wij 
waarschuwen echter voor simplismen: daar waar afgeleide rechten bepaalde groepen 
net beschermen voor armoede, dienen zij behouden te worden! 

 Gezien de ontoereikende uitkeringen vandaag blijft de aanvullende financiële steun die 
de OCMW’s - grotendeels op eigen kosten - bieden, levensnoodzakelijk. Maar zelfs 
wanneer morgen de uitkeringen uit sociale zekerheid en bijstand boven de 
armoederisicogrens zouden stijgen, moet dit een belangrijk instrument blijven. 
Onvoorziene tegenslagen of eenmalige kosten, onvolkomenheden in de andere stelsels 
van de sociale bescherming die maken dat bepaalde kosten niet worden ondervangen, 
moeten kunnen worden opgevangen. Daarbij is maatwerk bijzonder belangrijk, tegelijk 
is het belangrijk dat vertrokken wordt vanuit een rechtenbenadering en er een zekere 
voorspelbaarheid van de hulp is. De wetenschappelijke budgetstandaard is daartoe hét 
hulpmiddel.  

 Nog teveel mensen in armoede of met een armoederisico putten hun rechten niet uit. 
De redenen hiervoor zijn legio. Het niet uitputten van rechten komt in zowat alle 
takken van de sociale zekerheid en sociale bijstand voor en is een zéér ernstig 
probleem. De KUL (Schokkaert en Bouckaert 2011) schat het aantal rechthebbenden 
op leefloon dat dit recht niet opneemt op 57% tot 76%. Een belangrijk wapen tegen 
onderbescherming is de automatische toekenning van rechten. 
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1. Wij vragen dat  in alle stelsels maximaal wordt ingezet op de 
automatische toekenning van rechten. 
Meer en meer mensen in armoede signaleren vandaag dat hun sociale rechten 
uitgehold worden door (een te ruime of verkeerde interpretatie van) de 
toelatingsvoorwaarden tot de diverse stelsels. Het is niet ondenkbaar dat een 
(te) strikte interpretatie gehanteerd wordt vanuit budgettaire overwegingen. 
Het gevaar bestaat dat hierbij sociale rechten geschonden worden.  
2. Wij vragen dat de voorwaarden om toegang te krijgen (en te behouden) 
tot sociale zekerheid en sociale bijstand, én de huidige interpretatie en praktijk 
geëvalueerd worden met het oog op het tegengaan van onderbescherming. 
Daarnaast dient bij dienst- en hulpverleners maximaal te worden ingezet op 
proactief handelen. 
3. Er moet intensief samengewerkt worden tussen partners op het terrein 
opdat rechthebbenden maximaal al hun bestaande rechten uitputten. 
Voor wat betreft de OCMW’s vragen wij een doorlichting van de noden op het 
terrein op het vlak van maatschappelijke dienstverlening en een evaluatie van 
de nood aan meer middelen daarvoor. De nieuwe federale en 
deelstaatregeringen dienen daarover sluitende afspraken te maken en er dienen 
ook oplossingen te komen voor de financieringsproblemen van sommige 
OCMW’s als gevolg van de financiële crisis. 
 

 Specifiek voor de daklozen (een groep die wij, rekening houdend met de ETHOS-
typologie, op enkele tienduizenden mensen schatten ; naast straatslapers en mensen 
die in instellingen verblijven, gaat het ook over mensen in precaire woonvormen, 
mensen die tijdelijk inwonen bij kennissen…) vragen wij dat de volgende regering 
eindelijk de wetgeving op het referentieadres evalueert. Wij stellen op het terrein een 
zéér gebrekkige toekenning van het referentieadres vast, zowel bij de OCMW’s als bij 
privépersonen. Dit is deels te wijten aan de gebrekkige, soms tegenstrijdige en moeilijk 
afdwingbare regelgeving. Het recht op een adres dient gevrijwaard voor iedereen. Voor 
daklozen betekent het vaak dé ontbrekende schakel aan het begin van een lange weg 
terug naar een leven in waardigheid. Het is tijd voor een nieuw en meer sluitend 
wetgevend initiatief.  

 De evoluties omtrent andere structurering en invulling van de missie van OCMW's 
baart ons zorgen. De organieke wet op de OCMW’s van 1976 zegt nochtans duidelijk 
(art 1.) ‘Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot 
doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de 
menselijke waardigheid. Er worden openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
opgericht die (…) tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren’. Indien 
men dit wijzigt zoals in Antwerpen gebeurde, is iedereen en niemand meer 
eindverantwoordelijk om de menselijke waardigheid van eenieder te garanderen? De 
maatschappelijke dienstverlening bij de OCMW’s is het ‘laagste vangnet’ in de bijstand 
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en derhalve een onmisbaar onderdeel van ons systeem van sociale bescherming, laat 
ons dat niet vergeten! Iemand moet daarvoor de eindverantwoordelijkheid dragen en 
dat is tot op heden bij wet nog steeds de opdracht van de OCMW’s! 

 Wat trouwens als andere hulp- of dienstverlenende organisaties niet het juiste aanbod 
of de juiste aanpak kunnen garanderen? De verwijzing naar samenwerking met 
partnerorganisaties ‘om onze doelstellingen te behalen’ verontrust ook omdat dit klinkt 
alsof naast de agenda en opdracht van het OCMW geen andere doelstellingen gelden. 
Alsof iedereen ook ‘onderaannemer’ moet zijn van het OCMW. Een regisseursrol voor 
de OCMW’s in het lokale sociale beleid en de armoedebestrijding, zoals de 
verschillende regeringen in ons land die uitdrukkelijk wensen, vertrekt wat ons betreft 
vanuit overleg tussen gelijkwaardige gesprekspartners, met respect voor ieders 
opdracht en rol. 
 

Brussels Netwerk Armoedebestrijding 
 
 

 Naar aanleiding van de stijging van de sociale minima: 
De enquêtes EU-SILC tonen aan dat de verwijzing naar enkel de armoededrempel 
(60 % van het geïndividualiseerd mediaan inkomen) onvoldoende is om de totale 
bevolking in armoede of sociale uitsluiting te evalueren. Dit is meer bepaald te wijten 
aan het feit dat dit percentage van 60 % willekeurig is. Om deze ontoereikendheid te 
compenseren, verwijst de Europese referentie eveneens naar twee andere 
parameters: de ernstige materiële deprivatie en de verwijdering van de arbeidsmarkt. 
In tegenstelling tot de armoedegraad, die een relatieve maatregel is, is de ernstige 
materiële deprivatie een absolute maatregel die rekening houdt met onbevredigde 
materiële behoeften, zelfs voor personen met een inkomen dat hoger is dan de 
armoededrempel. Er moet dus nagegaan worden of de aanpassing van de sociale 
minima niet noodzakelijk zal volstaan om iedereen uit een staat van armoede te 
halen. Bijgevolg dreigt het nog willen beknotten van bepaalde sociale voordelen van 
deze sociale minima die hieraan verbonden zijn voor te komen als met de ene hand 
nemen wat men met de andere hand geeft. 

 Wat de controle van het vermogen betreft voor de toekenning van een leefloon: 
Het regeerakkoord overweegt om het recht op een leefloon te bewerken tot een 
controle van het inkomen en van het vermogen in België en in het buitenland. Het is 
echt verbazingwekkend dat de controle van het vermogen kan overwogen worden 
zonder enig probleem voor de armen, terwijl er zoveel twijfel heerst wanneer het 
gaat om de controle van de rijken. 

 Naar aanleiding van de individualisering van de sociale rechten: 
Er moet worden opgemerkt dat de huidige toestand, die de bedragen van de 
uitkeringen inzake werkloosheid en leefloon koppelt aan de gezinssituatie van de 
betrokken personen, duidelijk de aandacht vestigt op een principe van indirecte 
discriminatie ten opzichte van vrouwen. Deze discriminatie kan worden aangetoond 
door het feit dat de overgrote meerderheid van zogenaamde samenwonende 
begunstigden vrouwen zijn en dat er inderdaad al een rechtspraak bestaat op het 
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niveau van het Hof van Justitie te Luxemburg die akte neem van deze vorm van 
discriminatie in een gelijkaardige situatie in Duitsland. 

 
Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap  
 
 
 

 Definitief het verband - handicap/ziekte - armoede verbreken;  
Antipoverty en Handistreaming op alle niveaus: een nationale prioriteit die de sociale 
pijler van de Strategie 2020 ontmoet  
 
Personen met een handicap hebben vaak niet dezelfde kansen op toegang tot 
onderwijs, werk, omgeving en belanden snel in armoede.  
Ter informatie, de studie Handilab, aangevraagd door de FOD Sociale Zekerheid in 
2011, om de efficiëntie te meten van de uitkeringen aan personen met een handicap, 
heeft aangetoond dat  
 
• 39,3% van de gezinnen met IVT/ITT over een inkomen beschikt dat lager is dan 
de armoededrempel van € 973 
• personen met matige beperking vertonen het hoogste risico op armoede 
• gezinnen met kinderen vertonen het hoogste risico op armoede 
 
De effecten van de crisis die wij sinds verschillende jaren doormaken, zijn de laatste 
maanden trouwens harder geworden, met de afschaffingen en uitsluitingen van rechten 
die eveneens zieken en personen met een handicap raken. Het volstaat om de cijfers 
te raadplegen van de OCMW's en van de voedselbanken met betrekking tot de 
aanvragen voor financiële en/of materiële steun in uiteenlopende domeinen, zoals 
gezondheidszorg, verwarming, schoolkosten, voeding, enz. Ter herinnering, de "arme 
bevolking" is in België sinds 2010 met 160.000 personen gestegen. 
De doelstelling van de regering om de sociale uitkeringen en de sociale voordelen te 
cumuleren om te oordelen of de armoededrempel is bereikt, is onaanvaardbaar!  
Ter herinnering, IVT compenseert het verlies van verdienvermogen; ITT dient om de 
meerkosten te dekken die gemaakt worden door de handicap. Medische kosten, maar 
eveneens meerkosten in verband met een ontoegankelijke omgeving (bijv.: taxi, omdat 
het openbaar vervoer niet voldoende toegankelijk is; levering aan huis, omdat de 
omgeving van de winkels ontoegankelijk is, ...). 
Het wordt noodzakelijk dat het volledige beleid en alle acties in de strijd tegen armoede 
en sociale uitsluiting ook systematisch de specifieke noden van zieken en personen met 
een handicap in overweging nemen.  
Alle administraties en diensten voor het publiek moeten de noden van zieken en 
personen met een handicap in overweging nemen. De hulpmiddelen op het vlak van 
actie en coördinatie bestaan en moeten nog versterkt worden. 
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 Momenteel zorgt de versnippering van reglementeringen en acties voor zeer 
onrechtvaardige situaties. We moeten de reglementering en de acties coördineren, 
een gemeenschappelijke filosofie aannemen tegenover een publiek dat om begeleiding 
vraagt; uiteindelijk zijn het altijd dezelfde actoren die zich rond dezelfde personen en 
aanvragen bevinden, zelfs al zijn de trajecten historisch verschillend. De actoren 
moeten met elkaar praten en loskomen van het idee "wie betaalt".  

 De organisaties op het terrein moeten volledige gesprekspartners zijn in het reflectie- 
en beslissingsproces.  

 De personen in staat stellen om hun rechten te activeren.  
Talrijke begunstigden van maatregelen genieten deze niet effectief, door miskenning, 
schaamte, schrik. Alles via internet heeft zijn limieten benadrukt: naast de strijd tegen 
de digitale kloof is er nog het probleem van de toegang tot kwaliteitsvolle informatie 
die voor iedereen toegankelijk is. Er moeten menselijke middelen worden vrijgemaakt 
om de personen te begeleiden bij de activering van hun rechten. Deze middelen 
moeten groter zijn dan diegene die worden vrijgemaakt in het kader van de 
fraudebestrijding, omdat, wanneer de fraude op enkele percenten wordt geraamd, wij 
weten dat de personen die geen toegang hebben tot hun rechten 60 % 
vertegenwoordigen. 

 Een menswaardig leven waarborgen aan iedereen die getroffen is door ziekte of een 
handicap, ongeacht de afkomst of de aard.  

o De uitkeringen van de sociale zekerheid en de maatschappelijke dienstverlening 
harmoniseren  

o De toegangsdeuren tot de stelsels van vergoedingen leggen de hoogte van de 
tussenkomsten vast; dat is onaanvaardbaar. Mensen kiezen niet om op een 
bepaald moment of in een bepaald statuut gehandicapt te worden!!!! 

o Momenteel ontvangen 160.000 personen een uitkering voor personen met een 
handicap; ongeveer 300.000 personen vallen onder een stelsel van invaliditeit. 
Wanneer we de vergelijking beperken tot deze twee stelsels (zonder rekening 
te houden met die van de arbeidsongevallen waar de tussenkomst van de 
verzekeraar het loon van de persoon in aanmerking neemt en zijn werkelijke 
noden inzake protheses, dagelijkse hulp, enz.) zijn de verschillen in bronnen 
enorm en de IVT liggen ver beneden de armoededrempel. Concreet kunnen 
twee personen met een handicap die identiek dezelfde verlies van 
verdienvermogen ondervinden, financieel op een zeer uiteenlopende manier 
worden gesteund, volgens "de deur waardoor zijn in het huis zijn 
binnengekomen" van sociale zekerheid / maatschappelijke dienstverlening. Voor 
deze personen is het echt een loterij! 

 De uitkeringen voor personen met een handicap verhogen. 
De uitkeringen die personen met een handicap ontvangen, maken het hen niet mogelijk 
om een menswaardig leven te leiden, terwijl de ziekte of de handicap hen ervoor zorgt 
dat zij te maken krijgen met extra kosten in vergelijking met valide personen.  
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In 2013 werden 5 onderling afhankelijke maatregelen geïdentificeerd, in overleg met de 
gehandicaptensector; zij moeten overgenomen en voltooid worden tijdens deze 
legislatuur: 

o Het principe invoeren van de integratietegemoetkoming voor iedereen. Deze 
tegemoetkoming die gebruikt wordt om de meerkosten te dekken in verband 
met de handicap wordt vaak 'afgeschaafd' door inkomens van andere bronnen 
en die niet deze bestemming hebben. Voor personen met een laag inkomen, 
verplicht dit hen vaak om af te zien van gezondheidszorg, van primaire goederen 
en diensten;  

o De werkloosheidsvallen bestrijden, meer bepaald door de persoon met een 
handicap die zijn job verliest, te waarborgen dat hij een integratietegemoet-
koming ontvangt die minstens gelijk is aan wat hij ontving toen hij werkte. 

o Armoede bestrijden, meer bepaald door de bedragen van uitkeringen voor 
personen met een matige beperking te verhogen; 

o Een betrouwbaar evaluatiemiddel invoeren van de handicap om de kwaliteit van 
de beslissingen overal in België te waarborgen; 

o De stappen om de schulden te voorkomen en te vermijden vereenvoudigen en 
automatiseren. 

 
 Het aantal afgeleide rechten en het aantal begunstigden verhogen. 

De studie HANDILAB bevestigt wel degelijk dat het inkomen niet volstaat om de 
armoede van personen met een handicap te beoordelen. De afgeleide rechten moeten 
versterkt en uitgebreid worden in alle domeinen die een impact hebben op het leven 
van personen met een handicap. Er is een "pakket van primaire basissteun" nodig dat 
toegankelijk is voor iedereen en dat minstens betrekking heeft op de inkomens, de 
gezondheidszorg, de huisvesting, de toegang tot professionele opleiding en tot werk. 
De verschillen die momenteel bestaan in de tussenkomsten van de overheden moeten 
trouwens afgeschaft worden, tussenkomsten volgens dewelke de persoon erkend 
wordt als persoon met een handicap voor of na de leeftijd van 65 jaar: een persoon 
die als persoon met een handicap wordt erkend na de leeftijd van 65 jaar heeft geen 
toegang tot dezelfde rechten en compensaties als iemand die als persoon met een 
handicap wordt erkend voor de leeftijd van 65 jaar. 

 
 


