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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 
 
 

 Werken is de beste remedie tegen armoede. De regering zal daarom de samenwerking 
tussen de bevoegde federale en regionale overheidsinstellingen en de OCMW’s 
faciliteren zodat drempels voor personen met een werkloosheids-, 
arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsuitkering of een sociale bijstandsuitkering om te 
werken zo veel mogelijk worden weggewerkt. Activering blijft het speerpunt van het 
armoedebeleid. 

 De OCMW’s hebben ter zake een belangrijke taak te vervullen en moeten daartoe 
over de nodige instrumenten beschikken. Het systeem van socioprofessionele 
vrijstelling zal op basis van een evaluatie worden geoptimaliseerd om de professionele 
integratie te bevorderen en de werkloosheidsval te vermijden. 

 Het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie wordt in overleg met 
de sector uitgebreid naar andere gerechtigden inzake maatschappelijke integratie en 
dienstverlening. Hierin wordt, in onderling overleg, een duidelijk traject naar meer 
zelfredzaamheid opgenomen en worden evaluatiemomenten voorzien. 

 Bij de besteding van de (welvaarts)enveloppes zal erover gewaakt worden 
werkloosheidsvallen en inactiviteitsvallen te vermijden. 

 De regering zal ervoor zorgen dat personen met een beperking dezelfde mogelijkheden 
krijgen op integratie op de arbeidsmarkt dan arbeidsongeschikten. 

 Zij zal op dezelfde manier en rekening houdend met de budgettaire ruimte plafonds 
voor met de budgettaire ruimte plafonds voor toegelaten beroepsinkomsten in 
aanvulling op een arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitsuitkering verhogen.  
  

Aanbevelingen van de Open Platformdag van 28 maart 2013 
 
 
 De drie pijlers van actieve inclusie zijn even belangrijk en moeten een gelijke aandacht 

krijgen.  
 Er is nood aan meer middelen om een efficiënt activeringsbeleid te voeren in deze tijden 

van crisis en in het bijzonder ook om aangepaste trajecten uit te tekenen voor de groepen 
die verst verwijderd zijn van de arbeidsmarkt.  Met daarbij specifieke methodieken voor 
actieve inclusie van mensen in armoede zoals sociale activering waarbij een verhoogde 
sociale zelfredzaamheid en een maximale maatschappelijke integratie en participatie 
voorop staan. Tegelijkertijd moeten er inspanningen geleverd worden om de arbeidsmarkt 
inclusiever te maken.  
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 Investeren in duurzame en kwaliteitsvolle jobs is een absolute prioriteit. Besparen op dit 
vlak kost de maatschappij immers veel meer op termijn. Structurele hervormingen  op 
basis van een coherente toekomstvisie en fiscale rechtvaardigheid dringen zich op.  

 Er is nood aan administratieve vereenvoudiging. Momenteel wordt er vooral gefocust op 
een administratieve vereenvoudiging vanuit het oogpunt van de instellingen en te weinig 
vanuit het perspectief van de begunstigden. Met de regionalisering dreigt het systeem nog 
complexer te worden voor de begunstigden. Vandaar dat het cruciaal is om bij iedere 
nieuwe maatregel systematisch een armoedetoets/impactanalyse uit te voeren om 
proactief te onderzoeken welk effect de maatregel op de burger zal hebben. Enkel zo kan 
de toegankelijkheid van de diensten verhoogd worden.  

 Aansluitend hierop dient er snel werk gemaakt te worden van de geautomatiseerde 
toekenning van rechten opdat diegenen die er nood aan hebben aanspraak kunnen maken 
op de juiste steun. Hierbij moet er ook aandacht worden gegeven aan de automatische 
toekenning van afgeleide rechten in het verleden, bijvoorbeeld als een recht veel te laat 
wordt erkend omwille van een beroep.   

 Wanneer een automatische toekenning van rechten niet mogelijk is, moet er geïnvesteerd 
worden in de verdere vereenvoudiging van (aanvraag)procedures, de automatisering van 
de actualisering, pro-actiever informatie op te vragen bij potentieel rechthebbenden om 
het recht vast te stellen… 

 Bij tewerkstellingsmaatregelen moet ook de dimensie handicap aan bod kunnen komen :  
o De tewerkstelling van personen met een handicap moet gezien worden in een 

mainstreaming logica waarbij alle domeinen en de persoon met een handicap 
betrokken worden, in het bijzonder moet er aandacht zijn voor belemmerende 
omgevingsfactoren; 

o De definitie van persoon met een handicap is deze zoals opgenomen in het verdrag 
van de VN betreffende de rechten van personen met een handicap; 

o Er moeten instrumenten aangeboden worden die de persoon met een handicap in 
staat stellen te werken (toegankelijk onderwijs, begeleiding en verzorging, …); 

o Aandacht voor de bijsturing van de beeldvorming over persoon met een handicap 
en tewerkstelling; 

o Ondersteuning van de tewerkstelling, sensibilisering van de persoon met een 
handicap, het wegwerken van tewerkstellingsvalkuilen door de organisatie van 
sociale voorzieningen en er voor zorgen dat werkgevers belang hebben bij de 
aanwerving van een persoon met een handicap. 

Aanbevelingen van de Nationale Hoge Raad van Personen met een Handicap 
 
 Beeld van de Persoon met een Handicap (PH): Over het algemeen wordt de persoon 

meer beschouwd in functie van deze handicap dan in functie van zijn potentieel. Welnu, 
iedereen heeft recht op kwaliteitsvol werk (en niet enkel als bezigheid) en heeft recht om 
een aanvaardbare opleiding te krijgen die hiertoe leidt. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat, 
als de PH aan de voorwaarden van het gezochte profiel voldoet, zijn handicap geen motief 
tot uitsluiting mag zijn. De persoon die ziek of gehandicapt wordt in de loop van zijn 
beroepsparcours moet, indien hij dit wenst, begeleid worden bij zijn hertewerkstelling. 
Deze vereisten maken een radicale verandering noodzakelijk van de aanpak van de 
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werkgevers: sensibiliseringsbrochures en het beleid van premies en 
bijdrageverminderingen bestaan al jaren en hebben hun grenzen bereikt; de financiële 
stimuli lijken meer op een jacht op premies en verduurzamen de job van de PH slechts 
zeer weinig. We stellen echter vast dat zeer weinig werkgevers een diversiteitscharter 
hebben ontwikkeld; velen stellen zich niet de elementaire maatregelen voor die vaak 
volstaan om ervoor te zorgen dat de persoon werkt en zijn er zich evenmin van bewust 
dat er overheidssteun bestaan. Een ander interessant "peer review" experiment zou 
kunnen worden ondernomen en dat zou de vorm aannemen van uitwisselingen en 
bezoeken op het terrein tussen ondernemingen die PH tewerkstellen en de 
ondernemingen die dit niet doen. De FOD Werkgelegenheid zou deze uitwisselingen 
moeten organiseren om de aandacht te vestigen op het belang ervan. De actieve 
sensibilisering zou opnieuw kunnen worden gericht op deze aspecten.  

 De regering is op het idee gekomen om de financiële last van periodes van ongeschiktheid 
te verplaatsen naar de werkgever; dit zal hem er niet toe aanzetten om een persoon aan 
te werven die, ondanks zijn capaciteiten, een zwakke gezondheid heeft. De NHRPH vraagt 
om dit idee niet door te voeren, des te meer daar de regering voorstander is van een 
maximale activering van het grootste deel van de kandidaat-werknemers. 

 Een groot aantal kinderen en volwassenen met een handicap hebben geen toegang tot 
kwaliteitsvol onderwijs bij gebrek aan toegankelijke schoolinfrastructuur, aan aangepast 
vervoer, aan gespecialiseerde lesgevers, aan nursing en andere noodzakelijke aanpassingen 
die ervoor zouden zorgen dat zij toegang hebben tot een opleiding die leidt tot werk. De 
onderverdeling tussen gespecialiseerd onderwijs (in 1970, bedacht om kinderen met een 
zeer zware handicap te onderwijzen) en het gewone onderwijs moet worden herzien in 
het kader van de inclusieve school van iedereen en van de bestaande capaciteiten bij 
iedereen. De gemeenschappen en gewesten die belast zijn met respectievelijk opleiding 
en activering moeten samenwerken en aangepaste programma's ontwikkelen, op het vlak 
van opleiding en tewerkstelling, met de nodige redelijke aanpassingen, voor personen met 
een handicap. 

 Het tewerkstellingspercentage van personen met een handicap zou 42 % bedragen. Ter 
informatie: België heeft in het NHP 2011 een tewerkstellingsdoelstelling opgenomen voor 
de PH van 50 %. 

 Bij de overheid zullen de veroudering van de werknemers en de schrapping van nieuwe 
aanwervingen het absoluut onmogelijk maken om de volgende jaren het quotum van 3 % 
personen met een handicap te behalen. Een piste die moet ontwikkeld worden is zeker 
die van de verplichte sociale clausules in de overheidsopdrachten EN wel zodat de 
beschutte werkplaatsen toegang kunnen hebben tot de markten voor leveringen van 
goederen en diensten, hetgeen momenteel niet het geval is, rekening houdend met 
bepaald plafondbedragen van vereiste werkzaamheden. 

 Wat de privésector betreft, herinnert de NHRPH eraan dat de wet van 16 april 1963 
(artikel 21) betreffende de sociale reclassering van mindervaliden voorziet in een 
tewerkstellingsquotum in de privéondernemingen en in de overheidsadministraties en 
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bepaalde instellingen van openbaar nut die minstens 20 werknemers tewerkstellen. De 
NHRPH vraagt dat de minister van Werk de Nationale Arbeidsraad nogmaals samenroept, 
die al in 2012 een vademecum heeft opgesteld van maatregelen die de tewerkstelling van 
PH bevorderen, en hem dit maal vraagt om concrete aanbevelingen te doen die, indien 
nodig, tussen de sociale partners worden besproken.  

 Tot slot, zolang blijkt dat, in dit domein, enkel de goede wil of de uitwisseling van goede 
praktijken niet meer volstaan, gelet op de zeer hoge werkloosheidsgraad bij deze 
personen, zou het ook interessant zijn dat de NAR een objectieve analyse uitvoert van de 
aanmoedigende en dwangmaatregelen ten aanzien van de werkgevers die moeten worden 
behouden of ingevoerd om de aanwerving te bevorderen van personen met een handicap 
op de arbeidsmarkt. Naast deze stimuli moet de eventuele toegang tot een systeem van 
quota of andere aangepaste maatregelen in de privésector worden overwogen als één van 
de mogelijkheden. 

 De NHRPH steunt de maatregel "back to work" en de verschillende acties voor het 
behoud van werk, op basis van de overblijvende capaciteiten, ingegeven door het RIZIV. 
Het aantal begunstigden blijft echter beperkt. De NHRPH vraagt om de initiatieven te 
systematiseren en menselijke middelen vrij te maken om dit te dien, en ook de nadruk te 
leggen op het aspect "aansluiting" van de werkgevers waarvan velen het nog steeds moeilijk 
hebben om de idee te steunen van een herinschakeling in een andere post van de 
maatschappij. 

 Wat het activeringsbeleid betreft van werkzoekenden en werklozen stelt de NHRPH vast 
dat in overgrote meerderheid van de situaties de personen met een vermindering van hun 
verdienvermogen of van hun autonomie omwille van een handicap of van een ziekte niet 
over een aangepaste begeleiding beschikking, ofwel in hun tewerkstelling, of nog erger, 
naar tewerkstelling. Het activeringsbeleid valt volledig onder de bevoegdheid van de 
gewesten, maar de reglementering van het arbeidskader blijft federaal; het is, daarom en 
ook omwille van de mobiliteit van de werknemers, essentieel om de technische WG 
"tewerkstelling van PH" van de IMC opnieuw te activeren, die aan het einde van de vorige 
legislatuur werd opgericht en die regelmatig heeft vergaderd, samen met de NHRPH, om 
de uitdagingen en concrete pistes tot (her)tewerkstelling van PH te onderzoeken. 

 De NHRPH benadrukt trouwens de grenzen van het activeringsbeleid: talrijke personen 
met een handicap of zieken hebben nooit of slechts gedeeltelijk toegang tot de 
arbeidsmarkt, ongeacht of het voltijds of deeltijds is. Deze realiteit heeft financiële 
gevolgen op korte termijn (enkel de mogelijkheid om deeltijds te werken, periodes van 
ongeschiktheid, ...) en op lange termijn (verminderd pensioen) met als gevolg dat deze 
personen, gedurende hun ganse leven, nooit over een gepast inkomen beschikken dat hen 
mogelijk maakt om een menswaardig leven te leiden en alle goederen en diensten ten laste 
te nemen die hun gezondheidstoestand vereist. Er moet worden voorzien in compensaties 
voor deze personen die onvrijwillig getroffen zijn door ziekte of een handicap. 

 Tot slot brengt de NHRPH de volledige onsamenhangendheid aan het licht tussen de 
herterwerkstellingstoespraken en de werkelijkheid van uitsluitingen van het 
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werkloosheidsstelsel van een bepaald aantal personen met een handicap tijdens de laatste 
weken. "Een persoon met een zware beperking" en een "persoon zonder 
verdienvermogen" gelijkschakelen, maakt deel uit van een volstrekt medische opvatting 
van de handicap en is volledig gepasseerd. Het is wel degelijk vaker de omgeving die de 
arbeidscapaciteit beperkt van een persoon met een handicap. De onderliggende reden 
voor de uitsluitingen die tot het uiterste worden gedreven, zou ertoe leiden dat de 
personen met een handicap of ziekte, omwille van hun handicap, worden uitgesloten van 
de arbeidsmarkt. Personen met een handicap die opgeleid zijn en die de nodige diploma's 
en competenties die beantwoorden aan de gezochte competentieprofielen op de 
algemene arbeidsmarkt hebben, zoals gelijk wie, de nodige beroepscapaciteiten en 
competenties om de gezochte jobs in te vullen. 

 Ter herinnering: dan geniet iemand die valt onder het stelsel van de uitkeringen voor 
personen met een handicap (stelsel van maatschappelijke bijstand en niet van sociale 
zekerheid), in het beste geval, een minimalistische begeleiding in zijn zoektocht naar werk. 
Dit is ontoelaatbaar! De NHRPH zet de eis kracht bij om zo snel mogelijk globaal en 
geïntegreerd te beginnen nadenken op nationaal niveau en om te beslissen over het 
opstellen van een echt actieplan voor de begeleiding bij de tewerkstelling van personen 
met een handicap.  

 De NHRPH eist eveneens dat er een financiële begeleiding, die naam waardig, wordt 
gewaarborgd voor personen die niet de mogelijkheid hebben om tijdelijk of duurzaam 
deel te nemen aan de arbeidsmarkt. 

 De regering heeft de mogelijkheden inzake verlof zonder wedde en loopbaanonderbreking 
drastisch verminderd. Dit zijn echt maatregelen die de cohesie van het leven van bepaalde 
werknemers en/of van hun familie saboteren. Je moet immers weten dat het 
omstandigheidsverlof om gezondheidsredenen in talrijke levenssituaties niet volstaat om 
de nood aan begeleiding van de gezinnen te dekken. Deze gezinnen deden in het verleden 
dan ook een beroep op periodes van noodzakelijk verlof, ook al was het dan onbetaald. 
Door deze mogelijkheden af te schaffen, slagen duizenden werknemers met een zwakke 
gezondheid of werknemers "die naasten helpen" in hun familie er niet meer in om de taak 
werk/gezin/gezondheid op zich te nemen. Sommige mensen zijn verplicht om hun partner, 
kind in een instelling te plaatsen, om hun werk te behouden of om te stoppen met werken 
om de persoon met een handicap of die ziek is thuis te houden. Dit is een onaanvaardbare 
noodlottig-tragische keuze!  

 Wat de maatregelen betreft die tot doel hebben de effectieve pensioenleeftijd te 
verhogen, merkt de NHRPH op dat het voor veel personen met een handicap praktisch 
onmogelijk is om een volledige loopbaan te bereiken. De gelijkgestelde periodes (talrijker 
dan voor de gemiddelde werknemer) zullen zo minder zwaar wegen op de berekening 
van het pensioen. Dat zal hun kansarmoede nog doen toenemen. De NHRPH vraagt dat 
er correcties worden toegepast om een menswaardig leven te waarborgen voor iedereen. 

 De strikte toepassing van het stelsel van artikel 100 van de gecoördineerde wet 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 
verhindert een gepersonaliseerd activeringsbeleid en sluit de persoon uit van de rechten 
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op sociale zekerheid (terwijl hij in veel gevallen zelf heeft bijgedragen aan de sociale 
zekerheid). Welnu, de VN-Conventie voorziet erin dat de PH dezelfde rechten heeft als 
alle andere burgers. Het is niet normaal dat een kandidaat-werknemer die 
arbeidsongeschikt is en die geen enkele job vindt op een bepaald moment niet meer 
doorverwezen wordt naar het RIZIV of naar de werkloosheid! De definitie van 
"verdienvermogen" die momenteel van kracht is, moet opnieuw worden gekwalificeerd 
als een capaciteit van de PH om te werken in de lijn van de VN-Conventie.  

 

Aanbevelingen van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding 
 
 Werk kan een belangrijke hefboom zijn om uit armoede te geraken. Om deze 

hefboomfunctie te kunnen invullen, dienen er een aantal randvoorwaarden gerespecteerd 
te worden. Het is van belang op te merken dat werk niet voor iedereen op elk moment in 
de levenscyclus een remedie tegen armoede kan zijn. Vooreerst denken we maar aan alle 
mensen die zich wegens leeftijd (te jong, te oud) niet op de arbeidsmarkt (kunnen) begeven. 
Daarnaast kunnen mensen ook tijdelijk of langdurig bepaalde problemen ondervinden 
(gezondheid, beperkingen, extreme armoedesituaties), die de afstand tot de arbeidsmarkt 
te groot maken. Daarnaast bepalen ook diverse arbeidsmarktgerelateerde factoren deze 
afstand. Gebrek aan kwaliteitsvolle en duurzame jobs is hierbij prangend. Daarnaast is ook 
discriminatie een nijpend probleem. Deze zaken dienen prioritair aangepakt te worden. 
Ook verwijzen we hier naar de derde pijler van de actieve inclusie aanbeveling, 
kwaliteitsvolle diensten, die eveneens de afstand tot de arbeidsmarkt bepalen (mobiliteit, 
kinderopvang,...) 

 
 Zoals in andere Europese landen zijn de grootste problemen van het (resultaat van het) 

loonvormingsmechanisme dat de laagste lonen te laag zijn en de kloof tussen de laagste en 
hoogste lonen te hoog. Het indexsysteem tracht tegemoet te komen aan het probleem van 
de stijgende levensduurte, maar slaagt daar maar gedeeltelijk in. Enerzijds doordat het 
systeem relatief en lineair wordt toegepast (een percentage van een laag inkomen is een 
erg laag nominaal bedrag, eenzelfde percentage van een hoog inkomen is een erg hoog 
nominaal bedrag). Daarnaast ook doordat een aantal sociale voordelen eenzelfde verhoging 
kennen (vb. huur sociale woning, familiale hulp…). Ook de korf waarop het indexsysteem 
gebaseerd wordt, reflecteert onvoldoende de stijgende levensduurte (en de recente 
aanpassingen hollen dit verder uit). 

 
 De geplande indexsprong gaat regelrecht in tegen het streven naar actieve inclusie. De 

progressiviteit van het indexsysteem moet versterkt worden, zodat het eveneens helpt om 
de kloof te dichten en te vermijden dat een deel van de ‘middenklasse’ in de armoede 
terechtkomt, een evolutie die we vandaag alarmerend zien toenemen.  

 Het minimumloon moet worden opgetrokken en de precarisering van jobs moet bestreden 
worden. Een verhoogde sociale bijdrage voor tijdelijke contracten, volgens het principe ‘de 
vervuiler betaalt’ (creatie van werkloosheidsuitgaven voor de overheid) is een piste die 
minstens moet worden onderzocht. 

 Er moet een Europese richtlijn rond Europese minimumlonen komen. De federale regering 
dient zich hiervoor actief in te zetten. 
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 De degressiviteit van de werkloosheidsuitkering moet worden herroepen. De versterkte 
degressiviteit van de werkloosheidsuitkering druist niet enkel in tegen het recht op een 
menswaardig inkomen (langdurig werklozen vallen terug op een uitkering onder de 
armoedegrens), ze verengt tevens het probleem van de werkloosheid tot de individuele 
verantwoordelijkheid van de werkzoekende terwijl aangepaste en waardige jobs niet voor 
handen zijn. De druk op de werkzoekende om in te stappen in precaire jobs is 
onverantwoord en creëert nieuwe werkende armen. 

 Centraal dient een kwalitatieve toegankelijke dienstverlening te staan. Dit is voor elke 
burger van belang, maar wie niet de middelen heeft om daar zelf in te voorzien, blijft 
afhankelijk van het al dan niet bestaan van sterke publieke diensten. De toenemende 
privatisering van een aantal sectoren bemoeilijkt vaak de toegang tot een aantal diensten.   
Mensen in armoede zijn vaak klanten waar weinig aan verdiend kan worden, dus waar ook 
weinig dienstverlening naartoe gaat. Een verdere afbreuk van de bescherming van deze 
kwetsbare klanten, kan tot gevolg hebben dat ze geen toegang meer hebben tot elementaire 
diensten.  
 

 
Brussels Netwerk Armoedebestrijding 
 
 Naar aanleiding van het activeringsbeleid: Het activeringsbeleid dat erin bestaat 

werkzoekenden en steuntrekkers te helpen om hun weg te vinden in de tewerkstelling kan 
het bestaan niet ontkennen van een structurele massawerkloosheid waarvan de 
hoofdoorzaak niet kan worden toegeschreven aan de som van de individuele kenmerken 
van de werkzoekenden, maar aan de fundamentele omschakeling van de socio-economische 
werking van de arbeidsmarkt in België en in talrijke andere industrielanden. Er moet dus 
vermeden worden dat het activeringsbeleid enkel kan voorkomen als een wedstrijd tussen 
actieve of niet actieve werknemers, voor zeldzame jobs, een competitie die nog strenger 
wordt wanneer zij vergezeld wordt van dreigingen tot sancties. Een extreem voorbeeld van 
het mislukken van dit activeringsbeleid is de recente beslissing van de federale regering om 
de bruggepensioneerde werknemers te verplichten om actief te blijven op de arbeidsmarkt, 
terwijl talrijke werkzaamheden het totale gebrek aan interesse tonen van de bedrijven voor 
het aanwerven van oudere werknemers. 

 Naar aanleiding van duurzame en kwaliteitsvolle jobs: De huidige regering, evenals de vorige, 
zetten een systematisch beleid voort van privatisering en vermindering van de omvang van 
de overheidsdiensten. Bovendien zullen de budgettaire beperkingen die worden opgelegd 
aan de overheidsdiensten van de verschillende niveaus eveneens globaal een invloed hebben 
op de tewerkstelling in de non-profitsector. Dit beleid ontneemt de bevolking niet enkel 
van allerlei soorten kwaliteitsvolle diensten die zij echt nodig heeft, maar vermindert 
eveneens de arbeidsmarkt van volledige tewerkstellingssegmenten die gedeeltelijk de 
vermindering en de onzekerheid van jobs in de commerciële sector zouden kunnen 
compenseren. 
 


