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Woord Vooraf

Al twintig jaar lang toont het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting telkens opnieuw 
de vele gezichten van armoede in Vlaanderen.
Dit jaar wordt gefocust op gekleurde armoede. Het armoederisico van mensen van bui-
tenlandse afkomst ligt immers vele malen hoger dan voor wie in Vlaanderen geboren is 
en ouders heeft van Belgische oorsprong.
Dit geldt in de eerste plaats voor mensen van Marokkaanse origine, van wie meer dan 
de helft onder de Europese armoededrempel leeft. En dit, terwijl het alweer drie gene-
raties geleden is dat we de eerste gastarbeiders uit economische noodzaak gevraagd 
hebben hier te komen werken. Ook bij de niet-Europeanen en de Oost-Europeanen leeft 
meer dan een derde onder die grens. Dan hebben we het nog niet over de mensen zon-
der wettig verblijf of de grote groep Roma die in Vlaanderen terechtkomt.

Wat loopt er mis? In ons sterk geroemde onderwijs behalen 77% van de Marokkanen 
en 87% van de Turken hoogstens een diploma hoger secundair onderwijs. Dit legt een 
enorme hypotheek op hun kansen op de arbeidsmarkt, waar de nieuwe jobs zich vooral 
concentreren in de kenniseconomie. Geen wonder dat de situatie van de kinderen in 
deze gezinnen verre van rooskleurig is: de helft van alle kinderen die opgroeien in een 
arm gezin heeft buitenlandse roots volgens Kind en Gezin.

Hoe onverschillig kunnen we als maatschappij zijn om niet al onze kinderen alle kansen 
te geven die ze verdienen? Hoe ondoordacht kunnen we als maatschappij zijn om al dit 
menselijk kapitaal te verspillen? Hoe kortzichtig kunnen we als maatschappij zijn om 
niet te investeren in de toekomst?

Meer dan ooit moet dit Jaarboek een aansporing zijn voor het beleid om onze ogen niet 
te sluiten voor gekleurde armoede. Onze kinderen en kleinkinderen zouden het ons 
nooit vergeven als we er niet alles aan zouden doen om deze schrijnende dualiteit uit 
Vlaanderen te bannen. Dit Jaarboek zorgt ervoor dat we niet langer kunnen zeggen dat 
we het niet wisten.

Ingrid LIETEN
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, 
Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding.
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Dankwoord

De twintigste editie van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting is een feit. Het is 
het resultaat van jaren investeren in het opbouwen van kennis en het uitbouwen van 
een netwerk. Uit dat netwerk waren weer verschillende mensen bereid om bij te dragen 
aan dit boek.

Voor de fi nanciële steun, die broodnodig is om een kwaliteitsvol product op de markt te 
kunnen brengen, danken we dit jaar de viceminister-president van de Vlaamse Regering 
en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrij-
ding, Ingrid Lieten.

Dat we een zeer brede waaier aan invalshoeken kunnen presenteren, is dankzij de me-
dewerking van specialisten uit verschillende hoeken: de aanwezigen op onze voorbe-
reidende seminaries en de gastauteurs. De strenge kwaliteitseisen in het kader van het 
GPRC-label vormden geen hinderpaal voor de gastauteurs; ondanks de eigen werkdruk, 
slaagden zij erin om de strikte deadlines te respecteren.

We zijn verder de reviewers dankbaar, die in alle anonimiteit relevante opmerkingen 
en kritische refl ecties bij de bijdragen leverden: Joost Bollens, Noel Clycq, Johan Cou-
der, Maria de Bie, Jan Degadt, Stefaan Demarest, Anton Derks, Aleidis Devillé, Wal-
ter Devillé, Jozef de Witte, Johan Geets, Josée Goris, Koen Hermans, Wim Herremans, 
Marleen Heysse, Bernard Hubeau, Paul Jungbluth, Sander Kramer, Johan Leman, Paul 
Mahieu, Ive Marx, Bart Meuleman, Liza Mügge, Ides Nicaise, Jo Noppe, Rinus Penninx, 
Marc Spoelders, Rudi Van Dam, Karel Van den Bosch, Jeroen van der Waal, Frederik 
Vanhauwaert, Mieke Vanhoutte, Dieter Verhaest, Peter Vermeersch, Floris Vermeulen 
en Sara Willems. Onze OASeS-equipe verdient een aparte vermelding: enkel in een sti-
mulerende omgeving kan een redactieploeg optimaal presteren.

Zonder betrouwbare, relevante en recente data zou dit Jaarboek zijn reputatie niet kun-
nen hooghouden. Daarbij werden we – en dat is een lange traditie – geholpen door vele 
mensen uit publieke en private organisaties.
Patrick Lusyne (FOD Economie, K.M.O, Middenstand en Energie), Erik Vloeberghs (FOD 
Economie), Vincent Coutton (FOD Economie), Berbe Luyckx (Vlaams Overleg Bewoners-
belangen), Sofi e Leurs (Kind en Gezin), Arnold Gerrits (Rijksdienst voor Pensioenen), 
Koen Mendonck (Steunpunt Algemeen Welzijnswerk vzw), Richard Van der Auwera 
(RVA), Evan Michiels (VMSW), Naomi Plevoets (Studiedienst Vlaamse Regering), Frede-
ric  Swaelens (POD-MI) en Geert Vermeulen (Stafdienst Onderwijs en Vorming).
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Dankwoord

Lis Geelissen onderwierp het Jaarboek ook dit jaar aan een Nederlandse taalcheck, 
waarvoor dank.

Onze dank gaat nog uit naar Lieve Blancquaert en twee Verenigingen waar armen het 
woord nemen, vzw Wieder en Buurtwerk ‘t Lampeke vzw, die enkele mensen in ar-
moede bereid vonden om mee te werken aan de cover van het Jaarboek.

Ten slotte danken we uitgever Bart De Prins en zijn collega’s bij Acco. Dat ook dit 
twintigste Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting een zeer kwaliteitsvol product is, 
voorzien van het GPRC-label, komt mede dankzij hen.

Danielle Dierckx
Jan Vranken
Jill Coene
An Van Haarlem

Oktober 2011



DEEL I

Armoede en sociale uitsluiting in 2011



In dit eerste deel van het Jaarboek komen de verschillende domeinen ter sprake waar sociale 
uitsluiting zich manifesteert. We staan stil bij de manieren waarop deze uitsluiting voorkomt 
en geven aan wat de overheid hiertegen al dan niet heeft ondernomen. Bovendien trachten 
we verklaringen en illustraties te bieden aan de hand van de recentste onderzoeken en cij-
fermateriaal.
Het eerste hoofdstuk behandelt het beleid rond armoede en sociale uitsluiting. We zoomen 
in op de verschillende gangbare armoedemetingen. Vervolgens geven we een overzicht van 
de beleidsplannen, waarna de verschillende ‘hot topics’ van het Vlaamse armoedebeleid wor-
den besproken. We sluiten af met een analyse van het soort maatregelen die in Vlaanderen 
genomen worden.
Het tweede hoofdstuk bekijkt de inkomenssituatie van mensen in armoede. We gaan daarbij 
in op de inkomensarmoede, de toenemende inkomensongelijkheid en de toenemende schul-
denlast. De EU2020-indicatoren en de sociale uitkeringen komen aan bod. Tot slot geven we 
een overzicht van de relevantste beleidsbeslissingen in dit domein.
Een derde hoofdstuk richt zich op werk. Aangezien werk vaak de voornaamste bescherming 
tegen armoede wordt genoemd, gaan we na hoe de banenmarkt in Vlaanderen de crisis heeft 
verteerd. We richten onze aandacht op de kwetsbaarste groepen, zoals de laaggeschoolden, 
allochtonen, ouderen en jongeren. Deze feiten plaatsen we ten opzichte van het arbeids-
marktbeleid van de Vlaamse en federale overheid.
Het vierde hoofdstuk bekijkt de ongelijkheid in het onderwijs. Daarna wordt een belangrijk 
instrument dat tracht te verhelpen aan die ongelijkheid, het Gelijke Onderwijskansendecreet, 
geëvalueerd. Hoe doeltreff end zijn de middelen om de doelgroepen te bereiken na tien jaar?
Het vijfde hoofdstuk focust op gezondheid. De resultaten van de Gezondheidsenquête be-
vestigen nogmaals wat we al langer weten: dat er ook op vlak van gezondheid ongelijkheid 
heerst, zowel qua gezondheidstoestand als op het gebied van de toegankelijkheid van onze 
gezondheidszorg. Enkele verklaringen worden aangereikt en het gezondheidsbeleid wordt 
geëvalueerd.
Het zesde hoofdstuk belicht energiearmoede. Hier staan we stil bij de conceptuele en prakti-
sche stand van zaken van energiearmoede in Vlaanderen. Een overzicht van de wettelijke en 
institutionele context van energielevering leidt tot de identifi catie van de beleidsproblemen.
Ten slotte halen we het thema van armoede bij zelfstandigen uit de taboesfeer. De inkomens-
verdeling van de Belgische zelfstandigen vormt het kader van deze analyse. Nadien is het de 
beurt aan de oorzaken en de gevolgen van armoede bij zelfstandigen.
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HOOFDSTUK 1

Het DNA van het Vlaamse armoedebeleid

Danielle Dierckx en Anneline Geerts

In dit hoofdstuk ontrafelen we het Vlaamse armoedebeleid. We doen dit niet door elk 
van de genomen of geplande maatregelen ten tonele te voeren. Wel willen we met een 
analytische oefening de dynamiek blootleggen. De Vlaamse overheid publiceert beleids-
plannen; ze ontwerpt doelstellingen en meetinstrumenten. In dit hoofdstuk gaan we 
na in welke mate dit tot bruikbare resultaten leidt. We bekijken eerst de verhoogde 
aandacht voor de monitoring van het beleid en de beleidsplanning. Daarna gaan we in 
op de thema’s, die in de schijnwerpers staan en hoe die daar zijn geraakt. We besluiten 
met een doorlichting van enkele beleidsmaatregelen, door ze tegen het licht te houden 
van onze typologie aan beleidsinterventies.

1. Armoede monitoren en beleid plannen

1.1 Armoede monitoren

De Vlaamse overheid is een nieuwe weg ingeslagen, namelijk die van de armoedeme-
ting. In het verleden werd hieraan weinig aandacht besteed. Sinds het eerste Vlaamse 
Actieplan Armoedebestrijding in 2001 klonk het gebrek aan monitoring als een kritiek 
(Dierckx, 2007; Vlaams Netwerk, 2011). De Vlaamse overheid is nu deels aan deze com-
mentaar tegemoet gekomen, mee onder invloed van de Europese overheid, het midden-
veld en wetenschappelijke beleidsevaluaties.

Op het Europese niveau maakten de lidstaten in 2000 de afspraak om actieplannen op 
te stellen om sociale inclusie te bevorderen (zie de Top van Nice). Via de Open Coördi-
natiemethode stimuleerden de lidstaten elkaar om expliciete beleidsdoelstellingen op 
dit terrein te formuleren. Tegelijk met de doelstellingen ontwierpen zij indicatoren om 
de toestand van sociale uitsluiting en armoede in kaart te brengen. Die indicatoren 
maakten deel uit van de Nationale Actieplannen Sociale Inclusie, later hervormd tot de 
Nationale Strategische Rapporten Sociale Bescherming en Sociale Inclusie. De verge-
lijkbaarheid van de toestand tussen de lidstaten verhoogde op die manier. Aanvankelijk 
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ging het vooral over indicatoren, die naar de tewerkstellingssituatie verwezen. Stilaan 
breidde dit uit, in de geest van de multidimensionele defi nitie van armoede en sociale 
uitsluiting. Het federale niveau en Vlaanderen hebben nu na een ‘incubatieproces’ van 
tien jaar hun eigen monitor om de armoede en sociale uitsluiting op te volgen.

De verhoogde aandacht op het Vlaamse niveau werd mee gestimuleerd door het mid-
denveld. Het samenwerkingsverband ‘Decenniumdoelen 2017’, een consortium van der-
tien initiatiefnemende middenveldorganisaties, stelde een armoedebarometer op om de 
realisatie van enkele beleidsdoelstellingen op te volgen, die zij voor de armoedebestrij-
ding tijdens het decennium 2007-2017 uitzetten. Dit samenwerkingsverband van toon-
aangevende organisaties in de armoedebestrijding en/of het sociaal beleid presenteert 
elk jaar een actualisering van deze barometer (Van Haarlem, Dierckx, 2011). OASeS on-
derbouwt deze barometer. Dit instrument heeft de Vlaamse overheid geïnspireerd om 
vaart te zetten achter haar eigen plannen om de armoede te monitoren. De invloed van 
de Decenniumdoelen was echter al zichtbaar in het Pact 2020 van de Vlaamse Regering 
(Vlaanderen in Actie), onder meer op het vlak van de toegankelijkheid van de gezond-
heidszorg en het aantal kinderen in armoede.

De verhoogde aandacht op het Vlaamse niveau werd mee gestimuleerd door het 

middenveld.

De Vlaamse armoedemonitor, voorgesteld in maart 2011, is een uitvoering van het 
Vlaamse Actieplan Armoedebestrijding (VAPA). De Studiedienst van de Vlaamse Rege-
ring ontwikkelde dit instrument met de expliciete bedoeling om de armoedesituatie in 
Vlaanderen in kaart te brengen en nauwgezet op te volgen. Zij voorziet een jaarlijkse 
bijwerking, die samen met de rapportering van de voortgang van het VAPA verschijnt.

De indicatoren weerspiegelen het discours dat zich in de beleidsbrief van de coördi-
nerende minister van Armoedebestrijding, Ingrid Lieten, ontspint (Lieten, 2010). De 
multidimensionaliteit van armoede is uitdrukkelijk aanwezig in haar visie, die ook de 
rode draad door het VAPA vormt.

De indicatoren van de monitor bekleden de domeinen: inkomen (inclusief schulden en 
uitkeringen), arbeid, huisvesting, onderwijs, gezondheid, maatschappelijke participatie 
en kinderen en ouderen. Per domein geven indicatoren uit de EU-SILC een cijfer in Eu-
ropees vergelijkend perspectief, soms opgesplitst naar bevolkingsgroepen (naar leeftijd, 
huishoudtype). Deze armoedemonitor geeft een uitgebreid beeld van de armoede. Ver-
gelijken we deze monitor met de indicatoren uit de armoedebarometer van de Decenni-
umdoelen 2017 (DCD), dan besluiten we dat deze laatste meerdere databanken gebruikt 
en in hogere mate de multidimensionaliteit en ongelijkheid in beeld brengt. De indicator 
over het subjectieve gezondheidsgevoel maakt in de barometer van de Decenniumdoe-
len 2017 de vergelijking tussen wie onder en boven de armoedegrens leeft. Deze baro-
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meter heeft ook een uitgebreidere sectie over kinderarmoede. Waar de monitor quasi 
uitsluitend EU-SILC-gegevens gebruikt, bevat de DCD-barometer ook data van Kind en 
Gezin, het Departement Onderwijs, Sociaal-Culturele Verschuivingen Vlaanderen (SCV) 
Survey, Jeugdonderzoeksplatform (JOP) monitor en de Arbeidskrachtenenquête (Van 
Haarlem, Dierckx, 2011). De barometer volgt de armoedesituatie voor het vierde jaar en 
maakt in 2012 een halfweg evaluatie. De evolutie in het bereiken van de doelstellingen 
lijkt op een processie van Echternach. De jongste meting toont af en toe een vooruitgang 
op enkele indicatoren (bij onderwijs en samenleven), maar het zwaartepunt ligt bij de 
achteruitgang op het vlak van werken, wonen, gezondheid en inkomen.

Een andere meting gebeurt via het rapport ‘De Sociale Staat van Vlaanderen’ (juli 2011). 
Hierin werd voor de tweede maal een beeld geschetst van de leefsituatie van de Vlamin-
gen, bekeken vanuit verschillende levensdomeinen en in internationaal perspectief. Het 
is de bedoeling om de gelijkenissen en verschillen tussen de leefsituatie in Vlaanderen 
en in andere Europese landen en regio’s te beschrijven en te verklaren door onder meer 
de politiek-institutionele, de macro-economische, de sociaaldemografi sche en de soci-
aal-culturele context te bekijken (Noppe, Vanderleyden e.a., 2011). De Sociale Staat rap-
porteert onder meer over de precaire situatie van mensen van buitenlandse herkomst in 
Vlaanderen. Vlaanderen bekleedt doorgaans een relatief gunstige positie, maar de con-
clusie over de algemene toestand verbergt de grote ongelijkheid tussen autochtone en 
allochtone leerlingen naar onderwijsprestatie. Een deel van de verklaring vinden we in 
de sociaaleconomische positie, thuistaal en het geboorteland van de leerlingen. Verder 
blijkt uit de Sociale Staat dat deze groep ook kampt met een zwakkere inkomenspositie 
en minder rooskleurige woonsituatie. Mensen van buitenlandse herkomst lopen een 
groot risico op depressie. Scholing of onderwijsniveau blijkt een belangrijke determi-
nant te zijn. Nog een andere bron van informatie over de omvang van armoede is de 
VRIND 2011 (Vlaamse Regionale Indicatoren) (Vlaamse overheid, 2011b). Een zeer ruime 
selectie van indicatoren geeft er de situatie in Vlaanderen jaarlijks weer, gekoppeld aan 
de regeringsdoelstellingen. De gegevens over armoede en sociale uitsluiting lopen gelijk 
met de andere rapporten. Opvallend is wel dat ook het preventieve karakter in de verf 
wordt gezet. Zo komt bijvoorbeeld aan bod dat 38% van de Vlamingen onder de armoe-
derisicodrempel zou leven, als de sociale uitkeringen niet zouden bestaan.

38% van de Vlamingen zou onder de armoederisicodrempel leven als de sociale 

uitkeringen niet zouden bestaan.

De opgestarte metingen hebben een verschillende fi naliteit. De DCD-barometer heeft de 
expliciete missie om de indicatoren over lange tijd te vergelijken en het beleid te evalue-
ren. De monitor van de Vlaamse overheid legt sterker de nadruk op het opvolgen van de 
toestand. De Sociale Staat van Vlaanderen zoekt naar verklaringen. Meten is weten, maar 
dit is niet zonder risico’s. Bouckaert e.a. (2003) waarschuwen dat wanneer de politiek 
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de meetinspanningen van de administratie niet gebruikt, het meetsysteem kan eroderen 
en het engagement van de administratie om te meten snel kan afbrokkelen. Dit impli-
ceert dat ook beleid moet worden gekoppeld aan deze verzameling van cijfers. Meten en 
evalueren vraagt om engagement van beleidsmakers. Met het uitvoeren van de 1-meting 
binnen het kader van het Pact 2020 heeft de Vlaamse overheid materiaal in handen dat 
aantoont dat op het vlak van armoedebestrijding nog veel werk aan de winkel is.

1.2 Beleidsplannen

De overheid gebruikt beleidsplannen om haar eigen activiteiten te structureren, maar 
ook om zichtbaarheid te geven aan haar beleid. Er wordt verondersteld dat de inhoud is 
gebaseerd op grondige probleemanalyses en dat een plan wordt opgemaakt met concre-
te maatregelen, budgetten, een tijdspad en het beoogde resultaat. Coenen (2001) biedt 
enkele concepten aan die weergeven dat beleidsplannen verschillende meerwaarde 
hebben. Zij kunnen een verschillend eff ect genereren. In toenemende mate van eff ect 
onderscheiden we het ‘geen-eff ectpatroon’, het conformiteitspatroon en het doorwer-
kingspatroon. Het ‘geen-eff ectpatroon’ houdt in dat beleidsmakers enkel kennisnemen 
van het plan, maar er verder niet mee aan de slag gaan. Het conformiteitspatroon doet 
zich voor als beleidsmakers het beleidsplan raadplegen bij besluitvorming en conform 
het plan eigen besluiten nemen. Het doorwerkingspatroon houdt het meest rekening 
met beleidsplannen en bouwt erop verder door eigen besluiten expliciet te verantwoor-
den met behulp van bestaande plannen. Onderstaande tabel koppelt de handelingen aan 
de eff ectpatronen.

Tabel 1 – Verwachte eff ectpatronen bij het omgaan met beleidsplannen.

Kennisnemen 
van het plan

Raadplegen 
van het plan bij 
besluitvorming

Conform 
het plan 
besluiten

Besluiten expliciet 
verantwoorden 
met behulp van 

het plan

Geen eff ectpatroon –/+ – – –
Conformiteitspatroon + + + –
Doorwerkingspatroon + + + +

Afhankelijk van het geloof in beleidsplanning zal meer of minder gebruik worden ge-
maakt van bestaande beleidsplannen, met rechtevenredige eff ectpatronen tot gevolg. 
Een belangrijke consequentie van deze verschillende handelingspraktijken is de mate 
waarin doelstellingen en aangekondigde maatregelen eff ectief in budgetten worden 
vertaald. Een beleidsplan met vele beleidsintenties dat niet in eff ectieve besluiten 
doorwerkt, zal geen eff ect opleveren. We bekijken de recentste beleidsplannen op het 
Vlaamse niveau vanuit deze bril, namelijk het Vlaamse Actieplan Armoedebestrijding 
(VAPA) en het Vlaamse Hervormingsprogramma.
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1.2.1 Vlaamse Actieplan Armoedebestrijding (VAPA)

Het VAPA bestaat in 2011 tien jaar en heeft ondertussen een plaats verworven in de 
Vlaamse beleidspraktijk. Het plan is gekend bij beleidsverantwoordelijken uit ver-
schillende departementen en het parlement. Doorheen de jaren heeft de Commissie 
Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid van het Vlaamse Parlement zich 
beraad over de nieuwe versie van het plan en de vooruitgangsrapporten (5 april 2011, 
C196-WEL). Stakeholders uit het middenveld worden betrokken bij de opmaak van het 
plan, zoals via de bijlagen bij het VAPA waarin het standpunt staat van het Vlaams 
Netwerk van Verenigingen waar armen het woord nemen en het Steunpunt tot be-
strijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. Het debat onder de 
parlementsleden in de Commissie Armoedebeleid bewijst dat het plan onderwerp van 
beleidsvoorbereiding is, doordat het ter sprake komt en wordt becommentarieerd. Uit 
de aard van de kritiek leiden we wel af dat het plan zeer traag in uitvoering gaat en 
dat de budgettaire ruimte onduidelijk is. Ook vanuit het middenveld, onder andere via 
het SERV-advies, de reactie van het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar armen 
het woord nemen (Vlaams Parlement, stuk 1110) en de Decenniumdoelen 2017, klin-
ken bezwaren over de implementatie en concretisering van de aangekondigde maat-
regelen. In welke mate werkt het VAPA door in het beleid? Of is eerder sprake van 
een conformiteitspatroon? Bij beleidsacties wordt naar het VAPA verwezen, maar er 
worden weinig beleidsacties genomen. Het VAPA komt wel voor in sommige plannen 
die op regeringsniveau of in dialoog met de federale of Europese overheid worden 
uitgetekend, zoals het Vlaamse Pact 2020. Om van een doorwerkingseff ect te kunnen 
spreken, zou het plan wel dominanter aanwezig moeten zijn in de diverse plannings-
cycli, die per bevoegdheidsdomein worden doorlopen. Ook de vertaling in eff ectieve 
maatregelen schiet tekort. De Vlaamse Regering besliste al bij de goedkeuring van 
het VAPA in juli 2010 dat iedere minister tegen het einde van dat jaar onder andere 
een budget en indicatoren per actie zou aanleveren. Als dit het enige criterium zou 
zijn, kan er eerder worden gesproken van een ‘geen-eff ectenpatroon’. Vreemd is ook 
dat de 14 acties van de 194 die wel reeds uitgevoerd zijn, zich niet situeren binnen 
de absolute prioriteiten. Deze prioriteiten werden in de loop van 2011 gekozen, maar 
daar blijft het wachten op concretisering, vooral rond de budgetten. Een uitzondering 
is daar de vrijetijdskaart.

1.2.2 Vlaams en Nationaal Hervormingsprogramma

Net als de 26 andere lidstaten van de Europese Unie stelde België een Nationaal Her-
vormingsprogramma op, om de op Europees niveau vastgelegde doelstellingen te be-
reiken. De EU-lidstaten zetten in deze hervormingsprogramma’s uiteen wat zij zullen 
doen om hun beleid op terreinen als werkgelegenheid en sociale inclusie te versterken. 
Het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) van België werd bij de Europese Com-
missie goedgekeurd op 15 april. Het Hervormingsprogramma bevat de prioritaire ac-
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ties die de federale overheid en de gemeenschappen en de gewesten ondernemen in 
antwoord op de sociaaleconomische aandachtspunten geïdentifi ceerd in het kader van 
de Europa 2020-strategie. Deze acties zijn gericht op het bereiken van de vijf Europa 
2020-doelstellingen. Het Vlaams Hervormingsprogramma EU2020 (VHP) werd goedge-
keurd op 1 april 2011 en wordt bij het Belgisch Hervormingsprogramma gevoegd. Het 
programma stelt niet alleen Vlaamse Europa 2020-doelstellingen vast, maar geeft ook 
aan welke maatregelen worden genomen om deze doelstellingen te realiseren. Het VHP 
is gebaseerd op de ambities van het Pact 2020 en Vlaanderen in Actie. Er worden vijf 
Vlaamse doelstellingen geformuleerd inzake werk, onderzoek en ontwikkeling, onder-
wijs, klimaat en energie en armoedebestrijding. De Vlaamse Regering schrijft zich in, 
in de armoededoelstellingen van Europa die 20 miljoen mensen uit armoede en sociale 
uitsluiting willen halen. Het VHP beoogt een vermindering van het aantal mensen in ar-
moede in Vlaanderen met 30% en blijft ook op Europees vlak het Pact 2020-doelstelling 
voor de halvering van de kinderarmoede vooropstellen.

De hervormingsprogramma’s bevatten duidelijke linken naar andere beleidsplannen. 
Het Vlaamse programma verwijst uitdrukkelijk naar het Pact 2020 en naar de doelstel-
lingen, geformuleerd binnen het kader van Vlaanderen in Actie. We stellen een doorwer-
kingspatroon vast op het niveau van de vooropgestelde prioriteiten. De meeste doelstel-
lingen situeren zich op het vlak van tewerkstelling en onderwijs. Concrete streefcijfers 
voor armoedebestrijding liggen hoger dan wat het Europese niveau beoogt, namelijk 
een reductie van het armoedepercentage met respectievelijk 30% en 17%. Om de door-
werking van deze programma’s te beoordelen, is de verbinding met het VAPA cruciaal. 
We zien deze link in weinig teksten geëxpliciteerd. Inhoudelijk schuilt het grote verschil 
in de benadering van armoede. De EU2020-doelstelling voor armoedebestrijding is ge-
baseerd op drie indicatoren: inkomensarmoede, ernstige materiële deprivatie en een 
lage werkintensiteit (Europese Raad, 2010a). Hoewel dit een uitbreiding inhoudt van 
de enge inkomensmeting, waar Europa zich al jaren op baseert, is de benadering van 
armoede in het VAPA veel breder, maar de ontoegankelijkheid van collectieve diensten, 
zoals de gezondheidszorgen, justitie of het onderwijs en een lage mate van participatie 
aan cultuur, ontbreken.

We noteren ook een discrepantie in de nagestreefde cijfers. Volgens de Europese ge-
combineerde armoedemaat, waarbij iemand arm is wanneer wordt gescoord op een van 
de drie Europese indicatoren, telt Vlaanderen 14,7% mensen in armoede of ongeveer 
920.000 personen (op een totaal van ongeveer 6.252.000 inwoners). Een reductie met 
30% van dit aantal komt neer op 276.000 minder mensen in armoede. Er resten dan 
nog 644.000 mensen in armoede in Vlaanderen. Het Nationale Hervormingsprogramma 
gaat maar voor een vermindering met 17% in het hele land. Het Vlaamse Pact 2020 
formuleert de ambitie dat tegen 2020 elk gezin in Vlaanderen een inkomen zou hebben 
dat minstens de Europese armoederisicodrempel bereikt. Dat is een vermindering met 
100%, gemeten volgens de indicator van de inkomensarmoede. Deze verschillende am-
bities geven blijk van weinig coördinatie.
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Het Vlaamse Pact 2020 formuleert de ambitie om tegen 2020 de armoede in Vlaan-

deren volledig uit te roeien.

Ook al bestaat op het Vlaamse niveau het actieplan, toch ontbreekt het Vlaanderen nog 
altijd aan een strategisch plan. Daarin zou moeten staan welke maatregelen hoeveel 
mensen uit de armoede beogen te halen. Met het optrekken van de bedragen van het 
leefl oon tot aan de armoedegrens zou men in Vlaanderen alvast 25.825 leefl oners uit de 
armoede halen. Op die manier kan de berekening verder worden gemaakt tot men aan 
276.000 of zelfs 920.000 minder mensen in armoede komt.

Een laatste bemerking gaat over de landspecifi eke aanbevelingen die de Europese Com-
missie heeft overgemaakt naar aanleiding van de evaluatie van de Nationale Hervor-
mingsprogramma’s. Daarin blijken amper sociale accenten terug te vinden te zijn, wat 
de geloofwaardigheid van de hele EU2020-strategie op de helling zet (EAPN, 2011).

1.3 Het meten en plannen geanalyseerd

Heeft de analyse van het meten en plannen enige zin? Is het niet belangrijker dat maat-
regelen worden genomen en de armoede wordt bestreden? Het meten en plannen staat 
uiteraard niet los van die eff ectieve beleidsinterventies. Het meten dient om op te vol-
gen of de inspanningen de gewenste resultaten opleveren. Het meten dient ook om een 
politiek en publiek draagvlak te creëren, opdat het beleid, om armoede te bestrijden, 
voldoende aandacht en middelen zou kunnen krijgen en behouden. In de keuze van 
de indicatoren kan de situatie van de minst gefortuneerden meer of minder zichtbaar 
worden. De rijkdom van het Vlaamse landschap is dat verschillende actoren meten en 
op die manier elkaar uitdagen om die methode te gebruiken die het dichtst aansluit bij 
de armoederealiteit in Vlaanderen.

Wanneer de metingen niet worden opgepikt door beleidsmakers, noch worden beant-
woord met beleidsmaatregelen, dan is het meten een kort leven beschoren. De beleids-
plannen, die refereren aan armoedebestrijding, vertonen die koppeling nog te weinig. 
Van geen enkel van de bestaande plannen is de analyse eenduidig in de richting van het 
doorwerkingspatroon van Coenen (2001).

Met deze bespreking van de beleidsplanning in Vlaanderen belanden we bij de inhoude-
lijke keuzes en de uitwerking ervan. Daarop gaan we verder in.

2. Thema’s op de agenda

Wat typeert ons actuele armoedebeleid? Welke thema’s halen de beleidsplannen en welke 
indicatoren worden uit de monitoring opgepikt om vervolgens voorwerp van beleid te 
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worden? Op basis van onze permanente opvolging van het beleid, onder andere via de 
Jaarboeken, stellen we vast dat de quasi exclusieve aandacht voor activering en de ge-
voeligheid voor de kostprijs van diverse collectieve diensten een bijkomende dimensie 
hebben gekregen. In het bijzonder gaat het over de uitgesproken focus op de situatie van 
kinderen en jongeren, die in armoede opgroeien. Uit de literatuur weten we dat deze 
verschuiving het resultaat is van diverse krachten. Of beleidsaandacht wordt besteed aan 
armoede hangt niet af van een vastgestelde toename of afname van de omvang ervan 
(Gusfi eld, 1981; Glazer, 1994). Een plaats op de beleidsagenda is in eerste instantie afhan-
kelijk van de aanwezigheid van pleitbezorgers. Bepaalde spelers op het veld herkennen de 
problematiek en zoeken naar beleidserkenning (Smigel, 1971; Blumer, 1971). Het probleem 
komt op de agenda wanneer zich een goede gelegenheid voordoet, die bestaat uit een gun-
stig politiek klimaat, probleemerkenning en uitvoerbare oplossingen. Pleitbezorgers zijn 
aanwezig om dit ‘policy window’ op het juiste moment aan te grijpen (Kingdon, 1984).

We belichten enkele thema’s die zich in beeld hebben gewerkt; dit betekent niet dat 
automatisch ook beleid werd gegenereerd. Daarna houden we enkele specifi eke beleids-
initiatieven tegen het licht van een typologie van interventies. In welke mate dragen 
zij bij tot de bestrijding van armoede als het uiteindelijke doel? Welke speerpunten 
tekenen het actuele armoedebeleid op het Vlaamse niveau en hoe is dat zo gekomen? 
Nieuwe cijfers over armoede zetten geen beleidsapparaat in gang. Uit het verleden heb-
ben we geleerd dat een complex samenspel van verschillende krachten ervoor zorgt dat 
een en ander beweegt. Het stromenmodel van Kingdon (1984) komt het dichtst in de 
buurt van wat we tot nu toe in de context van het armoedebeleid konden optekenen. 
Op het juiste moment steken actoren met enig gewicht de kop op en geven dat extra 
duwtje aan een voorstel dat voldoende gedragen is in de publieke en politieke opinie en 
voldoende concreet is opdat toepassing ervan realistisch lijkt.

2.1 Kinderarmoede

Het opmerkelijkste armoedethema van de jongste jaren is wel de kinderarmoede. Het 
thema kwam op de politieke agenda onder invloed van Europa, dat er gedurende drie 
opeenvolgende raden en in het Lissabonakkoord aandacht aan besteedde (Dierckx, Ver-
meersch, 2011). België heeft ook voor en tijdens haar EU-Voorzitterschap, in combinatie 
met het Europees Jaar tegen de Armoede (2010), sterk ingezet op dit thema. Men zag 
een opportuniteit om een eventuele doorbraak te forceren in de vorm van een Europese 
richtlijn (zie ook Raeymaeckers, Dierckx, 2010). Onder andere een gebrek aan continuï-
teit in de federale regering heeft ertoe bijgedragen dat het beoogde resultaat niet werd 
bereikt (Dierckx, Vermeersch, 2011).

Tegelijk waren in eigen land enkele initiatieven op til, die het publieke en politieke 
draagvlak voor dit thema hebben vergroot. Het colloquium van het Jaarboek Armoede 
over levensloop bracht deining teweeg, met onder andere de analyse van gastspreker 



65

Het DNA van het Vlaamse armoedebeleid

Peter Adriaenssens (2008). Het themadeel maakte duidelijk dat het opgroeien in ar-
moede een invloed heeft op de ontwikkeling van een kind en een hypotheek legt op de 
toekomst. Ook in het seminarie over solidariteit in het kader van Vlaanderen in Actie 
kwam het belang van de voorschoolse begeleiding voor het voetlicht (2009).

Een consortium van organisaties, de Kinderrechtencoalitie, organiseerde een vormings- 
en sensibiliseringsreeks van seminaries over de problematiek in de loop van 2010. Ook 
de armoedebarometer van het consortium Decenniumdoelen 2017 in samenwerking 
met het Kinderrechtencommissariaat breidde de meting uit naar de situatie van kinde-
ren en jongeren in armoede (Van Haarlem, Dierckx, 2011). Ook de extra analyses over 
kinderarmoede in het VAPA tonen aan dat 160.000 kinderen in Vlaanderen onder de 
armoedegrens leven. Het aantal geboorten in een kansarm gezin is in tien jaar quasi 
verdubbeld (Raeymaeckers, Dierckx, 2010).

Het aantal geboorten in een kansarm gezin is in tien jaar quasi verdubbeld.

De nieuwe coördinerende minister voor Armoedebestrijding heeft uit de opvolging van 
het VIA en het Europees Jaar tegen de Armoede, de kinderarmoede als prioritaire uitda-
ging weerhouden. Een Vlaams Actieprogramma Kinderarmoede (Vlaamse Regering, 2011) 
en een Vlaams Actieplan Kinderrechten (Vlaamse Regering, 2011) geven nu vorm aan de 
geplande interventies. Omtrent het actieplan rijst de vraag waarom voor dit extra plan 
werd gekozen, gezien de meeste maatregelen in het VAPA zijn opgenomen, en gezien de 
kindpremie – een belangrijke budgettaire maatregel – er geen onderdeel van uitmaakt.

2.2 Activering

Een ander thema dat de armoedebestrijding in Vlaanderen blijft kleuren, is dat van ac-
tivering. Sinds de ideeën over de actieve welvaartsstaat zich ook in Vlaanderen hebben 
genesteld, is activering een armoedebestrijdingsstrategie geworden. De maatschappe-
lijke toestand is er niet vreemd aan. Zo is de jongste jaren de druk op de OCMW’s 
ontzettend verhoogd door een toename van het aantal steunaanvragen. De activering 
vanuit deze OCMW’s heeft een extra impuls gekregen. Dit geldt ook voor de active-
ring van specifi eke groepen van werklozen, zoals jongeren en langdurig werklozen. 
Het activeringsdiscours is sinds halfweg de jaren negentig in de aandacht gebleven (zie 
Vranken, e.a., 1997; Vranken, e.a., 2010). Activering is een instrument dat door weinig 
actoren wordt gecontesteerd, maar wel verschillend wordt ingevuld. We onderscheiden 
de enge en brede invulling van activering. De enge invulling volgt de redenering dat 
participatie aan de reguliere arbeidsmarkt het beste middel is om armoede te vermij-
den. Het gaat ook uit van een sanctionerende aanpak, indien de inschakeling niet vlot 
verloopt. De brede invulling staat een aanpak op maat voor, bepleit kwaliteitscriteria 
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voor de jobs waarnaar wordt toegeleid en ziet actief burgerschap ook mogelijk buiten 
de reguliere arbeidsmarkt.

Met de economische en fi nanciële crisis heeft activering tijdelijk een ander gewicht 
gekregen. De enge activeringsbenadering liep enigszins tegen de muur van de arbeids-
markt, waarop te weinig jobs te vinden waren om mensen naartoe te leiden. Tegelijk 
werd onderzoek verricht en debat gevoerd over de duurzaamheid van activering (Raey-
maeckers, Dierckx, 2010).

De lobby voor de brede benadering heeft zich een weg naar Europa gebaand via onder 
andere het European Anti-Poverty Network. Dit mondde uit in een Europese aanbeve-
ling over ‘active inclusion’ (2008). Die gaat uit van de idee dat activering moet worden 
gerealiseerd via drie pijlers: een adequaat gewaarborgd inkomen, een inclusieve ar-
beidsmarkt en kwaliteitsvolle dienstverlening.

De vorige editie van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting (2010) werkte de rela-
tie tussen arbeid en armoede zeer sterk uit en concludeerde dat werk geen voldoende 
garantie biedt tegen armoede. De Vlaamse overheid selecteert arbeid als een van de 
prioriteiten in functie van een verhoogde slagkracht en zichtbaarheid van het VAPA. 
Europa zet de implementatie van de Europese richtlijn over ‘active inclusion’ voor vol-
gend jaar hoog op de agenda in de context van het Europees Platform tegen Armoede.

2.3 Andere thema’s

Om tot een versnelde uitvoering te komen van het VAPA stelt de Vlaamse Regering nog 
een aantal prioriteiten voor. Op die manier moet de armoedebestrijding ook een gro-
tere zichtbaarheid krijgen. Deze prioriteiten bevinden zich, naast werk, op het terrein 
van welzijn, wonen en onderwijs. Vanuit het middenveld wordt dit gecontesteerd en 
gerelativeerd. Er wordt gepleit voor meer aandacht voor dak- en thuisloosheid, wijk-
gezondheidscentra en kostenbeheersing in het secundair onderwijs (Vlaams Netwerk, 
2011). De Decenniumdoelen 2017 voegen onder meer nog schuldbemiddeling, huurprijs-
regeling, kwaliteitsvolle woningen en het optrekken van de gewaarborgde inkomens toe 
(Van Haarlem, Dierckx, 2011).

Anno 2011 kan het armoedebeleid leunen op actoren in sterke posities. Er is een Vlaam-
se viceminister die het armoedebeleid coördineert. Er zijn aandachtsambtenaren in elk 
relevant departement, die bijdragen aan de geïntegreerde aanpak van de armoede. Er 
is een decretaal gesubsidieerd middenveld dat de opdracht heeft om te participeren 
aan het armoedebeleid en bij te dragen aan de armoedebestrijding. Deze actoren kun-
nen de krachten bundelen in functie van de armoedebestrijding. Tegelijk leveren zij 
een strijd om de defi niëring van wat armoede betekent en welke beleidsinitiatieven al 
dan niet doelmatig zijn (Laclau, 1996; Mouff e, 1996). De Verenigingen waar armen het 
woord nemen, hebben zeer veel geïnvesteerd in het verspreiden van de boodschap dat 
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armoede multidimensioneel is. Na een ruim decennium is deze visie overgenomen in 
het beleidsdiscours. Agendasetting en defi niëring zijn processen die nooit stoppen en 
ze leveren tijdelijke resultaten op.

2.4 Toepassing van typologie van interventies

Welke soorten van maatregelen kenmerken het actuele Vlaamse armoedebeleid? Een 
moeilijke vraag, gezien het VAPA 194 beleidsmaatregelen voorstelt voor de bestuurs-
periode 2009-2014. We geven hier geen overzicht van deze maatregelen, maar willen 
stilstaan bij de ideeën en bedoeling, die aan de basis liggen van elk van de maatregelen. 
We reiken enkele inhoudelijke handvatten aan om de maatregelen te beoordelen.

2.4.1 Typologie van beleidsvisies

We vertrekken vanuit een typologie van beleidsvisies die we hebben ontworpen op 
basis van theoretische perspectieven op oorzaken en verklaringen van armoede, alsook 
op soorten beleidsinterventies (Dierckx, 2007).

Tabel 2 – Soorten beleidsinterventies in het armoedebeleid.

Beleidsvisie
Interventie-niveau

Residueel-remediërende 
visie

Structureel-anticiperende 
visie

Individu/Groep 1. Gebrekendiscours 2. Krachtendiscours
Voorzieningen/Samenleving 3. Toegankelijkheidsdiscours 4. Burgerschapsdiscours

Vier types van beleidsinterventies worden onderscheiden, die we typeren per interven-
tieniveau en naar visie. De interventieniveaus zijn die van het individu of de groep en 
die van de voorzieningen of de bredere samenleving. Beleidsmaatregelen richten zich 
dus eerder naar individuen (de leefl oner) of groepen (de langdurig werklozen) of naar 
een hoger niveau, dat van de diensten of de schaal van de hele samenleving. Twee soor-
ten van visies onderbouwen de maatregelen.

Het residueel-remediërende luik bezit – zoals de benaming al doet vermoeden – twee 
complementaire kenmerken. Ten eerste, het residuele karakter van de (geplande en/of 
eff ectieve) beleidsinterventie, wat wijst op de tijdelijke correctie van een situatie die 
als een ‘misgroei’ wordt gezien. Het remediërende duidt op een defensieve of curatieve 
reactie op deze misgroei.

De structureel-anticiperende aanpak wordt in de eerste plaats gekenmerkt door een 
structurele aanpak. In onze visie duidt dit niet per defi nitie op doelstellingen of daad-
werkelijke interventies op het institutionele of samenlevingsniveau. Wel gaat het om 
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een denken op lange termijn; de oplossingen vergen veel tijd. Armoede wordt erkend 
als een verwevenheid van uitsluitingen, die in hun onderlinge samenhang en ook ‘ten 
gronde’ moeten worden aangepakt, omdat ze wortelen in maatschappelijke structuren. 
In de tweede plaats is deze aanpak anticiperend qua beleidsvisie. Ze getuigt van een of-
fensieve strategie, die gericht is op het voorkomen van dualisering in de samenleving en 
dat op eender welk niveau. De vier modellen zijn een versimpeling van de acht modellen 
die in een eerdere studie over het armoedebeleid werden ontworpen (Dierckx, 2007).

Modellen 1 & 2: Gebrekendiscours & krachtendiscours (niveau individu/groepen) 4

Armoede en de bestrijding ervan worden benaderd vanuit een microperspectief. Indivi-
duen, gezinnen of groepen staan centraal in de probleemanalyse en de oplossingsstra-
tegieën die in het beleid worden gehanteerd.

Het gebrekendiscours (model 1) heeft de verbetering van de leefsituatie van individuen, 
gezinnen of groepen voor ogen en dat vooral vanuit een aanbodgestuurde benadering. 
De samenleving verwacht van iedereen een actieve bijdrage binnen het dominante 
waarde- en normenpatroon. Deze beleidsvisie verbindt armoede met het in gebreke 
blijven van individuen. Dit gebrek aan capaciteiten of middelen die nodig zijn om aan 
de verwachtingen van de samenleving te voldoen, wordt ondervangen door het ter be-
schikking stellen van een hulpverleningsaanbod. Het gaat om een remediërend beleid 
dat de ‘achterblijvers’ wil activeren en responsabiliseren, zodat zij op korte termijn hun 
bijdrage leveren aan de samenleving.

Het krachtendiscours (model 2) wordt gekenmerkt door zijn oriëntatie op het verho-
gen van de zelfredzaamheid van individuen en groepen. Deze visie gaat uit van het 
potentieel om vaardigheden, inzichten en kennis te ontwikkelen, opdat individuen de 
controle over het eigen leven kunnen verhogen. Beleidsinterventies zijn voornamelijk 
vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd; ze vertrekken vanuit het geëmancipeerde 
individu of gezin dat eigen keuzes kan maken bij het invullen van actief burgerschap. 
Het beleid heeft een anticiperende inslag met preventie als doel op lange termijn.

Modellen 3 & 4: Toegankelijkheidsdiscours & burgerschapsdiscours (niveau  4

voorzieningen en samenleving)

Deze modellen stellen de aanwezigheid en werking van (collectieve) voorzieningen cen-
traal in de benadering van armoede.

Vanuit een residueel-remediërende strategie legt het toegankelijkheidsdiscours (mo-
del 5) de focus op de sociale toegankelijkheid van de voorzieningen. Hun werking wordt 
geanalyseerd en bijgestuurd opdat meer mensen een beroep kunnen doen op betere 
dienstverlening en op korte termijn terug kunnen participeren aan de samenleving.

De structureel-anticiperende benadering op dit niveau leidt tot het burgerschapsdis-
cours (4). De visie verwijst naar het falen van de systemen om armoede te vermijden of 
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te bestrijden. De sociale grondrechten geven hieraan richting. Het burgerschapsdiscours 
wil de voorwaarden scheppen opdat iedereen vrijheid, gelijkheid en solidariteit – lei-
dende principes in de samenleving – kan realiseren. Het gaat om een ondeelbaar pakket 
aan burgerschapsrechten, waarbij de samenleving gedeelde verantwoordelijkheid dient 
op te nemen. Deze visie impliceert het anticiperen op een veranderende samenleving 
door het in vraag stellen van gedeelde waarden en normen, collectieve doelstellingen 
en de herverdeling van middelen.

We bespreken illustratief enkele actuele maatregelen binnen deze typologie.

2.4.2 Vlaamse Sociale Bescherming

Het Decreet Vlaamse Sociale Bescherming is wellicht het best bekend door het onderdeel 
van de kindpremie. Het decreet heeft de ambitie om de betaalbaarheid van zorg voor alle 
Vlamingen te garanderen. De kindpremie komt gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar 
ten goede. De Vlaamse Regering koppelt de premie voor jonge kinderen aan de preven-
tieve gezinsondersteuning. De eerste levensjaren zijn voor kinderen en hun ontplooiing 
immers van cruciaal belang. Verder regelt dit decreet de maximumfactuur in de thuis-
zorg. Die moet ervoor zorgen dat de thuiszorg voor iedereen betaalbaar blijft. De maxi-
mumfactuur voert een begrenzing in op de eigen bijdragen voor gezinszorg, poetshulp, 
karweihulp, professionele en vrijwillige oppas. Het decreet gaat uit van het principe van 
automatische rechtentoekenning. Zowel de kindpremie als de maximumfactuur zullen zo-
veel mogelijk worden toegekend zonder aanvraag van de betrokkenen. In diezelfde visie 
kwam ook de rechtenverkenner tot stand, dit is een hulpmiddel dat informatie op maat 
verstrekt over rechten. De portaalsite (www.rechtenverkenner.be) bundelt toegankelijke 
basisinformatie over sociale rechten, toegekend door de verschillende overheden.

We plaatsen dit decreet in de typologie van beleidsinterventies. De ambitie om betaalba-
re zorg voor alle Vlamingen te realiseren, vertrekt vanuit een gebrekendiscours. Het gaat 
ervan uit dat de fi nanciële situatie van de gezinnen ontoereikend is om zorg te kunnen 
genieten. Een beleidsmaatregel die fi nanciële steun biedt, zou het probleem moeten ver-
helpen. Dit perspectief legt de focus op het individu of de huishoudens en stelt op geen 
enkele manier de vraag naar de kostprijs van de zorg. Vanuit een grondrechtenperspec-
tief zou de beleidsmaatregel zich richten op het beheersen of verlagen van de prijs van de 
zorg. Op die manier kan het recht op zorg worden gerealiseerd voor elke burger. Kortom, 
het beleid past in het burgerschapsmodel, dit is het vierde model uit het kwadrant.

Een maximumfactuur in de thuiszorg heeft hetzelfde doel, maar bewandelt een andere 
weg om er te geraken. Het stelt grenzen aan de kostprijs van het aanbod, door de ei-
gen bijdragen voor diensten te begrenzen. Het toegankelijkheidsdiscours stoff eert deze 
maatregel. Het verlaagt de fi nanciële drempel om zorg te krijgen, als die aanwezig 
zou zijn. Deze maatregel geldt voor alle potentiële gebruikers, ongeacht hun fi nanciële 
draagkracht. Het grote verschil met het burgerschapsdiscours is, dat daarin een herver-
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delende ambitie schuilt. Dit betekent concreet dat deze maatregel niet geldt voor wie 
geen fi nanciële problemen kent. Daarbij zou ook expliciete aandacht moeten gaan naar 
de bekendmaking van het aanbod bij mensen die behoefte hebben aan zorg, maar zelf 
de weg moeilijk vinden naar het zorgaanbod.

De kindpremie heeft ook dit niet-selectieve karakter. Een tegemoetkoming per kind in 
eender welk gezin strookt niet met een structurele aanpak van armoedebestrijding. 
In een zeer vrije interpretatie van de bedoeling van deze maatregel zou het kunnen 
klinken als een soort van preventiemaatregel, die fi nanciële problemen omwille van 
de kosten van kinderen wil voorkomen. Opnieuw ontbreekt het herverdelende element 
om te kunnen spreken van het verminderen van de ongelijkheid en het investeren in 
hefbomen voor de gezinnen die moeilijkheden ondervinden om te participeren in de 
samenleving.

De automatische rechtentoekenning past wel in het vierde model, het burgerschapsper-
spectief. Een kanttekening dient te worden gemaakt bij de kindpremie, waarbij de ver-
plichting om gebruik te maken van de diensten van Kind en Gezin, mee is ingebouwd. 
Het gaat dus niet om een onvoorwaardelijk recht; de voorwaarde zal automatisch wor-
den gecontroleerd. Het aanbieden van de rechtenverkenner als informatiebron behoort 
niet tot het vierde model. Dit laatste wijst weliswaar mensen de weg naar hun rechten, 
maar laat de gebrekkige afdwingbaarheid van de rechten voor wat het is.

De rechtenverkenner wijst mensen de weg naar hun rechten, maar laat de gebrek-

kige afdwingbaarheid van de rechten voor wat het is.

2.4.3 Sociaal wonen

Een tweede toepassing situeert zich op het domein van het wonen. De verschillende 
monitoren en barometers gaan alle in het rood bij het meten van de kwaliteit van het 
wonen voor mensen in armoede. Verschillende indicatoren belichten elk een ander deel 
van de problematiek. De private koopmarkt is geen optie; de private huurmarkt levert 
te weinig kwaliteit voor te hoge prijzen. Sociale woningen zijn te schaars om de be-
hoeften te dekken. Om de woonsituatie van mensen in armoede te verbeteren, pleit de 
Vlaamse Woonraad voor een meer maatgericht woonbeleid. Steunmaatregelen moeten 
selectiever worden ingezet voor een beperktere doelgroep. Zo wordt gepleit voor de 
invoering van een substantiële huursubsidie, de uitbreiding van het sociale woningaan-
bod, meer toegankelijke dienstverlening en ondersteuning die meer rekening houdt met 
de fi nanciële en gezinssituatie van de betrokkenen. Bovendien dienen de bestaande in-
strumenten kritisch getoetst te worden op hun impact op mensen in armoede (Vlaamse 
Woonraad, 2011). We bekijken hier de huurpremie en de wijziging van het grond- en 
pandendecreet.
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2.4.3.1 Tegemoetkoming kandidaat-huurders

De private huurmarkt biedt weinig mogelijkheden voor lage-inkomensgezinnen. Wach-
ten op een woning op de sociale huurmarkt is voor vele gezinnen de realiteit.

Er staan momenteel 61.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. Ongeveer 
13% daarvan moet 5 jaar of langer wachten op een sociale woning. De overheid wil die 
mensen met een huurpremie een tijdelijke overbrugging geven tot aan de toewijzing 
van een sociale woning. De Vlaamse Regering beslist daarom principieel tot instelling 
van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders. De toelage wordt afgestemd op de 
huurprijs en de gezinsgrootte van de kandidaten (Vlaamse Woonraad, 2010).

Deze huursubsidie is gericht op individuen en gezinnen en kent een fi nancieel voordeel 
toe voor wie het (tijdelijk) moeilijk heeft. Van het streven naar een veralgemeend recht 
op wonen is in deze regeling weinig te herkennen. Deze maatregel plaatsen we dan ook 
in het gebrekendiscours. Als deze tegemoetkoming in een breder pakket zou worden 
geplaatst, dat tegelijk de toegankelijkheid van de private huurmarkt verhoogt en het 
aantal sociale woningen uitbreidt, dan kunnen we spreken van een overheersend bur-
gerschapsdiscours.

2.4.3.2 Wijziging grond- en pandendecreet

Een tweede illustratie binnen het woonbeleid is de aanpassing van het grond- en pan-
dendecreet. Het doel is om de bouw van sociale woningen vlotter te laten verlopen. “Het 
grond- en pandendecreet, in werking sinds september 2009, moet er onder meer voor 
zorgen dat er tegen 2020 43.000 nieuwe sociale huurwoningen, 21.000 sociale koopwo-
ningen en 1.000 sociale kavels bijkomen in Vlaanderen” (Vlaamse Overheid 2009). Om 
deze cijfers te halen, moest bij de ontwikkeling van nieuwe verkavelingen verplicht 
een gedeelte gereserveerd worden voor sociale woningen. Met de aanpassing van het 
decreet krijgen gemeenten die reeds goed scoren op het vlak van sociale huisvesting 
meer armslag om te bepalen waar (en wanneer) ze nieuwe sociale woningen bouwen. 
Gemeenten waar al 10% van de woningen sociale huur- of koopwoningen zijn, zijn niet 
langer verplicht om bij de aansnijding van nieuwe verkavelingen telkens opnieuw een 
deel voor sociale woningen te voorzien (Van den Bossche, 2011).

Deze beleidslijn focust op het tweede interventieniveau. Het situeert zich binnen het 
toegankelijkheidsdiscours. Deze maatregel beantwoordt aan de signalen van enkele 
gemeenten die al hebben geïnvesteerd in sociale woningbouw, terwijl aangrenzende 
gemeenten achterblijven. Het gevreesde ‘aanzuigeff ect’ van behoeftige mensen willen 
zij doen stoppen door het aanbod van sociale woningen gelijk te spreiden. De toeganke-
lijkheid van de sociale woningen wordt hier verdedigd door een stop te zetten op een te 
grote toevloed aan kandidaat-huurders. Door een andere bril bekeken, gaat het over het 
negeren van de behoeften van wie al op het grondgebied woont en is eerder sprake van 
een ontoegankelijkheidsdiscours.
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3. Besluit

De Vlaamse overheid kent een lange traditie in het voeren van een armoedebeleid. Dit 
beleid schiet al decennia tekort, wat te maken heeft met diverse redenen, maar het is 
niet de opzet van dit hoofdstuk om de rekening van het verleden te maken. Een be-
langrijke, nieuwe dimensie in het armoedebeleid is de meting ervan. Maar met kennis 
over de problematiek en de evolutie daarin moet aan de slag worden gegaan. In welke 
richting? Er zijn meer dan ooit actoren op dit beleidsterrein die hierover een mening 
hebben gevormd. Dit gaat van aandachtsambtenaren tot mensen in armoede, maar ook 
wetenschappers, parlementairen en hulpverleners. In interactie wordt gezocht naar de 
meest accurate probleemanalyse en dito oplossingsstrategieën. Dat in het verleden en 
vandaag wordt geïnvesteerd in de armoedebestrijding, maar zonder veel resultaten te 
boeken, heeft een reden in het installeren van beleidsplannen, die uiteindelijk niet door-
werken in de praktijk. Ze geraken niet uitgevoerd voor een nieuwe ploeg het bewind 
overneemt. Ze ontbreken de middelen en soms ook het ruime publieke en politieke 
draagvlak. Van armoedebestrijding een beleidsprioriteit maken, kan aan geloofwaar-
digheid winnen als bij de onderhandelingen van een regeerakkoord meteen budgetten 
worden gereserveerd. Eens toch concrete maatregelen in de steigers staan, schuilt het 
gevaar in averechtse eff ecten. De illustraties, die we aan de hand van de typologie van 
beleidsinterventies hebben getoond, bewijzen dat een inhoudelijke toets belangrijk is 
om verwachte resultaten te voorspellen. Dat dit best in samenwerking tussen spelers 
met verschillende soorten van kennis gebeurt, is geweten. Nu de implementatie nog.
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