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Deze onafhankelijke studie werd gerealiseerd in opdracht van de Belgische Program-
matorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, in het kader van het Bel-
gische Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (EU) tijdens het tweede
semester van 2010. Ze weerspiegelt niet noodzakelijk de zienswijze van de Bel-
gische Regering. De drie auteurs hebben deze studie uit eigen naam geschreven,
niet als vertegenwoordigers van een overheids- of officiële instantie.
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Onze gemeenschappelijke betrokkenheid bij het Europees Jaar van de bestrijding
van armoede en sociale uitsluiting is tegelijkertijd een uitdaging en een kans. 2010 is
niet alleen een belangrijke mijlpaal voor de Europese Strategie die in 2000 in Lissa-
bon werd gelanceerd, het jaar sluit ook het eerste decennium af van de “Open Coör-
dinatiemethode” (OMC) op het domein van de sociale inclusie.

Jammer genoeg kan dit decennium niet als een succes worden beschouwd als het
gaat over de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Voor zover we uit de statis-
tieken kunnen afleiden, blijkt dat de armoede niet is afgenomen, zelfs niet vóór de
financiële crisis van 2008. De belofte op de Lissabon-agenda om tot een “grotere
sociale samenhang” te komen, werd met andere woorden niet nagekomen. Tachtig
miljoen EU-burgers leven momenteel op de armoederisicogrens, wat neerkomt op
de bevolking van de grootste EU-lidstaat.

Dat betekent echter niet dat de voorbije tien jaren van samenwerking op het vlak
van sociale inclusie een totale mislukking waren. Het feit dat de OMC werd voortge-
zet en zelfs nog uitgebreid, de ruime steun die eraan werd verleend, de goedkeuring
van het nieuwe EU-Verdrag van Lissabon, waarin de strijd tegen sociale uitsluiting
als hoofddoelstelling naar voren wordt geschoven en een volledig hoofdstuk aan de
sociale grondrechten is gewijd, zijn stuk voor stuk hoopvolle elementen. Momen-
teel zou nog slechts een minderheid van Europese burgers betwisten dat armoede
en sociale uitsluiting moeten worden aangepakt op alle beleidsniveaus, namelijk
Europees, nationaal, regionaal en ook lokaal. Er werd een gemeenschappelijke taal
ontwikkeld. Er werd ruimte geschapen voor een alsmaar kritischer en geïnformeerd
debat over de oorzaken van uitsluiting in ons economisch, sociaal, cultureel en
onderwijssysteem.

Het Belgische EU-Voorzitterschap tijdens de tweede helft van 2010 plaatst sociale
inclusie bovenaan op de Europese beleidsagenda. Tijdens ons voorzitterschap willen
we ervoor zorgen dat gepaste schikkingen worden getroffen om te komen tot een
efficiëntere Europese coördinatie en samenwerking op het sociaal domein. Dit is van
het hoogste belang, willen we de ambitieuze doelstellingen voor sociale inclusie op
de Europese agenda voor 2020 bereiken. Binnen deze algemene context willen we zo
veel mogelijk vooruitgang boeken met betrekking tot drie hoofdthema’s.

Ten eerste moet een concrete agenda worden opgesteld voor de tenuitvoerlegging
van de Aanbeveling van de Europese Commissie aangaande actieve inclusie. De drie
pijlers (gepast minimuminkomen, inclusieve arbeidsmarkten en toegang tot kwali-
teitsdiensten) moeten stap voor stap worden ontwikkeld, ook met als streefdatum
de Europese agenda van 2020. Wat vooral moet worden aangepakt, is het huidige
gebrek aan een duidelijke omschrijving van wat een “gepast” minimuminkomen is
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om een menswaardig leven te kunnen leiden. Volgens de auteurs van dit boek moe-
ten de Europese Commissie en de lidstaten om die reden een proces op gang bren-
gen en gemeenschappelijke criteria opstellen die de lidstaten zouden helpen wan-
neer zij ernaar streven om hun minimuminkomensregelingen (MIR) af te stemmen
op de eisen van, enerzijds, de Aanbeveling van de Europese Raad van 1992 inzake
gemeenschappelijke criteria met betrekking tot toereikende inkomsten en prestaties
in de stelsels van sociale bescherming en, anderzijds, de Aanbeveling van de Com-
missie van 2008 inzake de actieve inclusie van personen die van de arbeidsmarkt
zijn uitgesloten. Zodra over deze criteria een overeenstemming is bereikt, moet wor-
den nagedacht over de mogelijkheid om deze in een Europese kaderrichtlijn over
passende minimuminkomensregelingen op te nemen.

Ten tweede moet een einde worden gemaakt aan kinderarmoede en sociale uitslui-
ting van kinderen. Het subsidiariteitsbeginsel mag voor de EU geen excuus zijn om
geen actie te ondernemen. Alle politieke leiders, ambtenaren en beroepsmensen
moeten in gedachte houden dat kinderen die in armoede worden geboren, een
groot risico lopen dat ze als jongere en ook als volwassene in die armoede verstrikt
blijven. Dat is onaanvaardbaar. Kinderarmoede gedogen is eveneens in strijd met de
rede, want de langdurige last die op de Europese economie doorweegt, zou wel
eens veel groter kunnen zijn dan de kosten van onmiddellijke strategische actie. We
willen het beleidsdebat intensiveren – en tegelijkertijd de kinderen zelf aan het
woord laten – en bijdragen aan de voorbereiding van een Aanbeveling van de Euro-
pese Commissie op basis waarvan gemeenschappelijke beleidsinitiatieven kunnen
worden opgesteld om kinderarmoede en sociale uitsluiting van kinderen beter aan
te pakken.

Ten derde moeten in heel de EU nog honderdduizenden mensen onder de blote
hemel slapen of om onderdak smeken. Vele van deze mensen behoren wellicht tot
de allerarmsten onder de armen. De EU moet zich dit aantrekken, vooral omdat een
deel van de dakloze bevolking de nationale grenzen binnen de EU oversteekt, op
zoek naar een plaats waar ze menswaardiger zouden kunnen leven. Het gebrek aan
consensus betreffende een gemeenschappelijk beleid – om te beginnen, over een
gemeenschappelijke definitie en een conceptueel kader – blijkt een doorbraak in
het Europees daklozenbeleid in de weg te staan. Het Belgische Voorzitterschap
heeft dan ook besloten om het voorstel van de Europese federatie van nationale
organisaties die werken met de dak- en thuislozen (FEANTSA) te onderschrijven en
in december 2010 een consensusconferentie te organiseren waar alle stakeholders,
met de steun van een voorbereidend comité en een jury van vooraanstaande EU-bur-
gers, zullen werken aan de definitie van een dergelijk gemeenschappelijk kader.

De drie hierboven uiteengezette prioriteiten vormen slechts een springplank naar
een meer inclusief Europa. We zijn ons bewust van de beperkingen van deze acties
(door het feit dat de bevoegdheden van de Europese instellingen op dit domein
beperkt zijn). Dat betekent dat onze doelstellingen niet alleen ambitieus, maar ook
op korte termijn haalbaar moeten zijn. Om de legitimiteit van Europese acties op
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het vlak van sociale bescherming en sociale inclusie kracht bij te zetten, moeten
tegelijkertijd horizontale doelstellingen worden nagestreefd: zo moeten de stakehol-
ders (met inbegrip van mensen die zelf met armoede of sociale uitsluiting kampen)
actief deelnemen en moet armoedetoetsing systematisch in de procedures voor
beleidsimpactbeoordeling, in alle beleidsdebatten worden opgenomen.

Om de basis voor deze agenda voor te bereiden stelde het Belgische Voorzitterschap
drie Europese deskundigen aan om dit boek te schrijven. Hun taak bestond erin de
balans op te maken van de vorderingen van de voorbije tien jaar met betrekking tot
het Europese sociale-inclusiebeleid in het algemeen, maar ook met betrekking tot de
drie hierboven genomen prioriteiten afzonderlijk: kinderarmoede en sociale uitslui-
ting van kinderen, actieve inclusie en dakloosheid en uitsluiting op huisvestings-
gebied. Verder werd hen gevraagd om een onafhankelijke beoordeling te maken van
beleidsinitiatieven op deze domeinen, op Europees en op Belgisch niveau; daarbij
wordt België louter gezien als een concreet voorbeeld, met zijn sterke en zwakke
punten, maar uiteraard wordt niet gesteld dat de andere lidstaten België als voor-
beeld moeten nemen. Ten slotte kregen ze ook de opdracht om concrete aanbeve-
lingen te formuleren voor verdere acties op Europees, nationaal en subnationaal
niveau. We hopen dat hun ideeën een stimulans zullen vormen voor een open, kri-
tisch debat dat tot nuttige conclusies voor acties leidt.

Philippe Courard
____________
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2010, het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, vormt
een kans om de doelstellingen voor het komende decennium in de context van de
Europese Strategie voor 2020 te beoordelen en voor te bereiden. Valt er iets te vie-
ren? Helaas niet. Ondanks de vele positieve ontwikkelingen die aan de Sociale OMC
kunnen worden toegeschreven, heeft het proces gefaald inzake een van zijn voor-
naamste streefdoelen. Er werd immers maar weinig vooruitgang geboekt betreffen-
de de verwezenlijking van de algemene doelstelling die tien jaar geleden in Lissabon
werd bepaald – tegen 2010 de armoede en sociale uitsluiting drastisch verminderen
– ook al zullen sommigen als argument naar voren schuiven dat dit met een derge-
lijk proces sowieso niet kon worden bereikt. De harde werkelijkheid is dat het
armoederisicocijfer voor de 15 landen die in 2000 lid waren van de EU, stabiel blijft:
het gewogen gemiddelde voor de EU-15 bedroeg 15% in 2000 en voor 2008, de
recentste beschikbare gegevens, bedroeg dit gemiddelde 16% (voor de 12 nieuwe
lidstaten bedroeg het gemiddelde armoederisicocijfer in 2008 17%; in datzelfde jaar
bedroeg het gemiddelde voor de EU-27 17%) (1). De situatie inzake “materiële depri-
vatie” is echter enigszins bemoedigender, althans in de nieuwere lidstaten. Het
gemiddelde voor de EU-15 is tussen 2005 en 2008 wel stabiel gebleven (12-13%),
maar in de 10 nieuwere EU-landen waarvoor gegevens beschikbaar zijn, daalde dit
cijfer, ook al ligt het nog steeds 2,5 keer hoger dan in de oudere lidstaten (2005:
43% en 2008: 29%) (2).

Op 17 juni 2010 keurden de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-27 voor de
EU als geheel het volgende “kerndoel” goed: “sociale inclusie in de hand werken, in
het bijzonder door armoedevermindering, namelijk door ernaar te streven om ten
minste 20 miljoen mensen uit het armoede- en uitsluitingsrisico te halen” (conclu-
sies van de Europese Raad van maart 2010). Dit vernieuwde politieke engagement
voor en de klemtoon op de thema’s armoede en sociale uitsluiting op Europees
niveau scheppen een reële kans. Een van de belangrijkste uitdagingen van het Bel-
gische Voorzitterschap van de EU (tweede helft van 2010) zal erin bestaan, voort te
bouwen op de vorderingen van het Spaanse Voorzitterschap (eerste helft van 2010)
en nieuwe bestuursovereenkomsten door te voeren die dit politieke engagement in
daadwerkelijke acties omzetten. De thema’s die in dit boek te berde worden
gebracht, zijn bijzonder relevant voor deze opdracht. De auteurs hopen vooral dat
hun concrete aanbevelingen voor een Europese ‘roadmap’ voor de ontwikkeling

(1) Volgens de EU-definitie zijn mensen “met een armoederisico” mensen die wonen in een huishou-
den waarvan het totale equivalent inkomen ligt onder de 60% van het equivalent nationaal mediaan
huishoudensinkomen. Alle cijfers in deze paragraaf zijn afkomstig van de gegevensbron Communau-
taire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC).
(2) Zoals in hoofdstuk 1 wordt vermeld (deel 1.3.1.) betekent deze EU-indicator een aanzienlijke ver-
betering voor de multidimensionale dekking van de EU-portefeuille voor sociale inclusie. De klem-
toon ligt op het percentage van mensen die in een huishouden wonen dat zich niet minstens 3 ele-
menten kan veroorloven uit een lijst van 9. Bij de cijfers voor de nieuwere lidstaten werd geen reken-
ing gehouden met Bulgarije en Roemenië, aangezien er voor de 4 jaren die hier in overweging wor-
den genomen, voor deze landen geen gegevens beschikbaar zijn. In 2008 bedroeg het cijfer voor
materiële deprivatie (EU-definitie) 51% voor Bulgarije en 50% voor Roemenië.
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van een Europees en (sub)nationaal beleid om armoede en sociale uitsluiting beter
aan te pakken, van nut zullen zijn. In het algemeen hopen ze dat dit boek ertoe zal
bijdragen dat de uitdaging om een echt inclusief en sociaal Europa te stichten,
wordt verwezenlijkt.

Dit werk bestaat uit vier hoofdstukken. Hoofdstuk 1 schetst de algemene Europese
context voor de studie en geeft een kort overzicht van de voornaamste elementen en
lessen die we uit het luik sociale inclusie van de Sociale Open Coördinatiemethode
(OMC) tussen 2000 en 2010 kunnen afleiden. Verder worden suggesties geopperd
over de manier waarop de Sociale OMC (en in bijzonder het luik sociale inclusie)
in de periode na 2010 kan worden uitgebreid en dan vooral in de context van de
zogenaamde “Europese agenda voor 2020”. Hoofdstukken 2, 3 en 4 zijn elk aan een
thema gewijd: hoofdstuk 2 legt de klemtoon op kinderarmoede en sociale uitsluiting
van kinderen, in hoofdstuk 3 komt actieve inclusie aan bod en hoofdstuk 4 handelt
over dakloosheid en uitsluiting op huisvestingsgebied. Voor de drie thematische
hoofdstukken werd gebruik gemaakt van de overvloedige documentatie die tijdens
het tienjarige bestaan van de Sociale OMC voor elk van deze onderwerpen werd
opgesteld. Elk thematisch hoofdstuk neemt eerst de situatie op Europees niveau
onder de loep en zoomt vervolgens in op de specifieke situatie in België; de hoofd-
stukken worden afgesloten met conclusies op Europees niveau en met concrete aan-
bevelingen voor een ruimere Europese actie op dit gebied. In hoofdstuk 5 wordt op
zoek gegaan naar manieren om van sociale inclusie een hoeksteen te maken van het
beleid van Europa en de lidstaten. Hoofdstuk 6 tot slot bevat algemene conclusies.

De auteurs wensen hun dank te betuigen aan Bill Edgar, voor zijn onmisbare bijdrage
tot het Europese gedeelte van hoofdstuk 4, en aan Sebastiano Cincinnato, voor zijn
hulp bij de voorbereiding van de stukken over België in hoofdstukken 2 tot 4. Verder
danken de auteurs ook Magda De Meyer en Julien Van Geertsom van het Belgische
Voorzitterschap voor hun nuttige commentaar bij eerdere versies. Zij kunnen echter
in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van dit werk.
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1. DE ALGEMENE EUROPESE CONTEXT

1.1. INLEIDING
2010 is een beslissend jaar voor de toekomst van de sociale inclusie op het niveau
van de Europese Unie (EU). Het proces van Lissabon, dat in 2000 van start ging en
tijdens het voorbije decennium de context bepaalde voor de strijd tegen armoede
en sociale uitsluiting, loopt ten einde. Dat betekent dat in de loop van dit jaar
akkoorden moeten worden gesloten over nieuwe politieke richtsnoeren en over
nieuwe maatregelen om deze ten uitvoer te leggen. De plaats die de kwesties inzake
sociale inclusie in dit nieuwe beleidskader zullen innemen, zal doorslaggevend zijn
voor wat de komende tien jaar kan worden gerealiseerd. 2010 is tevens het Euro-
pees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Dit is een niet te mis-
sen kans om het grote publiek en de politici bewust te maken van deze kwesties en
dus om de druk op te drijven, opdat voor de toekomst krachtigere politieke en insti-
tutionele maatregelen worden ontwikkeld.

Het Belgische EU-Voorzitterschap tijdens de tweede helft van 2010 kan een sleutel-
rol spelen bij het uitdenken van nieuwe maatregelen om sociale inclusie in de perio-
de na 2010 een duwtje in de rug te geven. Daarom heeft het de opdracht gegeven
voor het verwezenlijken van dit werk, ter ondersteuning van het proces. Dit boek
moet met andere woorden aanzetten tot nadenken over de ervaringen inzake de strijd
tegen armoede en sociale uitsluiting tijdens de voorbije tien jaar, door toedoen
van de Sociale Open Coördinatiemethode (OMC) en in het bijzonder het luik sociale
inclusie daarvan (d.w.z. de OMC inzake armoede en sociale uitsluiting). Verder wor-
den concrete aanbevelingen geformuleerd over de manier waarop op dit domein in
de toekomst op nationaal en/of Europees niveau nog meer nuttige inspanningen
kunnen worden geleverd. Hierbij beklemtonen wij (de auteurs) voornamelijk de vol-
gende drie kwesties: kinderarmoede en sociale uitsluiting van kinderen (hoofdstuk
2); actieve inclusie (hoofdstuk 3); en dakloosheid en uitsluiting op huisvestingsge-
bied (hoofdstuk 4). Op verzoek van het Belgische Voorzitterschap hebben we extra
aandacht besteed aan het thema kinderarmoede en sociale uitsluiting van kinderen.

Dit inleidende hoofdstuk schetst de context voor de rest van het werk. Het geeft
een kort overzicht van de voornaamste elementen en leerzame ervaringen in het
luik sociale inclusie van de Sociale OMC tussen 2000 en 2010. Daarna formuleren
we een aantal suggesties over hoe de toekomstige Europese coördinatie op sociaal
vlak (in het bijzonder het luik sociale inclusie) kan worden uitgebreid in de periode
na 2010 en meer bepaald in de context van de zogenaamde “Europese agenda voor
2020” (Europese Commissie, 2010b).

Dit werk put uit een uitgebreide waaier van bronnen, waarvan de meeste dankzij
het proces tot stand zijn gekomen (3). Een voorbeeld daarvan zijn de formele aspec-
ten van het proces, zoals de Nationale Actieplannen betreffende armoede en sociale

(3) Het meeste materiaal dat uit het sociale-inclusieproces is ontstaan, is beschikbaar op de website
van het Directoraat-Generaal “Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke kansen” (DG EMPL) van de
Europese Commissie op: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750&langId=nl.
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uitsluiting (de NAP’s/sociale inclusie) en de gezamenlijke analyses van deze plannen
door de Europese Commissie en de EU-lidstaten, samengevat in de “Gezamenlijke
Verslagen inzake sociale bescherming en sociale inclusie”. Verder bestaat de docu-
mentatie uit tal van verslagen van de vele werkzaamheden die door de Europese
Commissie ter ondersteuning van het proces werden gefinancierd (4). 

1.2. HET LUIK SOCIALE INCLUSIE VAN DE HUIDIGE SOCIALE OMC: 2000-2010

1.2.1. Omschrijving en voornaamste elementen

a) Voornaamste elementen
Sinds 2000 werken de EU-lidstaten en de Europese Commissie op sociaalbeleidsvlak
samen op basis van de zogenaamde Open Coördinatiemethode (OMC). Deze
methode vormde de context waarin inspanningen werden geleverd om armoede en
sociale uitsluiting in de EU aan te pakken. De OMC kende de voorbije tien jaar een
aanzienlijke uitbreiding en dekt nu de Europese samenwerking voor drie hoofdbe-
leidsterreinen of “luiken”: sociale inclusie (officieel gelanceerd tijdens de Europese
Raad in Lissabon in maart 2000, als de OMC inzake armoede en sociale uitsluiting (5,
pensioenen (gelanceerd in 2001) en gezondheidszorg en langdurige zorg (2004). Er
wordt ook informatie uitgewisseld op het vlak van “werk lonend maken”. Sinds
2006 werden de drie sociale “procedures” die geleidelijk aan in het kader van de
OMC werden ingevoerd (één procedure voor elk hoofdluik), gestroomlijnd in één
geïntegreerde “Sociale OMC”, opgebouwd rond 12 gezamenlijk overeengekomen
Europese doelstellingen (drie voor elk hoofdluik en drie “overkoepelende” doelstel-
lingen, betreffende horizontale kwesties die de drie luiken betreffen (6). De “over-

(4) In dit verband zijn we erkentelijk voor de bijdrage van de leden van het door de Europese Com-
missie opgerichte Europees Netwerk van onafhankelijke deskundigen op het gebied van sociale
inclusie, want hun gepubliceerde verslagen waren een rijke bron van informatie bij het opstellen van
dit werk. Voor meer informatie over dit Netwerk, zie: http://www.peer-review-social-
inclusion.eu/network-of-independent-experts.
(5) De Europese Raad, waarin de Europese staatshoofden en regeringsleiders, alsook de Voorzitter
van de Europese Commissie verenigd zijn, bepaalt de algemene beleidslijnen en prioriteiten van de
EU. De beslissingen die tijdens de vergaderingen van de Europese Raad (of “Topconferenties”) wor-
den genomen, worden samengevat in de “Conclusies van het Voorzitterschap”, te lezen op de web-
site van de Europese Ministerraad: http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1&lang=en.
Alle websites van het Voorzitterschap zijn op dit adres te vinden. Sinds de Top van Lissabon in maart
2000 komt de Europese Raad elk voorjaar samen en wijdt zich in het bijzonder aan economische en
sociale aangelegenheden: de “voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad”. Sinds het verdrag van
Lissabon van 1 december 2009 van kracht is geworden, is de Raad een officiële instelling met een
Voorzitter.
(6) De 12 Europese doelstellingen voor de gestroomlijnde Sociale OMC werden in maart 2006 door
de EU goedgekeurd: zie http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=755&langId=en.
De “overkoepelende doelstellingen” van de Sociale OMC linken de drie sociaalbeleidsluiken onder-
ling, maar ook de Europese sociale, economische en werkgelegenheidsstrategieën. De derde
overkoepelende doelstelling bijvoorbeeld bestaat erin “goed bestuur, transparantie en inspraak van
de stakeholders bij het ontwerp, de tenuitvoerlegging en monitoring van het beleid te bevorderen”.
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koepelende doelstellingen” van de Sociale OMC linken de drie sociaalbeleidsluiken
onderling, maar ook de Europese sociale, economische en werkgelegenheidsstrate-
gieën. De derde overkoepelende doelstelling bijvoorbeeld bestaat erin “goed be-
stuur, transparantie en inspraak van de stakeholders bij het ontwerp, de tenuitvoer-
legging en monitoring van het beleid te bevorderen”.

De Sociale OMC wordt door het Comité voor Sociale Bescherming (CSB) gecoördi-
neerd. Het CSB bestaat uit ambtenaren van hoofdzakelijk het Ministerie van Werkge-
legenheid en Sociale Zaken van elke lidstaat en uit vertegenwoordigers van de Euro-
pese Commissie. Het legt verantwoording af aan de Europese “Ministerraad Werkge-
legenheid, Sociaal beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken” (EPSCO).

De Sociale OMC is in hoofdzaak een “soft” procedure, aangezien het gaat om vrij-
willige en overeengekomen samenwerking gebaseerd op gedeelde bekommernis-
sen. De verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van
beleidsinitiatieven ligt nog steeds bij de landen. Er worden extern geen structuren
en streefdoelen opgelegd aan de lidstaten en er zijn ook geen sancties voorzien voor
landen die geen vorderingen zouden maken op het vlak van de gezamenlijk over-
eengekomen doelstellingen. De klemtoon ligt in eerste instantie op de uitwisseling
van informatie en op wederzijds leren. Wel is er een zekere groepsdruk voelbaar,
doordat er regelmatig monitorings worden gehouden en er verslagen worden opge-
steld; daarenboven is er sinds kort ook een zekere internationale benchmarking.

Wij leggen in dit werk de klemtoon op het luik sociale inclusie, ook al kan de evolutie
van de werkzaamheden op dit domein (en vooral dan voor de vier hoger genoemde the-
ma’s) niet los worden gezien van de bredere context van de Europese Sociale OMC.

Het sociale-inclusieproces, dat de EU tussen 2000 en 2010 ontwikkelde, bevatte vijf
kernelementen:
� een geheel van gemeenschappelijke Europese doelstellingen in de strijd tegen

armoede en sociale uitsluiting;
� twee- of driejaarlijkse NAP’s/sociale inclusie; dit zijn de middelen waarmee de lid-

staten de gemeenschappelijke doelstellingen in nationale beleidsinitiatieven
omzetten en die zij bepalen op basis van een gemeenschappelijke structuur; (7)

� een overeengekomen geheel van gezamenlijk bepaalde indicatoren om de armoe-
de en sociale uitsluiting beter te kunnen analyseren en de vorderingen inzake de
verwezenlijking van de gemeenschappelijke doelstellingen te kunnen meten, wat

(7) Sinds de Sociale OMC in 2006 werd gestroomlijnd, vormen de NAP’s/sociale inclusie een speci-
fiek hoofdstuk van de gestroomlijnde “Nationale strategieverslagen betreffende sociale bescherming
en sociale inclusie” (NSRSPSI). Vóór 2006 werden ze “Nationale Actieplannen tegen armoede en
sociale uitsluiting” genoemd.
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onder de verantwoordelijkheid valt van het Europees Comité voor Sociale Be-
scherming (CSB) en zijn Subgroep Indicatoren; (8)

� een procedure waarbij de vorderingen regelmatig worden gemonitord en er ver-
slagen over worden opgesteld. Daardoor worden regelmatig verslagen opgesteld
over sociale inclusie in de EU: de Gezamenlijke Verslagen over sociale bescher-
ming en sociale inclusie; (9)

� een communautair actieprogramma om het proces te onderbouwen en te verste-
vigen en in het bijzonder om wederzijds leren en dialoog tussen de lidstaten te
bevorderen en vernieuwingen en het uitwisselen van goede praktijken in de hand
te werken (10).

b) Klemtoon op de voornaamste beleidsthema’s
Met de evolutie van de Sociale OMC werd beetje bij beetje een consensus ontwik-
keld over wat de topprioriteiten zijn voor het beleid dat in de Unie de armoede en
sociale uitsluiting moet aanpakken. Zeven van die prioriteiten springen in het oog:
� arbeidsmarktparticipatie doen toenemen, waarbij extra klemtoon wordt gelegd

op de uitbreiding van het actieve arbeidsmarktbeleid en sociale bescherming, een
leven lang leren en arbeidsmarkthervormingen beter op elkaar worden afgestemd;

� de socialebeschermingsstelsels moderniseren zodat ze haalbaar zijn, een gepast
inkomen garanderen en stimuleren om (weer) aan het werk te gaan;

� de toegang tot kwaliteitsdiensten verbeteren, met name voor gezondheidszorg en
langdurige zorg, sociale diensten en vervoer;

(8) De gezamenlijk overeengekomen indicatoren voor de Sociale OMC worden georganiseerd volgens
de structuur van de gemeenschappelijke doelstellingen voor de Sociale OMC: een reeks van indicato-
ren en “contextinformatie” die geschikt zijn voor de voor de Sociale OMC als geheel overeengekomen
overkoepelende doelstellingen, en een reeks indicatoren voor elk van de drie sociale luiken die door
de Sociale OMC worden gedekt (met name sociale inclusie, pensioenen en gezondheidszorg en langdu-
rige zorg). De recentste lijst van indicatoren werd in de tweede helft van 2009 goedgekeurd en geeft
voor iedere indicator de overeengekomen definitie en de sociaaldemografische uitsplitsingen (Europe-
se Commissie, 2009a). Voor meer informatie over de Europese sociale indicatoren (opbouw en gebruik
in het beleidsproces), zie bijvoorbeeld Atkinson et al., (2002) en Marlier et al., (2007).
(9) Zie: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=757&langId=en.
(10) Het eerste communautair actieprogramma (Actieprogramma ter aanmoediging van samen-
werking tussen lidstaten ter bestrijding van sociale uitsluiting) dekt de periode 2002-2006. Het
werd opgevolgd door het Communautair programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke
solidariteit (PROGRESS; 2007-2013). Deze programma’s waren onder andere gunstig voor: onder-
zoek, beleidsanalyse (bv. het Europees Netwerk van onafhankelijke deskundigen op het gebied van
sociale inclusie) en gegevensverzameling (bv. de lidstaten kregen voor deze programma’s middelen
om de Communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) op gang te
brengen; dit instrument is een belangrijke Europese referentiegegevensbron voor indicatoren en sta-
tistieken die in de context van de Sociale OMC worden gebruikt); de uitwisseling van goede prak-
tijken (door grensoverschrijdende uitwisselingsprojecten, peer reviews en studies), de netwerking in
heel Europa van ngo’s en regionale en lokale overheden die armoede en sociale uitsluiting actief
bestrijden; en de financiering van Europese conferenties over armoede en sociale uitsluiting.
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� kansenongelijkheid op het vlak van onderwijs en opleiding aanpakken, onder
meer door te voorkomen dat jongeren vroegtijdig de school verlaten, en door een
leven lang leren in de hand te werken;

� kinderarmoede en sociale uitsluiting van kinderen uitroeien, waarbij vooral de
nadruk wordt gelegd op tijdige interventie en een hogere inkomensondersteuning
voor risicogezinnen;

� voor een degelijk onderdak zorgen en dakloosheid aanpakken;
� een einde maken aan discriminatie van mensen met een handicap en tevens immi-

granten en etnische minderheden (in het bijzonder de Roma) beter integreren (11).

De lidstaten zijn het er ook algemeen over eens dat bij het verwezenlijken van deze
prioriteiten extra aandacht moet worden besteed aan mensen die in stedelijke of
landelijke gemeenschappen met verschillende nadelen te kampen hebben; ook
moet via deze prioriteiten de genderkwestie worden gemainstreamd om gendergelijk-
heid te bewerkstelligen.

Sinds ongeveer 2006 wordt in het sociale-inclusieproces steeds meer de klemtoon
gelegd op deze thema’s. Prioriteiten 1-3 werden samengevoegd onder de koepel van
Actieve Inclusie, wat leidde tot de Aanbeveling van de Commissie inzake Actieve
Inclusie (2008) (12), prioriteiten 5 en 6 kregen vorm in themajaren gewijd aan kinder-
armoede (2007) en dakloosheid en uitsluiting op huisvestingsgebied (2009).

c) Klemtoon op beter bestuur
Een ander kenmerk van de Sociale OMC en vooral dan het luik sociale inclusie daar-
van is het feit dat de nadruk wordt gelegd op het werken aan een beter bestuur.
(Voor een gedetailleerdere bespreking hiervan, zie Frazer, 2007). Acht kernthema’s
springen in dit verband in het oog:
� alle actoren – overheidsinstanties, sociale partners, niet-gouvernementele organisaties

en de onderzoeksgemeenschap – mobiliseren voor en betrekken bij het ontwerp, de
tenuitvoerlegging en de monitoring van beleidsinitiatieven en programma’s;

� mensen die zelf met armoede of sociale uitsluiting kampen, in het proces opnemen;
� armoede en sociale uitsluiting verminderen door omvattende, multidimensionele

en strategische oplossingen te ontwikkelen die empirisch onderbouwd zijn en
erop gericht zijn duidelijk afgebakende en gekwantificeerde doelstellingen te rea-
liseren die werden goedgekeurd na een grondige diagnose van de oorzaken van
armoede en sociale uitsluiting;

� de sociale-inclusiedoelstellingen in nationale beleidsinitiatieven omzetten om
ervoor te zorgen dat op alle relevante beleidsdomeinen en bij de besluit-
vormingsprocessen inzake begroting, rekening wordt gehouden met de nood aan
meer sociale inclusie;

(11) Een gedetailleerdere beschrijving van deze beleidsuitdagingen is te vinden in Raad, 2005.
(12) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:307:0011:0014:EN:PDF.
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� de verschillende afdelingen en beleidsterreinen efficiënt coördineren zodat hun
inspanningen elkaar aanvullen;

� afdoende verbanden leggen tussen het nationale en subnationale bestuursniveau,
want de meeste sociale-inclusiebeleidsinitiatieven situeren zich momenteel vooral
op lokaal niveau;

� beleidsinitiatieven op een gecoördineerde en geïntegreerde manier verwezenlij-
ken, met partnerships tussen de verschillende instanties en mét alle actoren, ook
diegene die zelf armoede of sociale uitsluiting meemaken;

� duidelijke procedures opstellen voor de monitoring van en rapportage over de
tenuitvoerlegging van strategieën en voor de beoordeling van de impact van de
beleidsinitiatieven.

1.2.2. Belangrijkste sterke en zwakke punten tot op heden
Als we naar de toekomst van de Sociale OMC en daarvan het luik sociale inclusie na
2010 kijken, moeten we vooral uitzoeken op welke sterke punten kan worden
voortgebouwd en welke zwakke punten bij de ontwikkeling van maatregelen voor
de toekomst moeten worden aangepakt. Op basis van onze eigen ervaring met de
Sociale OMC en de werken van verschillende commentatoren (zie bijvoorbeeld Fra-
zer en Marlier (2008) en Zeitlin (2007)), zijn dit volgens ons de voornaamste sterke
en zwakke punten.

a) Sterke punten
De Sociale OMC mag dan al minder impact hebben gehad dan velen hadden
gehoopt, toch heeft de methode een nuttige bijdrage geleverd aan de inspanningen
om armoede en sociale uitsluiting aan te pakken, en dat op verschillende manieren.
We stippen er tien aan:
� de Sociale OMC heeft er mee voor gezorgd dat armoede en sociale uitsluiting op

de Europese agenda zijn blijven staan (ook al was dat niet altijd even uitdrukkelijk
als velen zouden wensen) en creëerde een ruimte waarbinnen kon worden geij-
verd voor meer inspanningen op Europees en (sub)nationaal niveau om armoede
en sociale uitsluiting te voorkomen en uit de weg te ruimen; 

� de methode schiep een kans om op Europees niveau te onderstrepen hoe belang-
rijk het is om ervoor te zorgen dat economische, sociale en werkgelegenheids-
initiatieven elkaar aanvullen, om te beklemtonen dat doelstellingen op het vlak
van economie en werkgelegenheid meer rekening houden met resultaten die op
het vlak van sociale inclusie worden geboekt;

� dankzij de OMC werken de lidstaten aan een gemeenschappelijk begrip van
concepten (bv. multidimensionaliteit, mainstreaming, empirisch onderbouwde
strategieën en gekwantificeerde doelstellingen, partnerships tussen actoren, parti-
cipatie, beleidsimpactbeoordelingen), identificeren ze de voornaamste beleids-
prioriteiten en sluiten ze er overeenkomsten over af;

� de OMC heeft heel wat nuttige informatie opgeleverd over juiste manieren om
armoede en sociale uitsluiting uit te roeien;

343

EEN BLAUWDRUK VOOR HET SOCIALE-INCLUSIEBELEID IN EUROPA 2020

BLAUWDRUK-NED.qxp  10-2-2011  13:14  Pagina 343



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 3e TRIMESTER 2010

� het inzamelen van gegevens ging erop vooruit, er werden gemeenschappelijk overeen-
gekomen indicatoren omschreven en er kwam een steviger analytisch kader om de
fenomenen in kwestie beter te begrijpen en toegankelijker te maken en om vorderin-
gen beter te monitoren en er beter verslag over uit te brengen (13);

� de OMC leidde tot een beter beheer van de sociale-inclusiekwesties in verschillen-
de lidstaten;

� in die lidstaten die ervoor hebben gekozen om de Sociale OMC optimaal te gebrui-
ken, bleek de methode een nuttig hulpmiddel te zijn om nationaal en subnationaal
meer inspanningen te leveren om sociale inclusie te bevorderen;

� dankzij deze methode kwam de nood aan reactie op de sociale impact van de
financiële en economische crisis in de Europese debatten aan bod (14); 

� een brede waaier van actoren werd erdoor gemobiliseerd en er ontstonden Euro-
pese netwerken van mensen die armoede en sociale uitsluiting bestrijden (15);
bovendien was de methode ook een spreekbuis voor diegenen die zelf met armoe-
de en sociale uitsluiting te maken hebben (16);

� dankzij de Sociale OMC werd 2010 het Europees Jaar van de bestrijding van
armoede en sociale uitsluiting.

b) Zwakke punten
Een belangrijke tekortkoming van de Sociale OMC is duidelijk het feit dat er maar zo
weinig vooruitgang werd geboekt inzake de verwezenlijking van de algemene doel-
stelling die in Lissabon werd bepaald en een gevoelige impact moest hebben op het
wegwerken van armoede en sociale uitsluiting tegen 2010, ook al zullen sommigen
opperen dat dit met een dergelijk proces niet zou kunnen worden bereikt. Door-
gaans schuiven commentatoren de onderstaande elf verklaringen naar voren voor
het feit dat de impact van de Sociale OMC zo beperkt is gebleven:
� de methode had slechts een beperkte politieke status en er was een gebrek aan

politiek leiderschap op Europees niveau, in het bijzonder ten overstaan van de
andere luiken van de agenda van Lissabon (groei en banen);

(13) Over het algemeen konden dankzij de ervaring met de Sociale OMC kernelementen worden ge-
identificeerd die noodzakelijk zijn voor de invoering van kwaliteitscontrolesystemen inzake armoede
en sociale uitsluiting. We komen in hoofdstuk 2, deel 2.3.9. nog kort op dit onderwerp terug. Zie
ook deel 1.3. in dit hoofdstuk, voor een korte bespreking van de manier waarop de Commissie en de
lidstaten de gezamenlijk overeengekomen indicatoren voor de Sociale OMC strikter, intensiever en
duidelijker zichtbaar zouden kunnen gebruiken.
(14) In dat opzicht is het bemoedigend dat in het Gezamenlijk Verslag aangaande sociale
bescherming en sociale inclusie van 2010 duidelijk wordt erkend dat “de crisis de toegevoegde
waarde van beleidscoördinatie door de Open Coördinatiemethode op het gebied van sociale
bescherming en sociale inclusie (Sociale OMC) heeft beklemtoond en ook stimulansen heeft
opgeleverd om het potentieel ervan nog te vergroten en optimaal te benutten”, (Raad, 2010).
(15) Voor een lijst van de netwerken die als onderdeel van het proces worden ondersteund, en voor
de links naar de verschillende websites van deze netwerken, zie de hoger genoemde website van de
Europese Commissie.
(16) Zie bijvoorbeeld het Europees Netwerk van verenigingen ter bestrijding van de armoede,
(2009b). Voor de verslagen met de voornaamste resultaten van de jaarlijkse Europese Bijeenkomsten
van mensen die in armoede leven, zie: http://www.eapn.eu/content/view/600/14/lang,en/
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� input en output: de verwachtingen dat de agenda van de Sociale OMC gelijke tred
zou houden met de agenda inzake groei en banen (“input” in groei- en werkgele-
genheidsdoelstellingen, terwijl groei- en werkgelegenheidsprogramma’s een “out-
put” zouden moeten hebben om doelstellingen inzake sociale cohesie/inclusie te
helpen verwezenlijken) werden maar matig ingelost: de theorie haalde het van de
praktijk en van banden met andere Europese beleidsdomeinen (bv. concurrentie,
landbouw, gezondheidszorg, onderwijs, rechtspleging, migratie) was er nauwe-
lijks sprake;

� de Sociale OMC was te “soft”: er zijn immers geen sancties voor lidstaten die geen
vooruitgang boeken, en er is ook geen basis om voor de lidstaten aanbevelingen
te formuleren over hoe zij meer inspanningen kunnen leveren; 

� door het gebrek aan duidelijk gekwantificeerde streefdoelen (tot juni 2010; zie
hierna, deel 1.3.) verlaagde de status van de Sociale OMC met betrekking tot het
economisch en werkgelegenheidsbeleid, dat op Europees niveau afzonderlijk
werd behandeld in de context van het “Partnerschap voor Groei en Banen”;

� de Sociale OMC is bij het grote publiek nauwelijks zichtbaar en er werd (tot voor
kort) voor het proces bij het publiek ook geen promotie gemaakt;

� in de meeste lidstaten werd het Sociale-OMC-proces – en dan vooral de
NAP’s/sociale inclusie – niet in de nationale beleidsprocedures opgenomen; 

� de monitoring, beoordeling en verslaggeving met betrekking tot de prestaties van
de lidstaten waren ontoereikend, gedeeltelijk door de beperkte analyse-instrumen-
ten en -middelen; 

� het potentieel van de Sociale OMC om op de lidstaten groepsdruk uit te oefenen
opdat ze meer zouden doen door gebruik te maken van Europees benchmarking
en van, meer in het algemeen, grensoverschrijdende vergelijkingen, werd belem-
merd doordat er een gebrek was aan tijdig beschikbare statistische gegevens;

� in al te veel lidstaten zijn de bestuursmaatregelen te zwak (bijvoorbeeld beperkte
mainstreaming van doelstellingen voor sociale inclusie, een beperkte horizontale
en verticale beleidscoördinatie, inefficiënte strategische planning, magere tenuit-
voerlegging en ontoereikende mobilisering en betrokkenheid van de actoren); 

� de ontwikkeling en verspreiding van kennis en goede praktijken verliep te gefrag-
menteerd en was onvoldoende gecoördineerd; bovendien waren er te weinig
actoren bij betrokken;

� het potentieel om de Europese Structuurfondsen aan te spreken en zo de lidstaten
ertoe aan te zetten om de Europese doelstellingen voor sociale inclusie ten uitvoer
te leggen, werd onvoldoende ontwikkeld (17).

In haar recente evaluatie van de impact van het proces van Lissabon verklaart de
Europese Commissie in haar globale beoordeling over de OMC als een methode
voor “soft coördinatie” het volgende: “Hoewel de OMC kan worden gebruikt als een

(17) Het Europees Netwerk van verenigingen ter bestrijding van de armoede (EAPN) onder andere
stond kritisch tegenover het beperkte aantal Structuurfondsen dat beschikbaar was ter ondersteuning
van de sociale-inclusiemaatregelen: “Over het algemeen genomen was het EAPN ontgoocheld dat tij-
dens de programmaperiode 2007-2013 geen efficiënter instrument werd gecreëerd om armoede en
sociale uitsluiting tegen te gaan. Volgens de schattingen van de Commissie werd slechts 12,4% van
het Europees Sociaal Fonds toegekend voor sociale-inclusiemaatregelen” (Harvey, 2008). 345
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middel voor groepsdruk en als een forum voor het uitwisselen van goede praktij-
ken, blijkt uit de gegevens dat de meeste lidstaten de OMC’s eigenlijk aanwendden
als een proces van verslaggeving, eerder dan als een middel voor beleidsontwikke-
ling” (Europese Commissie, 2010a). Dit wordt inderdaad bevestigd door de ervarin-
gen met de Sociale OMC die hierboven werden besproken. In dit boek willen we
dan ook de (mogelijke) sterke en zwakke punten van de Sociale OMC verder onder-
zoeken en concrete voorstellen formuleren voor de manier waarop op sociaal
domein (en dan in het bijzonder wat het luik sociale inclusie betreft) in de periode
na 2010 Europees nog beter kan worden gecoördineerd.

1.3. EUROPESE ACTIE TEGEN ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING NA 2010
Zoals uit het vorige deel is gebleken, zijn de vorderingen die sinds 2000 werden
gemaakt op het vlak van kinderarmoede en sociale uitsluiting van kinderen, actieve
inclusie, dakloosheid en uitsluiting op huisvestingsgebied en participatie, voor een
groot deel te danken aan het bestaan van de Sociale OMC en in het bijzonder van
het luik sociale inclusie. De Sociale OMC verschafte de structuur en de institutionele
regelingen waarbinnen oplossingen voor deze kwesties moesten worden ontwik-
keld. De communautaire actieprogramma’s onderbouwden de Sociale OMC door
voor de nodige middelen te zorgen voor de analyses, de gegevensverzameling, de
kennisuitwisseling en de netwerking. Verschillende commentatoren merkten het op
[bv. het Europees Netwerk van verenigingen ter bestrijding van de armoede (EAPN)
2009a, het Platform van Europese Sociale ngo’s 2009 en de Spring Alliance 2009]:
als we vorderingen willen blijven maken, is het van het hoogste belang dat de nieu-
we Europese maatregelen die voor de periode na 2010 worden doorgevoerd, ruimte
blijven scheppen voor werkzaamheden rond deze kwesties. Tegelijkertijd moeten
deze regelingen de politieke status en het belang van het proces verhogen en moet
tevens een aantal van de zwakke punten die voor het proces in de periode 2000-
2010 werden geïdentificeerd, worden opgelost. Dit is noodzakelijk om de Europese
coördinatie op sociaal vlak, en dan vooral met betrekking tot de sociale inclusie,
meer kracht bij te zetten en te komen tot concretere resultaten op dit gebied.

De noodzaak om de Europese coördinatie op sociaal vlak te versterken is zelfs nog
dringender geworden doordat het Europees Verdrag van Lissabon, dat sinds 1
december 2009 van kracht is, een hogere status toekent aan sociale kwesties (en
dan vooral aan sociale inclusie). Zoals we hierna zullen zien (deel 1.3.4.), is de “hori-
zontale sociale clausule” in artikel 9 van het Verdrag in dit opzicht (mogelijkerwijze)
uitermate belangrijk. De nood om het proces uit te breiden, is eveneens essentieel,
omdat de doelstelling die de Europese leiders in 2000 vooropstelden, namelijk inza-
ke armoede en sociale uitsluiting een doorslaggevende impact uitoefenen, niet werd
gehaald. Ook de Commissie zelf erkent dit in haar beoordeling van het proces van
Lissabon: “de stijging van de werkgelegenheid heeft onvoldoende gevolgen gehad
voor diegenen die het verst van de arbeidsmarkt verwijderd zijn, en een baan was
niet altijd voldoende om mensen uit de armoede te halen. Sommige groepen van
mensen stuiten nog steeds op specifieke hinderpalen, zoals een beperkte toegang
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tot opleiding voor laaggeschoolden of een gebrek aan begeleidende diensten. In
sommige lidstaten is de arbeidsmarkt nog steeds gesegmenteerd. En sommige lidsta-
ten kampen nog altijd met een hoog kinderarmoedecijfer. Uit al deze feiten moeten
lessen worden getrokken” (Europese Commissie, 2010a).

Op basis van de ervaring van de voorbije jaren en met de bedoeling om op succes-
sen uit het verleden voort te bouwen en zwakke punten van de huidige Sociale
OMC aan te pakken, zouden we de onderstaande aanbevelingen willen formuleren.
Deze zouden in overweging kunnen worden genomen bij de ontwikkeling van de
Europese sociale dimensie in het algemeen en van het nieuwe “Europees Platform
tegen Armoede” (zie hierna, deel 1.3.1. en 1.3.5.) in het bijzonder. 

1.3.1. Heldere Europese sociale doelstellingen gesteund door de EU, en nationale
sociale streefdoelen

a) Heldere Europese sociale doelstellingen
Om van sociale cohesie/inclusie op het niveau van de EU een grotere prioriteit te
maken, is het essentieel dat de Europese politieke doelstellingen een duidelijk stand-
punt inhouden aangaande de onderlinge afhankelijkheid en de elkaar aanvullende
aard van economische, sociale, werkgelegenheids- en milieudoelstellingen en
-beleidsinitiatieven. De nieuwe strategie Europa 2020 moet op deze vier onderling
afhankelijke pijlers worden opgebouwd en de vier pijlers moeten tegelijkertijd wor-
den ontwikkeld zodat ze voortdurend in wisselwerking staan en elkaar steeds aan-
vullen. De Europese politieke doelstellingen moeten tevens een uitdrukkelijk poli-
tiek engagement bevatten met betrekking tot het uitroeien van armoede en sociale
uitsluiting (met extra aandacht voor kinderarmoede en sociale uitsluiting van kinde-
ren) en tot het effenen van ongelijkheden. Ons inziens zijn twee elementen onont-
beerlijk, wil men op efficiënte wijze de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting
aanbinden: preventie (d.w.z. de instroom in armoede beperken) en remediëring
(d.w.z. armen uit de armoede halen). Dat betekent dat met universele beleidsinitia-
tieven gericht wordt gestreefd naar de inclusie van iedereen, maar ook dat, wanneer
dat nodig is, met doelgerichte beleidsinitiatieven diegenen worden geholpen die
met specifieke moeilijkheden of hindernissen worden geconfronteerd. Uitgebreide
socialebeschermingssystemen zijn eveneens onmisbaar om te garanderen dat alle
burgers toegang hebben tot diensten van hoge kwaliteit en tot een gepast inkomen.
De aanpak van (excessieve) ongelijkheid tot slot is eveneens een conditio sine qua
non in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting én een voorwaarde om de
“Europa 2010”-doelstelling “inclusieve en duurzame groei” te kunnen halen.

b) Europese en nationale sociale streefdoelen
In haar voorstellen voor Europa 2020, gepubliceerd in maart 2010, oppert de Euro-
pese Commissie dat er tegen 2020 vijf Europese topstreefdoelen zouden moeten
worden gehaald. Een daarvan was: “het aantal Europeanen die onder de nationale
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armoedegrens leven, met 25% verminderen en zo 20 miljoen mensen uit de armoe-
de halen” (18). Verder stelde de Commissie voor dat er 7 “vlaggenschipinitiatieven”
zouden komen. Een daarvan is een “Europees Platform tegen Armoede”, dat “de
sociale en territoriale cohesie moet versterken zodat iedereen kan delen in de groei
en de werkgelegenheid, en mensen die met armoede en sociale uitsluiting te kam-
pen hebben, een menswaardig bestaan kunnen opbouwen en actief kunnen deelne-
men aan de samenleving” (Europese Commissie, 2010b).

Tijdens hun bijeenkomst van maart 2010 waren de Europese regeringsleiders het
erover eens dat er een doelstelling moest komen voor “het bevorderen van sociale
inclusie, in het bijzonder door de armoede te verminderen”, maar ze kwamen niet
tot een akkoord over de gepaste indicator(en) en doelstelling(en) en ze besloten om
deze kwestie op de agenda te zetten voor hun bijeenkomst van juni 2010 (zie Euro-
pese Raad, 2010a). Het Europees Comité voor Sociale Bescherming en zijn Sub-
groep Indicatoren werden verzocht om de verschillende politieke en wetenschap-
pelijke kwesties aan de orde de stellen en een verbeterd voorstel ter tafel te brengen
dat een compromis zou zijn tussen de verschillende opvattingen over de aard en
omvang van dat Europese streefdoel. Het compromis waartoe de leden van het CSB
uiteindelijk waren gekomen, werd op 7 juni 2010 door de Europese EPSCO-
Ministerraad en 10 dagen later door alle 27 Europese staatshoofden en regeringslei-
ders bekrachtigd. Het goedgekeurde Europese streefdoel is gebaseerd op een com-
binatie van drie indicatoren: armoederisico (EU-definitie), materiële deprivatie (EU-
definitie, maar strikter (19), en het percentage 0- tot 59-jarigen die in een ‘werkloos
huishouden’ leven (d.w.z. huishoudens waar de 18- tot 59-jarige leden niet werken
of een zeer beperkte tewerkstelling vertonen). Het streefdoel is een daling van het
aantal mensen in de EU die in armoede dreigen te vervallen en/of behoeftig zijn
en/of in door werkloosheid getroffen gezinnen leven. Het ambitieniveau ligt aan-
zienlijk lager dan in het oorspronkelijke voorstel van de Commissie. Als het oor-
spronkelijk voorgestelde cijfer behouden blijft (een daling van 20 miljoen tegen

(18) Volgens de EU-definitie zijn mensen “met een armoederisico” mensen die wonen in een huis-
houden waarvan het totale equivalent inkomen onder de 60% van het equivalent nationaal mediaan
huishoudensinkomen ligt (de gebruikte equivalentieschaal is de gewijzigde OESO-schaal).
(19) Deze indicator, die oorspronkelijk door Guio (2009) werd voorgesteld, betekent een opmerke-
lijke verbetering van de multidimensionale dekking van de EU-portefeuille van indicatoren voor
sociale inclusie. Op basis van de beperkte informatie die in de gegevensset van de EU-SILC voorhan-
den is, legt deze indicator de klemtoon op het percentage mensen die in een huishouden leven dat
het zonder ten minste 3 van de onderstaande 9 elementen moet stellen: 1) onverwachte uitgaven; 2)
een week jaarlijkse vakantie doorgebracht elders dan thuis; 3) achterstallige betalingen (hypotheek
of huur, rekeningen voor nutsvoorzieningen of afbetalingen voor een aankoop); 4) een maaltijd met
om de andere dag vlees, kip of vis; 5) aangename warmte in de woning; 6) een wasmachine; 7) een
kleurentelevisie; 8) een telefoon; 9) een wagen. De indicator voor het Europese streefdoel inzake
materiële deprivatie hanteert strengere criteria, aangezien de drempel werd opgetrokken tot een
gebrek aan vier, in plaats van drie, van de negen elementen.
Voor een kenschetsing van het inkomen van armen en behoeftigen in 24 Europese landen, zie Fusco,
Guio en Marlier (2010).
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2020), impliceert een verschuiving van een streefdoel dat uitsluitend op het armoe-
derisico is gebaseerd, naar een streefdoel gebaseerd op de 3 hoger genoemde indi-
catoren immers inhouden dat de omvang van de initële doelgroep toeneemt van
ongeveer 80 miljoen mensen tot ongeveer 120 miljoen mensen (20). 

De ambitie mag dan al minder groot zijn, het feit dat de Commissie en alle Europese
lidstaten aangaande dit Europese streefdoel voor sociale inclusie tot een akkoord
konden komen, is een duidelijke blijk van het politieke engagement van de EU. De
voorstellen van de Commissie voor de Europa 2020-strategie zijn zo gestructureerd
dat geen enkel streefdoel het uiterst negatieve effect zou hebben gehad dat sociale
cohesie/inclusie minder belangrijk zou lijken dan de andere politieke prioriteiten
die op de agenda voor Europa 2020 staan, prioriteiten die stuk voor stuk aan ge-
kwantificeerde streefdoelen zijn gelinkt.

De volgende uitdaging, zowel politiek als wetenschappelijk, is dat elke lidstaat
afzonderlijk een of meer (sub)nationale streefdoelen bepaalt (21). Op grond van het
subsidiariteitsbeginsel staat het de lidstaten vrij om deze streefdoelen te bepalen op
basis van wat zij naargelang van hun nationale omstandigheden en prioriteiten be-
schouwen als de meest geschikte indicator(en). Toch is het van belang dat deze
(sub)nationale streefdoelen empirisch onderbouwd zijn en dat ze het resultaat zijn
van een nauwgezette diagnose. Verder is het belangrijk dat de landen wordt ver-
zocht om – eveneens op basis van nauwgezet analytisch bewijsmateriaal – uit te leg-
gen hoe het verwezenlijken van hun (sub)nationale streefdoelen zal bijdragen tot
het verwezenlijken van het streefdoel op Europees niveau. Om politiek engagement
en wederzijds leren een flinke duw in de rug te geven, zijn wij van mening dat de
lidstaten hun (sub)nationale streefdoelen op transparante wijze en in nauwe dialoog
met de Commissie zouden moeten bepalen; verder oordelen wij dat het CSB deze
streefdoelen zou moeten bespreken.

(20) Tijdens hun bijeenkomst in juni 2010 bekrachtigden de Europese staatshoofden en regeringslei-
ders “vijf Europese hoofdstreefdoelen die in de vorm van gedeelde doelstellingen de lidstaten en de
Unie helpen op het vlak van de bevordering van de werkgelegenheid, de verbetering van de omstan-
digheden voor vernieuwing, onderzoek en ontwikkeling, het verwezenlijken van onze doelstellingen
inzake klimaatverandering en energie, de verbetering van de onderwijsniveaus en de bevordering
van de sociale inclusie, in het bijzonder door het indijken van de armoede.” De Europese leiders for-
muleerden de laatste doelstelling als volgt: “sociale inclusie bevorderen, in het bijzonder door het
indijken van de armoede, en ernaar streven dat ten minste 20 miljoen mensen niet langer kampen
met een armoederisico en uitsluiting.” De Europese leiders hebben besloten dat de “vorderingen
inzake het verwezenlijken van de hoofddoelstellingen regelmatig zouden worden gevolgd” (Europe-
se Raad, 2010b).
(21) Om politieke, maar ook wetenschappelijke redenen is streefdoelen bepalen essentieel, zelfs als
het een lastig domein is. Daarom is het bemoedigend dat de Commissie in haar recente beoordeling
van het proces van Lissabon vaststelt dat “beleidsleren efficiënter is wanneer er duidelijke en meet-
bare doelstellingen zijn” (Europese Commissie, 2010a). Voor een uitvoerige discussie over streefdoe-
len, zie: Marlier et al., 2007: deel 6.2. (The role of targets in the Social Inclusion Process), 6.3. (Key
issues in setting national targets) en 6.4. (Framing EU-wide targets).
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1.3.2. Strenge benchmarking, monitoring en evaluatie
Ons inziens moet aan vooral één uitdaging bijzondere aandacht worden besteed in
de regelingen voor na 2010 (een uitdaging die rechtstreeks verband houdt met het
bepalen van streefdoelen): nauwkeurige benchmarking, monitoring en evaluatie
zouden een centraal en zichtbaar kenmerk moeten worden van het Europees
proces, zowel op nationaal als op Europees niveau.

Daarom zouden wij het onderstaande aanbevelen:
� een procedure doorvoeren waarbij de Commissie en de lidstaten zoeken naar

manieren om de Europese sociale doelstellingen op Europees niveau zichtbaarder,
meetbaarder en tastbaarder te maken. De hierboven besproken Europese en
(sub)nationale streefdoelen terzijde gelaten, zou dit onder andere kunnen inhou-
den dat de gemeenschappelijk overeengekomen indicatoren strikter, intensiever
en zichtbaar worden gebruikt; alle lidstaten zouden de verbintenis aangaan om
ernaar te streven hun prestaties te verbeteren aangaande een reeks van indicato-
ren die elk relevant beleidsdomein van sociale bescherming en sociale inclusie
dekt (ook kinderarmoede en sociale uitsluiting van kinderen, actieve inclusie en
dakloosheid en uitsluiting op huisvestingsgebied; zie hierna) (22).

� vorderingen die op het vlak van de Europese en nationale streefdoelen worden
gemaakt, en de prestaties inzake de overeengekomen Europese indicatoren,
streng en regelmatig monitoren en er verslag over uitbrengen. Daarvoor moet
voor de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad en het Europees Parlement
misschien een jaarverslag worden opgesteld over de vorderingen op het vlak van
de overeengekomen doelstellingen (als onderdeel van het jaarlijkse Gezamenlijk
verslag over sociale bescherming en sociale inclusie). Dit jaarverslag moet tevens
gericht zijn aan de nationale en eventuele subnationale parlementen van lidstaten;
zij zouden ertoe moeten worden aangemoedigd om de vorderingen van hun lid-
staat te bespreken (zie ook deel 1.3.6.);

� peer reviews organiseren om de resultaten van de monitoring te bespreken met
de bedoeling om bij de lidstaten en de Commissie het beleidsleren te stimuleren.

(22) Marlier et al., (2007) identificeren vier aspecten waarbij de gemeenschappelijk overeengekomen
indicatoren in de Sociale OMC intensiever zouden kunnen worden gebruikt. De eerste toepassing is
het gebruik ervan in een “redekundige manier om mogelijke verklaringen te vinden voor de verschil-
len in de prestaties van de lidstaten.” De tweede zijn de individuele Nationale strategieverslagen aan-
gaande sociale bescherming en sociale inclusie (NSRSPSI). “Er wordt uiteraard niet verwacht dat de
lidstaten uitsluitend op deze gemeenschappelijke indicatoren zouden steunen bij de monitoring, ana-
lyse en rapportage betreffende sociale inclusie, maar wel dat de nationale indicatoren die zij met dit
doel voor ogen ontwikkelen en gebruiken – net als de diepgaande multidimensionale analyse die ze
van de onderliggende microgegevens maken – zo veel mogelijk opnieuw aan deze gemeenschappelij-
ke indicatoren worden gelinkt om wederzijds leren in de hand te werken.” De derde toepassing be-
staat erin het niveau van het “nauw samenwerkende bestuur” op te trekken. De multidimensionale
aard van de gemeenschappelijk bepaalde indicatoren beklemtoont “de nood aan samenwerking tussen
verschillende regeringsinstanties en, in sommige landen, tussen verschillende instanties die tot ver-
schillende bestuursniveaus behoren.” De vierde toepassing tot slot betreft het bepalen van streefdoe-
len; de nationale streefdoelen zouden naar behoren deze indicatoren moeten benaderen.
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� voor de monitoring en beoordeling een nauwgezettere aanpak invoeren, met
meer klemtoon op de resultaten, en ervoor zorgen dat de vorderingen inzake het
behalen van de doelstellingen regelmatig kritisch worden geanalyseerd. Mogelijke
sleutelelementen:
- de gemeenschappelijke indicatoren systematischer in de nationale monitoring

en analytische structuren van de lidstaten invoeren om het wederzijds leren te
verbeteren (zie Marlier et al., 2007, deel 2.7., pagina 48-53); 

- de statistische capaciteit op Europees, nationaal en subnationaal niveau opdrijven
en ervoor zorgen dat sociale statistieken tijdig worden geproduceerd (met gege-
vens over armoede en sociale uitsluiting, waarmee de impact van de financiële
en economische crisis in de EU beter in beeld zou kunnen worden gebracht);

- het analytisch vermogen van mensen en instellingen die bij het nieuwe Europese
sociaal proces betrokken zijn (zowel op het niveau van het land als dat van de
EU) verbeteren, zodat het proces nauwgezetter, uitdagender en gemakkelijker te
vergelijken is;

- op alle relevante beleidsdomeinen sociale-impactanalyses ontwikkelen en
gebruik maken van specifieke peer reviews en grensoverschrijdende uitwisse-
lingsprojecten om het wederzijds leren op dit complexe domein te bevorderen
(zie hierna, deel 1.3.4. en 1.3.5.);

- van alle lidstaten eisen dat ze formele schikkingen treffen om de organisaties uit het
maatschappelijk middenveld en onafhankelijke deskundigen op regelmatige tijdstip-
pen te betrekken bij de monitoring en beoordeling van het sociale-inclusiebeleid.

Daarenboven zouden we aanraden dat de Commissie en het CSB – de organen die
belast zijn met de concretisering van de Europese coördinatie op sociaal vlak – bij
het monitoren van de vorderingen van de lidstaten op jaarbasis, voor elke lidstaat
duidelijke aanbevelingen formuleren aangaande acties die deze moet nemen om de
overeengekomen nationale en Europese streefdoelen te halen en beter te presteren
wat de overeengekomen reeks Europese indicatoren betreft (zie hierboven). Deze
aanbevelingen zouden dan door de Raad worden bekrachtigd (23).

(23) Hoewel het Verdrag niet expliciet de mogelijkheid voorziet dat de Commissie aanbevelingen
formuleert, verhindert het ook niet dat de Commissie dit doet via “softlawregelingen”. Artikel 5 van
het Verdrag bijvoorbeeld voorziet niet alleen in de coördinatie van het economische en werkgelegen-
heidsbeleid, maar zegt ook: “De Unie kan maatregelen nemen voor de coördinatie van het sociaal
beleid van de lidstaten”. En artikel 160 (zie hierboven) formuleert bij het afbakenen van de rol van
het CSB als taken onder meer: “verslagen opstellen, meningen formuleren of andere activiteiten
ontplooien op gebieden die onder zijn bevoegdheid vallen, hetzij op verzoek van de Raad of de Com-
missie, hetzij op eigen initiatief.”
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1.3.3. Sociale inclusie in de Geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid
De globale politieke beslissing om van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting
een Europese topprioriteit te maken en gekwantificeerde streefdoelen op Europees
niveau te bepalen, is één (belangrijk) stuk van de legpuzzel. Ook de regelingen voor
de tenuitvoerlegging zijn cruciaal. In dat opzicht is het wel bemoedigend dat een
overeenkomst werd gesloten betreffende een Europees streefdoel inzake sociale
inclusie, maar de sociale dimensie (niet alleen armoede en sociale uitsluiting, maar
ook sociale bescherming) komt in het economische en werkgelegenheidsbeleid nog
onvoldoende aan bod. Op 27 april 2010 publiceerde de Commissie haar voorstellen
voor Geïntegreerde Richtsnoeren betreffende de Strategie voor Europa 2020 (Euro-
pese Commissie, 2010c). Tien Richtsnoeren werden voorgesteld, met twee verschil-
lende wettelijke grondslagen: zes Richtsnoeren voor het economisch beleid en vier
voor het werkgelegenheidsbeleid. Bij de Richtsnoeren voor het Werkgelegenheids-
beleid werd een Richtsnoer opgenomen inzake armoede en sociale uitsluiting, met
een beschrijving van de beleidsinitiatieven die moeten worden verwezenlijkt om de
voorgestelde Europese streefdoelen in verband met armoedebestrijding te halen. 

Het voorgestelde Richtsnoer wordt op een redelijk brede manier geschetst; het weers-
piegelt de voornaamste luiken van de bestaande Sociale OMC en (dat is belang-
rijk) benadrukt de kernrol van de socialebeschermingssystemen. “Richtsnoer 10:
Sociale inclusie bevorderen en armoede bestrijden:
“De inspanningen van de lidstaten om armoede te bestrijden dienen volwaardige
deelname aan het maatschappelijk en economisch leven te bevorderen en werkgele-
genheid te stimuleren. Hierbij moet volop gebruik worden gemaakt van het Euro-
pees Sociaal Fonds. Ook dient er te worden gestreefd naar het waarborgen van gelij-
ke kansen, onder meer door toegang tot betaalbare, duurzame en kwaliteitsvolle
diensten en overheidsdiensten (...) en tot met name gezondheidszorg te verzekeren.
De lidstaten dienen doeltreffende antidiscriminatiemaatregelen te treffen. Om socia-
le uitsluiting te bestrijden, mensen kansen te bieden en arbeidsparticipatie te bevor-
deren, dienen socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden om een leven lang te leren
en actieve-inclusiemaatregelen te worden verbeterd, zodat mensen gedurende ver-
schillende fasen van hun leven kansen krijgen en worden behoed voor het gevaar
van sociale uitsluiting. De socialezekerheids- en pensioenstelsels dienen te worden
gemoderniseerd, zodat zij passende inkomenssteun en toegang tot de gezondheids-
zorg – en daarmee sociale cohesie – kunnen waarborgen en tegelijkertijd financieel
houdbaar blijven. De uitkeringsstelsels dienen met name te worden gebruikt om in
overgangssituaties inkomenszekerheid te bieden en armoede te bestrijden, vooral
met betrekking tot groepen die het kwetsbaarst zijn voor sociale uitsluiting, zoals
eenoudergezinnen, minderheden, personen met een handicap, kinderen en jonge-
ren, bejaarden, legale migranten en daklozen. Verder dienen de lidstaten ten behoe-
ve van deze groepen de sociale economie en sociale innovatie actief te bevorderen”
(Europese Commissie 2010c).
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Het voorgestelde richtsnoer kreeg kritiek te verwerken van organisaties die zouden
willen dat de EU meer de klemtoon legt op armoede en sociale uitsluiting. Volgens
het EAPN bijvoorbeeld “impliceert dit een risico dat de strijd tegen armoede en
sociale uitsluiting aan de rand van de Europese samenwerking blijven hangen”. Daar-
om roept het EAPN op om “de doelstellingen voor inclusie en sociale cohesie beter
in alle Geïntegreerde Richtsnoeren te integreren. Het Richtsnoer inzake sociale
inclusie en armoedebestrijding moet van de Richtsnoeren voor het Werkgelegen-
heidsbeleid worden losgekoppeld om te garanderen dat acties voor sociale inclusie
en armoedebestrijding niet worden beperkt tot maatregelen op het vlak van werk-
gelegenheid. In het “Richtsnoer inzake sociale inclusie en armoedebestrijding” moet
expliciet toegang worden verschaft tot rechten, middelen en diensten die in de lijn
liggen van de reeds overeengekomen gemeenschappelijke doelstellingen van de
Sociale OMC” (EAPN 2010a; zie tevens EAPN 2010).

Comité voor Sociale Bescherming
Een punt dat hiermee rechtstreeks verband houdt, is “institutioneel” van aard. De
kernrol die het CSB zou moeten spelen bij het monitoren van de vorderingen op het
vlak van het Europese streefdoel inzake sociale bescherming en sociale inclusie en bij
de tenuitvoerlegging van Richtsnoer 10, zou in de definitieve reeks van Richtsnoeren
voor het Werkgelegenheidsbeleid nader moeten worden toegelicht. Zoals hierboven,
in deel 1.3.1., werd vermeld, zijn wij tevens van mening dat het CSB zou moeten wor-
den betrokken bij de discussie over de (sub)nationale streefdoelen, ook al staat het de
landen, in het kader van het subsidiariteitsbeginsel, uiteraard vrij om deze streefdoe-
len te bepalen op basis van wat zij naargelang van hun nationale omstandigheden en
prioriteiten als de meest geschikte indicator(en) beschouwen. Deze taak zou eigenlijk
volledig in de lijn liggen van Artikel 160 van het EU-verdrag (24).

1.3.4. De “horizontale sociale clausule” van het Verdrag van Lissabon: een oproep tot
“sociale mainstreaming” en sociale-impactanalyses
De Europese coördinatie op sociaal vlak versterken is zelfs nog belangrijker en drin-
gender door de hogere status die de sociale aangelegenheden in het Europees Ver-
drag van Lissabon hebben gekregen. Een bijzondere betekenis heeft artikel 9, dat

(24) Volgens artikel 160 van het EU-Verdrag heeft het CSB inderdaad de bevoegdheid om een belang-
rijke rol te spelen in dit opzicht: “Na raadpleging van het Europees Parlement met gewone meerder-
heid van stemmen, stelt de Raad een comité voor sociale bescherming met een adviestaak in, tenein-
de de samenwerking tussen de lidstaten onderling en met de Commissie op het gebied van de sociale
bescherming te bevorderen. Het comité heeft tot taak: toe te zien op de sociale situatie en de ontwik-
keling van het beleid inzake sociale bescherming in de lidstaten en de Unie; de uitwisseling van infor-
matie, ervaringen en goede praktijken tussen de lidstaten onderling en met de Commissie te verge-
makkelijken; onverminderd artikel 240, verslagen op te stellen, adviezen uit te brengen of andere
activiteiten te ontplooien op gebieden die onder zijn bevoegdheid vallen, hetzij op verzoek van de
Raad of de Commissie, hetzij op eigen initiatief. Voor de vervulling van zijn opdracht legt het comité
de nodige contacten met de sociale partners. Iedere lidstaat en de Commissie benoemen twee leden
van het comité” (Europese Unie, 2009).
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het volgende bepaalt: “Bij de bepaling en de uitvoering van haar beleid en optreden
houdt de Unie rekening met de eisen in verband met de bevordering van een hoog
niveau van werkgelegenheid, de waarborging van een adequate sociale bescher-
ming, de bestrijding van sociale uitsluiting alsmede een hoog niveau van onderwijs,
opleiding en bescherming van de volksgezondheid” (Europese Unie, 2009). Deze
nieuwe sociale clausule een concrete betekenis geven is nu een politieke en wette-
lijke uitdaging van formaat. In eerste instantie moeten we hopen dat deze nieuwe
clausule in de Europese doelstellingen een stevigere basis biedt om van de EU, dat
wil zeggen van zowel de Europese Commissie als de EU-lidstaten, te eisen dat ze de
Europese sociale doelstellingen mainstreamen in de beleidsvorming en dat ze, om
het beleid efficiënt te maken, systematisch sociale-impactanalyses uitvoeren van alle
relevante beleidsinitiatieven (zie ook deel 1.3.5. hierna) (25). Na verloop van tijd
kan er misschien ook rekening mee worden gehouden in de beslissingen van het
Europees Hof en zo de beslissingen van het Hof een sterkere sociale dimensie
geven. Naar deze belangrijke bepaling in het Verdrag wordt in de Richtsnoeren voor
het Werkgelegenheidsbeleid verwezen (“considerans nr. 2”); aangezien het voor
een economisch beleid eveneens toepasselijk is, zou deze referentie ook moeten
worden opgenomen in de preambule bij de uiteindelijke reeks van Richtsnoeren
voor het economisch beleid.

1.3.5. De oprichting van het Europees Platform tegen Armoede
De versterking van de sociale dimensie van de EU, en in het bijzonder van de nieu-
we Europese doelstelling aangaande sociale inclusie, zal voor een groot stuk afhan-
gen van het Europese vlaggenschipinitiatief voor Europa 2020, het Europees Plat-
form tegen Armoede (EPAP). Hoewel het nog steeds niet duidelijk is wat dit Plat-
form zal inhouden, lijkt het waarschijnlijk dat (een groot deel van) de bestaande
Sociale OMC in de ene of de andere vorm in dit nieuwe initiatief zal worden inge-
lijfd. Pas in het najaar van 2010, wanneer de Commissie haar voorstellen over het
EPAP publiceert, zal hieromtrent meer klaarheid komen.

Naar onze mening moet een tweevoudige uitdaging worden aangegaan: de voorge-
stelde regelingen moeten niet alleen bijdragen tot een grotere Europese samenwer-
king en coördinatie in de toekomst op het domein van de sociale bescherming en

(25) Het is van belang dat systematisch analyses (zowel ex ante als ex post) worden gemaakt van de
impact op armoede en sociale uitsluiting van alle relevante beleidsinitiatieven en niet alleen van die-
gene die de sociale inclusie moeten doen toenemen; de bedoeling is dat beleidsvoorstellen rekening
houden met de (positieve of negatieve) impact die ze kunnen hebben op armoede en sociale uitslui-
ting. Bestaande beleidsvormen zouden eveneens regelmatig moeten worden herzien naargelang van
hun impact op armoede en sociale uitsluiting. Het uiteindelijke doel zou zijn om systematisch moge-
lijke manieren (verbanden/synergieën) te identificeren om een beleid zo aan te passen dat het de
sociale inclusie beter mee bevordert. De Europese Commissie zou, in samenwerking met de lidsta-
ten, de methodes moeten ontwikkelen en promoten voor het beoordelen van de sociale impact op
(sub)nationaal niveau.
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de sociale inclusie, maar ook de bonte schakering van verschillende luiken die
momenteel het Sociale Europa uitmaken, samenvoegen zodat ze beter worden
gecoördineerd, meer samenhang vertonen en elkaar versterken. Daarom moet het
EPAP het zichtbare symbool van dit vernieuwde Sociale Europa worden. Het moet
een kernrol spelen opdat alle andere luiken van de Europese beleidsvorming (bv.
inzake economie, concurrentie, onderwijs, migratie, gezondheidszorg, vernieuwing
en milieu) ertoe bijdragen dat de sociale doelstellingen van de EU, ook het Europese
streefdoel inzake sociale inclusie, worden gehaald.

Hiervoor moeten uitdrukkelijke regelingen worden getroffen om het toekomstige
sociale proces in de EU (bv. EPAP, vernieuwde Sociale OMC, …) te linken aan andere
relevante Europese processen (groei, banen, milieu, ...), zodat ze elkaar versterken.
In dat opzicht, en in de lijn van de “horizontale sociale clausule” in het Verdrag van
Lissabon, blijft het een topprioriteit om kwesties als gepaste sociale bescherming,
de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting, maar ook de rechten van kinderen in
alle toepasselijke Europese beleidsdomeinen en programma’s (met inbegrip van de
Structuurfondsen) vooral door middel van een systematischere toepassing van de
vereiste sociale-impactanalyses te mainstreamen (zowel ex ante als ex post), als
onderdeel van het geïntegreerde impactanalyseproces van de Commissie (26). Het
EPAP zou een kernrol moeten spelen bij de monitoring en verslaggeving aangaande
de realisatie van dat sociale-impactanalyseproces; het moet nagaan in welke mate de
andere luiken van Europa 2020 bijdragen in de strijd tegen armoede en sociale uit-
sluiting. Dragen zij niet bij, dan kan het EPAP aanbevelingen formuleren over de
manier waarop ze wel zouden kunnen bijdragen (27).

1.3.6. Werken volgens thema
Naar onze mening zouden de Europese coördinatie en samenwerking op sociaal
vlak binnen de nieuwe EPAP-context er veel baat bij hebben indien er meer zou
worden gewerkt volgens de thema’s die uit de Sociale OMC zijn ontstaan, zoals uiter-
aard kinderarmoede en sociale uitsluiting van kinderen, actieve inclusie en dak-

(26) Meer informatie over het impactanalyseproces van de Commissie is te vinden op: http://ec.euro-
pa.eu/governance/better_regulation/impact_en.htm.
(27) In het “geleidedocument” bij het “Voorstel voor het Gezamenlijk verslag over sociale
bescherming en sociale inclusie 2010” (Document SEC(2010) 98 def.), beklemtoont de Commissie
terecht dat “de ontwikkeling van een gepaste bevoegdheid voor sociale-impactanalyse ex ante in de
context van geïntegreerde impactanalyseregelingen moet worden aangemoedigd. Een dergelijk
“sociaal” bestanddeel versterken kan ertoe bijdragen dat efficiëntere en doeltreffendere socialebeleids-
maatregelen worden genomen. Toegepast op maatregelen die niet op een sociaal beleid betrekking
hebben, kunnen niet-geplande, negatieve sociale effecten worden vermeden en kunnen mogelijkhe-
den voor positieve synergieën beter worden aangewend (mainstreaming). In dit opzicht kan de
Sociale OMC worden gebruikt als een forum waar kennis wordt uitgewisseld tussen de lidstaten
onderling en tussen de lidstaten en de Europese Commissie. De Commissie heeft onlangs initiatieven
genomen om haar bevoegdheid inzake sociale-impactanalyse uit te breiden.”
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loosheid en uitsluiting op huisvestingsgebied (zie hierboven, deel 1.2.1.). Werken
volgens thema betekent het volgende (zie hoofdstuk 2-4 van dit werk voor concrete
ideeën aangaande de mogelijke inhoud van elk werkprogramma):
� voor elk thema moeten duidelijke doelstellingen worden bepaald en de Commis-

sie en lidstaten moeten voor elk thema akkoorden afsluiten in verband met meer-
jarenprogramma’s; 

� gendergelijkheid en non-discriminatie zouden voor elk thema als duidelijke inter-
disciplinaire aspecten tot uiting moeten komen;

� de lidstaten moeten ertoe worden aangezet om van deze thema’s kernelementen
van hun NAP’s/sociale inclusie te maken;

� jaarverslagen over de vorderingen van elke kwestie moeten in het Gezamenlijk
Verslag over sociale bescherming en sociale inclusie worden opgenomen en tij-
dens de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad en aan het Europees Parle-
ment worden voorgelegd (zie hierboven, deel 1.3.2.); dit jaarverslag zou eveneens
moeten worden gericht aan de nationale en eventuele subnationale parlementen
van de lidstaten;

� wanneer geschikte gegevens voorhanden zijn (bv. kinderarmoede en sociale uit-
sluiting van kinderen), moeten jaarscoreborden in overweging worden genomen; 

� indien dit nodig is, moeten binnen het CSB informele groepen worden samengesteld
om aan bepaalde thema’s te werken (28).

1.3.7. Richtsnoeren betreffende de belangrijkste bestuurskwesties
Het EPAP kan een ingrijpende bijdrage leveren indien het de lidstaten steun verleent
in het versterken van hun beleidskader met betrekking tot sociale inclusie. Voor de
belangrijkste bestuurskwesties waarvoor een kennisorgaan en goede praktijken wer-
den ontwikkeld, zouden de Commissie en het CSB voor de lidstaten richtsnoeren
moeten bepalen die hen helpen om hun praktijken uit te breiden. Deze zouden dan
deel uitmaken van het EPAP-acquis. De lidstaten zouden regelmatig in hun
NAP’s/sociale inclusie verslag moeten uitbrengen over de schikkingen die ze heb-
ben getroffen om deze kwesties aan te pakken. De Commissie zou deze richtsnoe-
ren moeten aanwenden als basis voor monitoring en verslaggeving over de presta-
ties van de lidstaten in dit verband; indien nodig zouden ze ook aanbevelingen moe-
ten formuleren zodat de lidstaten hun prestaties kunnen verbeteren. De richtsnoe-
ren zouden bij voorrang op volgende gebieden kunnen worden ontworpen:
� de doelstellingen rond sociale inclusie in alle relevante nationale en subnationale

beleidsdossiers mainstreamen door impactanalyses van armoede en andere sociale
aspecten systematisch te gebruiken als onderdeel van de globale impactbeoorde-
ling van nieuwe beleidsinitiatieven;

(28) De succesvolle resultaten van twee vergelijkbare experimenten tijdens de vorige jaren, zouden
in de toekomst als basis kunnen dienen; ze zijn het werk van de Europese “Taskforce voor kinderar-
moede en het welzijn van kinderen” (Comité voor Sociale Bescherming, 2008) en de Europese “Lissa-
bon-Taskforce” (Comité voor Sociale Bescherming, 2009).
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� werken aan efficiënte horizontale coördinatie binnen en tussen de verschillende
betrokken beleidsniveaus om ervoor te zorgen dat de beleidsinitiatieven daadwer-
kelijk worden geïntegreerd en elkaar aanvullen;

� efficiënte regionale en lokale actieplannen inzake armoede en sociale uitsluiting
voorbereiden en nagaan hoe de nationale en subnationale plannen op elkaar kun-
nen worden afgestemd, in het bijzonder bij het bepalen van streefdoelen; 

� minimumnormen bepalen voor de effectieve betrokkenheid van de stakeholders
(ook mensen die in armoede leven), in alle fasen van de voorbereiding, tenuit-
voerlegging, beoordeling en monitoring van sociale-inclusiebeleidsvormen in het
algemeen en van het sociale-inclusieproces in het bijzonder.

1.3.8. De Europese sociale-inclusiedoelstellingen en de doelstellingen van de Europe-
se Structuurfondsen beter op elkaar afstemmen
De sociale-inclusiedoelstellingen van de EU en de lidstaten en het gebruik van de
Europese Structuurfondsen zouden veel beter op elkaar afgestemd moeten zijn. In
deze context zou het gebruik van Structuurfondsen een kernonderdeel moeten wor-
den van de NAP’s/sociale inclusie. In dat verband verwijzen we naar een zeer recen-
te positieve ontwikkeling. In juli 2009 kwam de Europese Commissie met een voor-
stel: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (ERDF) zou kunnen worden
gebruikt voor de ondersteuning van huisvestingsprojecten voor uitgesloten gemeen-
schappen in de nieuwere lidstaten (Europese Commissie, 2009b). Volgens de bepa-
lingen van het ERDF die in 2006 werden goedgekeurd (29), kunnen huis-
vestingsprojecten slechts worden uitgevoerd in het kader van stadsontwikke-
lingsprojecten en in de vorm van renovatie van bestaande huizen. Er werd geen
steun verleend voor huisvestingsprojecten in plattelandsgebieden of voor de vervan-
ging van “huizen” van zeer slechte kwaliteit in stedelijke of plattelandsgebieden,
maar in de nieuwere Europese lidstaten leven de meeste van deze gemeenschappen
in plattelandsgebieden en in opvangcentra (zowel op het platteland als in de stad).
Op 19 mei 2010 werd Verordening (EU) nr. 437/2010 van het Europees Parlement
en van de Raad goedgekeurd. Deze ligt in de lijn van wat de Commissie had voorge-
steld. Onder specifieke voorwaarden kunnen de financieringsmogelijkheden naar
alle 27 EU-landen (en niet alleen de nieuwere lidstaten) worden uitgebreid. Dit zou
de middelen voor initiatieven op dit vlak aanzienlijk kunnen verhogen (30).

(29) Artikel 7 (2) van Verordening (EU) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en van de Raad
van 5 juli 2006.
(30) In een zeer grondig verslag neemt Barca (2009) het op voor een hervormd cohesiebeleid voor
de EU en daarvoor is een nieuwe combinatie van de sociale en territoriale agenda vereist. Hij sug-
gereert dat “de sociale agenda wordt ‘geterritorialiseerd’ en dat de territoriale agenda wordt ‘geso-
cialiseerd’”. Deze tweevoudige verschuiving zou een plaatsgebonden aanpak van sociale inclusie tot
gevolg moeten hebben” (p. 36).
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1.3.9. De NAP’s/sociale inclusie behouden en uitbreiden
Opdat de lidstaten wel degelijk een strategische, globale en coherente aanpak ontwik-
kelen om de sociale-inclusiedoelstellingen van de EU in nationale beleidsinitiatieven
om te zetten, is het noodzakelijk dat de NAP’s/sociale inclusie behouden en zelfs uit-
gebreid worden. Dat betekent dat de NAP’s/sociale inclusie beter in de nationale (en,
indien van toepassing, de subnationale) beleidsvormingsprocessen moeten worden
opgenomen en dat er nauwere banden moeten worden gecreëerd met de nationale
(en eventueel subnationale) parlementen. Eventueel moeten daarvoor, samen met de
lidstaten en de desbetreffende stakeholders, de timing en de structuur van de NAP-
cyclus (sociale inclusie) opnieuw onder de loep worden genomen, zodat het voor de
lidstaten makkelijker wordt om de NAP’s/sociale inclusie te gebruiken als een middel
om hun beleid strategisch nog beter te plannen, en niet alleen als een middel om bij
de EU verslag uit te brengen over de bestaande beleidsinitiatieven.

1.3.10. Meer krachtige instrumenten gebruiken
De huidige “soft” aanpak van de OMC moet in het kader van de Europese coördina-
tie op sociaal vlak in de toekomst worden gecombineerd met het gebruik van
“krachtiger” instrumenten. Dat zou kunnen inhouden dat meer gebruik moet wor-
den gemaakt van de Aanbevelingen van de Commissie (31) en dat moet worden
nagegaan welke mogelijkheden er zijn om rechtsinstrumenten te gebruiken zoals
Europese (kader)richtlijnen. 

1.3.11. Meer uitwisseling en wederzijds leren en een betere communicatie
Er zou meer uitwisseling en wederzijds leren moeten zijn, als een integraal onder-
deel van het Europese sociale-inclusieproces; dit kan onder meer door een grotere
waaier van mogelijkheden voor uitwisseling en wederzijds leren te financieren in
het kader van het Communautair programma voor werkgelegenheid en maat-
schappelijke solidariteit (PROGRESS) voor 2007-2013. Beleidsleren en de uitwisse-
ling van goede praktijken zouden moeten worden uitgebreid door activiteiten (bv.
studies, peer reviews, uitwisselingsprojecten, door de EU gefinancierde netwerken)
systematischer te groeperen rond specifieke thema’s. Al het mogelijke moet in het
werk worden gesteld om de regionale en lokale actoren (beleidsmakers, stakehol-
ders en middenveld) meer en systematischer bij het proces te betrekken. Daarvoor
is een efficiëntere en grotere verspreiding van de resultaten noodzakelijk.

Verder moet ook worden voortgebouwd op het Europees Jaar 2010 om op Europees,
nationaal en subnationaal niveau een proactieve communicatiestrategie gericht op de
media te ontwikkelen; op die manier zou de aandacht worden gevestigd op de vorde-
ringen die de lidstaten maken inzake hun sociale-inclusiedoelstellingen.

(31) De Mededeling van de Commissie over de versterking van de Sociale OMC suggereert reeds dat
“De onderwerpen die onder de OMC vallen, verder zouden kunnen worden geconsolideerd door
eventuele overeenstemmende standpunten te formaliseren. De Commissie zal hiertoe eventueel bij-
dragen in de vorm van aanbevelingen overeenkomstig artikel 211 van het Verdrag, waarin
gemeenschappelijke beginselen worden vastgelegd die voor toezicht en intercollegiale toetsing als
uitgangspunt kunnen dienen”, Europese Commissie, 2008b. In feite bestaat hiervoor reeds een
precedent binnen de Sociale OMC, namelijk de Aanbeveling van de Commissie van 2008 aangaande
actieve inclusie (Europese Commissie, 2008a).
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2. KINDERARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING VAN KINDEREN

Dit hoofdstuk documenteert en schetst het grote volume aan informatie die over
kinderarmoede en sociale uitsluiting van kinderen werd opgesteld sinds in 2000 met
de Sociale Open Coördinatiemethode (OMC) werd begonnen. Secties 2.1. tot 2.4.
zetten de voornaamste lessen en conclusies over kinderarmoede en sociale uitslui-
ting uiteen. Sectie 2.5. werpt een blik op het kinderarmoedebeleid en verwante
beleidsinitiatieven in België. Sectie 2.6. tot slot trekt conclusies en maakt aanbeve-
lingen voor een krachtiger optreden door de Europese Unie betreffende kinderar-
moede en sociale uitsluiting in de toekomst. Met kinderen bedoelen we hier perso-
nen jonger dan 18 jaar.

2.1. KINDERARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING VAN KINDEREN IN DE SOCIALE OMC

2.1.1. Een alsmaar belangrijkere kwestie
Sinds 2000 is de kwestie kinderarmoede en sociale uitsluiting een alsmaar belangrij-
ker onderdeel van de Sociale OMC geworden. In meer dan driekwart van de Natio-
nale Actieplannen voor sociale inclusie (NAP’s/sociale inclusie) van de lidstaten was
ze zelfs nog prominenter aanwezig. Sinds 2002 wordt ze bestempeld als een hoofd-
thema in elk Gezamenlijk Verslag over sociale bescherming en sociale inclusie
(Gezamenlijke Verslagen over sociale inclusie tot 2004) dat jaarlijks door de Euro-
pese Commissie en de Europese Ministerraad wordt goedgekeurd. In maart 2005
wezen de Europese Staatshoofden en regeringsleiders er met nadruk op dat “de
Unie en de lidstaten het sociale-inclusiebeleid moeten voortzetten, met een veelzij-
dige aanpak en de klemtoon op bepaalde doelgroepen, zoals kinderen die in armoe-
de leven”. Eén jaar later riepen ze de lidstaten op om “de nodige maatregelen te tref-
fen om kinderarmoede snel en beduidend te verminderen door alle kinderen gelijke
kansen te geven, ongeacht hun sociale achtergrond.”

Het initiatief van het Luxemburgse EU-Voorzitterschap in 2005 aangaande de
“Voortzetting van het EU-proces inzake sociale inclusie” riep er expliciet toe op om
kinderrechten te “mainstreamen” en ten minste één indicator voor kinderwelzijn
op Europees niveau goed te keuren (zie Marlier et al., 2007). In 2006 besteedde de
Mededeling van de Europese Commissie over de rechten van het kind bijzondere
aandacht aan de sociale inclusie van kinderen en aan het belang van het EU-proces
inzake sociale inclusie. Een jaar later werd de Europese Taskforce rond kinderar-
moede en -welzijn opgericht; zijn analyse en aanbevelingen werden in januari 2008
formeel door alle lidstaten en de Commissie goedgekeurd (Comité voor Sociale Be-
scherming, 2008). In 2009 stelde het Europees Parlement een rapport op over de
bevordering van sociale inclusie en de bestrijding van armoede, met inbegrip van
armoede onder kinderen, in de EU (Europees Parlement, 2008). In maart 2010 stel-
de een consortium – onder leiding van het sociaal onderzoeksinstituut TARKI
(TARKI, 2010) en in opdracht van de Europese Commissie – een gedetailleerd ver-
slag op over Kinderarmoede en kinderwelzijn.
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Het Verdrag van Lissabon, dat op 1 december 2009 van kracht werd, bestempelt de
bevordering van de rechten van het kind voor het eerst als een uitdrukkelijke doel-
stelling voor de EU. Eveneens op het einde van 2009 werd in het werkdocument
van de Commissie over de Europese strategie voor 2020 (Europese Commissie,
2009b) erkend dat kinderarmoede en sociale uitsluiting van kinderen een van de
Europese sociale uitdagingen op lange termijn is, temeer daar dit probleem door de
financiële en economische crisis nog wordt verscherpt. Het thema staat ook cen-
traal in 2010, het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitslui-
ting, en tijdens de openingsconferentie van het Jaar in januari 2010 verklaarde de
Voorzitter van de Commissie: “Laten we tijdens dit Europese Jaar een hernieuwd
engagement aangaan en concrete acties ondernemen. Laten we ervoor zorgen dat
het armoederisicocijfer tegen 2020 voor de hele bevolking en in het bijzonder voor
kinderen en ouderen daalt. De huidige cijfers zijn immers onaanvaardbaar” (Barroso,
2010) (32). België heeft ook de strijd tegen kinderarmoede en sociale uitsluiting van
kinderen uitgeroepen tot een belangrijke prioriteit voor zijn EU-Voorzitterschap, tij-
dens de tweede helft van 2010. Philippe Courard, Belgisch Staatssecretaris voor
Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, kondigde aan dat het de bedoe-
ling is om het proces op het niveau van de EU te versterken en bij te dragen tot de
aanzet van een Aanbeveling van de Europese Commissie aangaande kinderarmoede.

2.1.2. Waarom kinderarmoede een hoofdthema is geworden
Uit het vorige deel blijkt duidelijk dat kinderarmoede en sociale uitsluiting van kin-
deren voor de EU een belangrijke kwestie is geworden en dat het een steeds grotere
politieke prioriteit wordt. Zes onderling verwante redenen verklaren waarom dit
het geval is en waarom dit wellicht ook zo zal blijven in de toekomst.

De eerste en waarschijnlijk ook belangrijkste verklaring voor het feit dat deze kwes-
tie naar de voorgrond is getreden, is dat het bestaan van de Sociale OMC op het
niveau van de EU een institutioneel kader heeft gecreëerd. Dankzij dit kader kunnen
kinderarmoede en sociale uitsluiting regelmatig en systematisch worden aangekaart
en wordt de samenwerking tussen de lidstaten in dit verband gestimuleerd. De ken-
nis van dit thema werd verder uitgediept dankzij betere gegevens en analyses, ver-
gelijkende studies, uitwisselingsprojecten en wederzijds leren, een groter bewust-
zijn en een beter begrip van het thema en de beleidsinitiatieven die noodzakelijk
zijn om het probleem te voorkomen en aan te pakken. De voorbereiding van de
NAP’s/sociale inclusie heeft vele lidstaten ertoe aangespoord om een meer strate-
gische en globale aanpak te ontwikkelen. Ook regelmatig toezicht en rapportage
vormden een stimulans voor meer inspanningen op dit domein.

(32) Toespraak van Voorzitter Barroso, te lezen in het Frans of Spaans op
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/12. De officiële Franse tekst
luidt als volgt: “Traduisons cette année européenne par un engagement renouvelé et par des actions
concrètes. Nous devons faire reculer le taux de risque de pauvreté d’ici à 2020 pour l’ensemble de la popu-
lation, en particulier pour les enfants et les personnes âgées. Car les chiffres actuels sont intolérables.”
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De tweede reden is de steeds uitgebreidere informatie over de omvang en persisten-
tie van kinderarmoede en sociale uitsluiting in heel de EU. Deze informatie wordt in
deel 2.2. verder uiteengezet en toont aan dat kinderarmoede en sociale uitsluiting
geen rand- of restprobleem is dat wel zal verdwijnen naarmate de economie groeit.
Sommige factoren die met kinderarmoede en sociale uitsluiting verbonden zijn – stij-
gend aantal eenoudergezinnen, hoge cijfers voor kinderarmoede en sociale uitslui-
ting van kinderen bij immigranten en bepaalde etnische minderheden – dienen om
te beklemtonen dat het probleem wellicht blijft voortbestaan indien er geen beleid
komt dat de sociale inclusie van alle kinderen bevordert. Tegenover deze realiteit en
de steeds toenemende druk van het middenveld, de deskundigen inzake jeugdwel-
zijn, de academici en het grote publiek, is ook de druk op de beleidsvormers blijven
toenemen opdat zij concrete stappen ondernemen om kinderarmoede en sociale
uitsluiting in te dijken. Dat betekent dat er politiek gezien een steeds grotere nood-
zaak is om voor alle kinderen sociale inclusie en welzijn te garanderen.

Een derde factor is dat kinderrechten steeds meer aandacht krijgen en dat steeds
meer wordt erkend dat armoede en sociale uitsluiting deze rechten ondermijnen
(zie Fernandes, 2007). De impact van het VN-Verdrag inzake Rechten van het Kind
(UNCRC) was in dit opzicht uitermate belangrijk, omdat het benadrukt dat kinder-
rechten deel uitmaken van de mensenrechten, die de lidstaten moeten respecteren.
Doordat het UNCRC gepaard gaat met regelmatige rapportage en monitoring, is het
besef in de lidstaten toegenomen. Bovendien heeft UNICEF zijn activiteiten met
betrekking tot kinderarmoede en sociale uitsluiting gelinkt aan de kinderrechten en
dat heeft extra bijgedragen tot het grotere bewustzijn (zie UNICEF, 2007). De Mede-
deling van de Commissie uit 2006, die de lidstaten ertoe aanzet om de Europese
strategie te versterken om kinderrechten op een doeltreffende manier te bevorde-
ren en de kinderrechten in de Europese beleidsinitiatieven te waarborgen (Europese
Commissie, 2006), had eveneens tot gevolg dat er meer klemtoon kwam te liggen
op kinderrechten, en legde uitdrukkelijk de link met armoede en sociale uitsluiting.
Dat in het Verdrag van Lissabon de bescherming van de kinderrechten als een van de
Europese doelstellingen wordt gezien, is eveneens een belangrijke ontwikkeling, aan-
gezien de EU voordien inzake kinderrechten slechts beperkte bevoegdheden had.

De vierde reden voor de steeds grotere aandacht die de strijd tegen kinderarmoede
en sociale uitsluiting krijgt, is dat de demografische tendensen in de EU – dalende
geboortecijfers en vergrijzing van de Europese bevolking – tot gevolg hebben dat
heel wat lidstaten qua arbeidskrachten met beperkingen te kampen hebben en dat
de afhankelijkheidsratio’s in de toekomst zullen toenemen. Daardoor beseft men
steeds beter dat het menselijk potentieel van de EU voor de toekomst moet worden
gemaximaliseerd. Gevolg is dat een alsmaar sterker sociaal en economisch argument
wordt gecreëerd om kinderarmoede en sociale uitsluiting van kinderen aan te pak-
ken. Kinderen die in armoede of sociale uitsluiting opgroeien, hebben minder kans
om als volwassene hun volledige potentieel te bereiken, en zij lopen als volwasse-
nen een groter risico op werkloosheid en aanhoudende armoede. Dit heeft ernstige
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implicaties voor de economische en sociale ontwikkeling in de toekomst. Op een
alsmaar technischere arbeidsmarkt is het van belang dat landen hun menselijk
potentieel optimaliseren zodat mensen ten volle kunnen bijdragen tot economische
groei en ontwikkeling. De lidstaten moeten het toekomstig potentieel van al hun
kinderen maximaliseren en dus kinderarmoede en sociale uitsluiting nu doeltreffend
aanpakken (33).

Een vijfde, nauw verwante factor zijn de langetermijnkosten die de samenleving
draagt voor kinderen die opgroeien in situaties van armoede en sociale uitsluiting.
De Europese Sociale OMC bekrachtigde de door internationale studies bevestigde
informatie dat lidstaten met hoge cijfers inzake kinderarmoede en sociale uitsluiting
hogere economische en sociale kosten moeten dragen. Opgroeien in armoede zet
een rem op de ontwikkeling van kinderen en brengt hun welzijn in de toekomst in
gevaar. Bijgevolg zullen kinderen die in armoede of sociale uitsluiting opgroeien, als
volwassenen een zwakkere gezondheid hebben, meer gevaar lopen werkloos te zijn
en vaker genoegen moeten nemen met arbeid voor ongeschoolden of laagbetaalde
werkgelegenheid. Dat betekent dat er meer aanvragen zullen zijn voor sociale zorg,
gezondheidszorg en andere openbare diensten. De strijd tegen kinderarmoede en
sociale uitsluiting is met andere woorden ook een investering in de toekomst. Inter-
nationaal zijn er steeds meer studies en analyses die aantonen dat investeren in kin-
deren die in armoede leven, daadwerkelijke economische voordelen oplevert en op
lange termijn heel wat kosten bespaart (34). Pogingen om de oorzaken van armoede
en sociale uitsluiting in een later stadium proberen goed te maken, zijn veel duurder
en minder succesvol. Daarom heeft het economisch en politiek gezien zin om in
kinderen te investeren.

De zesde reden tot slot verklaart waarom het thema kinderarmoede en sociale uits-
luiting op nationaal en Europees niveau steeds meer aandacht krijgt, is dat de nega-
tieve impact van kinderarmoede en sociale uitsluiting op de sociale cohesie in de EU
alsmaar sterker wordt waargenomen. De strijd tegen kinderarmoede en sociale uit-
sluiting is niet alleen een einddoel op zich, het is ook een absolute noodzaak om te
bouwen aan een meer op integratie gerichte samenleving. Uit de Europese Sociale
OMC is gebleken dat, om een doorslaggevende impact te kunnen uitoefenen op de
uitroeiing van armoede en sociale uitsluiting, de vicieuze cirkel waarbij veel kinde-
ren de armoede van hun ouders erven, moet worden doorbroken. Dat betekent dat
moet worden voorkomen dat nog meer mensen in armoede of sociale uitsluiting
terechtkomen. Dit is maar haalbaar indien tijdig wordt ingegrepen om kinderen uit
de armoede en sociale uitsluiting te halen en ervoor te zorgen dat ze zich volledig
kunnen ontwikkelen en aan de samenleving kunnen deelnemen.

(33) Ruxton en Bennett, 2002, drukken dit op een treffende manier uit wanneer zij stellen dat “de
economische, sociale, politieke en culturele ontwikkeling van de EU maar mogelijk is als alle 90 mil-
joen kinderen in de Unie al hun mogelijkheden kunnen benutten.
(34) Zie bijvoorbeeld het informatieoverzicht van UNICEF over de voordelen op lange termijn van
kwaliteitsonderwijs voor jonge kinderen en kwaliteitszorg (UNICEF, 2008).
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Deze zes redenen verklaren waarom alsmaar meer wordt erkend dat het van cruciaal
belang is om kinderarmoede en sociale uitsluiting te mainstreamen in het politieke
en economische debat en dat, op nationaal en Europees niveau. Streven naar het
welzijn en de sociale inclusie van kinderen is vanuit twee standpunten essentieel:
omwille van de sociale rechtvaardigheid nu en omwille van hun welzijn in de toe-
komst. De Franse Conseil de l’Emploi, des Revenus et de la Cohésion sociale (Raad
voor werkgelegenheid, inkomsten en sociale cohesie, 2004) formuleerde dit zeer
treffend: “La question de la pauvreté des enfants devrait être considérée comme par-
ticulièrement importante pour deux ensembles de raisons. La plupart des courants
de philosophie politique s’accorde pour dire qu’en matière de justice sociale, il est
du devoir de la société de compenser ou de corriger les inégalités subies, à tout le
moins, par les personnes qui ne portent aucune responsabilité dans la situation
qu’elles connaissent. Ceci s’applique aux enfants plus qu’à toute autre personne. La
seconde raison tient aux conséquences de la pauvreté éprouvée dans l’enfance sur
les devenirs à l’âge adulte”. (De kwestie kinderarmoede zou om twee hoofdredenen
als bijzonder belangrijk moeten worden beschouwd. De meeste theorieën over
sociale rechtvaardigheid zijn het erover eens dat het de taak is van de samenleving
om mensen die in geen enkel opzicht verantwoordelijk zijn voor de situatie waarin
ze leven, te compenseren voor de ongelijkheden waaronder ze te lijden hebben. Dit
is van toepassing op kinderen, meer dan op welke andere persoon dan ook. De
tweede reden is dat kinderarmoede het risico voor armoede op volwassen leeftijd
doet toenemen). Verder hoeft het geen betoog dat de strijd tegen kinderarmoede en
sociale uitsluiting een centraal element is in de voornaamste beleidsuitdagingen van
de EU: tal van uitdagingen – vergrijzing, globalisering en de nood aan geschoolde en
gekwalificeerde arbeidskrachten, grotere mobiliteit en etnische diversiteit – hebben
betrekking op politieke onvrede en een democratisch tekort, ondersteuning van een
grotere gendergelijkheid, verzoening van werk en gezinsleven, aanpassing aan
veranderende gezinsstructuren en bevordering van milieuduurzaamheid. Dit ver-
klaart waarom het thema mettertijd bij de Europese en nationale overheden aan
politiek belang heeft gewonnen, en dat zal ook de komende jaren zo blijven.

2.1.3. Brede waaier van activiteiten inzake kinderarmoede en sociale uitsluiting van
kinderen in de Sociale OMC
Sinds 2002 werd de kennis over kinderarmoede en sociale uitsluiting sterk uitge-
breid dankzij een brede waaier van activiteiten die in het kader van de Sociale OMC
werden ondernomen. Een voorbeeld zijn de opeenvolgende NAP’s/sociale inclusie
waarin de kwestie te berde werd gebracht. Hoewel de huidige berichtgeving rond
dit thema in de NAP’s/sociale inclusie ongelijkmatig en trapsgewijs verliep en in
vele gevallen verstoken was van een veelomvattende en multidimensionale benade-
ring (Eurochild, 2009b), vormden ze toch een rijke bron van informatie over de
benaderingen door de lidstaten en over interessante beleidsontwikkelingen. De jaar-
lijkse Gezamenlijke Verslagen over sociale bescherming en sociale inclusie plaatsten
het thema in de kijker, toen in 2008 het Gezamenlijk verslag specifiek bepaalde
aspecten van kinderarmoede en sociale uitsluiting van kinderen analyseerde (een
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analyse die in een werkdocument van de Commissiediensten verder werd uitge-
werkt; Raad, 2008). Het werk van het Comité voor Sociale Bescherming en diens
Subgroep Indicatoren aangaande de ontwikkeling van gemeenschappelijk overeen-
gekomen indicatoren om de armoede en sociale uitsluiting in heel de EU te meten,
heeft eveneens gemaakt dat de kwestie in de schijnwerpers kwam te staan (Europe-
se Commissie, 2009a).

Een brede waaier van activiteiten op het domein van kinderarmoede en sociale uit-
sluiting werd als onderdeel van de Sociale OMC ondersteund in het kader van het
Communautair actieprogramma ter bestrijding van armoede en sociale uitslui-
ting van 2002-2006 en van het Communautair programma voor werkgelegenheid
en maatschappelijke solidariteit (PROGRESS) voor 2007-2013, alsook onder de
voorganger daarvan, de Inleidende Maatregelen inzake armoede en sociale uitslui-
ting van 1998-2000; deze resultaten werden in de beginjaren van de Sociale OMC
bekendgemaakt (35). 

Wat onderzoek en analyse betreft, werden tijdens de Sociale OMC verschillende
verslagen opgesteld die van bijzonder belang waren voor en invloed uitoefenden op
de ontwikkeling van de klemtoon die op kinderarmoede en sociale uitsluiting werd
gelegd, en op een beter begrip van het onderwerp. Enkele voorbeelden:
� In 2004 maakte Petra Hölscher een studie van de beleidsinitiatieven ter bestrijding

van kinderarmoede in zes lidstaten en de Verenigde Staten; zij ging na welke com-
binatie van beleidsreacties met het meeste succes kinderarmoede voorkwamen en
verminderden (Hölscher, 2004). Deze eerste thematische studie die in opdracht
werd uitgevoerd als onderdeel van de Sociale OMC, vormde een sterke stimulans
om kinderarmoede en sociale uitsluiting centraal te plaatsen in het Europese proces
en om de structuur te bepalen voor toekomstige werken rond dit thema (36).

� In 2005 hield het Luxemburgse Voorzitterschap een conferentie met als titel:
Taking Forward the EU Social Inclusion Process, op basis van een verslag waarin
mainstreaming van kinderen een van de centrale thema’s was. Nadien werd de
informatie geactualiseerd en in boekvorm uitgegeven (Marlier et al., 2007). Hier-
door kregen de beschouwingen over het onderwerp een flinke duw in de rug en
werd meer de klemtoon gelegd op de nood aan betere indicatoren (zoals indicato-
ren voor kinderwelzijn), betrouwbaardere gegevens en een strengere monitoring
en evaluatie.

(35) Van de 249 projecten die tussen 1998 en 2000 werden gefinancierd, kaartte een twintigtal de
verschillende aspecten van kinderarmoede aan.
(36) Kinderarmoede was ook een relevant onderwerp in andere thematische studies die in opdracht
werden vervaardigd, zoals De situatie van de Roma in de uitgebreide Europese Unie, (Europese
Commissie, 2004), Beleidsmaatregelen aangaande kansarme jeugd (Walther en Pohl, 2006) en
Armoede en sociale uitsluiting in eenoudergezinnen (Trifiletti et al., 2007).
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� In 2007 schreef het Europees Netwerk van onafhankelijke deskundigen op het
gebied van sociale inclusie verslagen waarin de beleidsinitiatieven van elke lidstaat
werden geanalyseerd. Die verslagen werden dan samengevoegd tot één algemeen
verslag, waarin lessen werden getrokken over de beste manier om de strijd tegen
kinderarmoede en sociale uitsluiting van kinderen in de EU aan te binden (Frazer
en Marlier, 2007) (37). 

� In 2007 richtte het Europees Comité voor Sociale Bescherming (CSB), als onder-
deel van het themajaar rond kinderarmoede van de Sociale OMC’s, een Europese
Taskforce inzake kinderarmoede en kinderwelzijn op. In het verslag dat hieruit
voortvloeide, werden de kinderarmoede en sociale uitsluiting van kinderen in de
EU geanalyseerd en werden benaderingen van beleidstoezicht inzake kinderar-
moede en kinderwelzijn in de lidstaten onder de loep genomen. De diepgaande
analyse en concrete aanbevelingen van het verslag werden in januari 2008 door
de Commissie en de lidstaten goedgekeurd; nu maken ze deel uit van de Europese
acquis op dit domein (Comité voor Sociale Bescherming, 2008). Ze vormen met
andere woorden een belangrijke structuur voor de ontwikkeling van het luik kinder-
armoede en kinderwelzijn, in de Sociale OMC in het algemeen en in de beleids-
initiatieven van de lidstaten in het bijzonder (38).

� In 2008 gaf de Europese Commissie de opdracht om kinderarmoede en kinderwel-
zijn in de EU verder te bestuderen, door op al deze werken voort te bouwen
(TARKI, 2010). De bevindingen van dit onderzoek vormen een concrete basis om
de aanbevelingen van de Europese Taskforce in verband met het meten en moni-
toren van kinderarmoede en sociale uitsluiting van kinderen in de EU te concreti-
seren; verder formuleren ze gedetailleerde suggesties in verband met de beleids-
prioriteiten voor elke lidstaat afzonderlijk.

Behalve de NAP’s/sociale inclusie, de Gezamenlijke Verslagen, het werk van het CSB
en zijn Subgroep Indicatoren en de talloze hoger genoemde belangrijke verslagen,
zijn er nog vele andere manieren waarop het EU-proces heeft bijgedragen tot een
beter begrip van en het wederzijds leren over kinderarmoede en sociale uitsluiting.
Zo leidden de hoger genoemde Inleidende maatregelen van 1998-2000 in 2002
onder meer tot de publicatie van een opmerkelijk verslag over kinderarmoede en
sociale uitsluiting door Euronet, het Europees Kindernetwerk (Ruxton en Bennett,

(37) We wensen onze dank te betuigen aan de leden van dit door de Commissie gefinancierde Net-
werk voor hun bijdragen en verslagen, want zij vormden een belangrijke informatiebron bij het op-
stellen van dit hoofdstuk. Zie Frazer en Marlier, 2007. Voor de nationale onafhankelijke verslagen van
de 27 lidstaten met als titel “Tackling child poverty and promoting the social inclusion of children (in
de lidstaat van de deskundige)”, zie: http://www.peer-review-social-inclusion.eu/network-of-indepen-
dent-experts/2007/first-semester-2007.
(38) Het CSB keurde onder meer de volgende aanbevelingen goed: gekwantificeerde doelstellingen
bepalen, de impact van een beleid op de kinderarmoede en de sociale uitsluiting inschatten, kinder-
armoede en kinderwelzijn monitoren, een gemeenschappelijke structuur bepalen voor de analyse
van kinderarmoede en kinderwelzijn, de statistische capaciteit uitbreiden en de bestuurs- en monito-
ringschikkingen op alle relevante beleidsniveaus aanpassen.
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2002) en tal van andere verslagen (39). In het kader van het Communautair actie-
programma voor 2002-2006 werd in verschillende grensoverschrijdende uitwisse-
lingsprojecten het aspect kinderarmoede bestudeerd (40) en verder waren er nog
projecten voor wederzijds leren, met de steun van PROGRESS (41)

Ook de peer reviews waren belangrijke middelen om meer te weten te komen over
kinderarmoede en sociale uitsluiting. In april 2007 stuurde het CSB een vragenlijst
naar lidstaten om gedetailleerde informatie te verzamelen over het beleid dat door
de lidstaten werd ontwikkeld om kinderarmoede en sociale uitsluiting te voorko-
men. De antwoorden op de vragen lagen in oktober 2007 – samen met het verslag
van de Europese Taskforce en verslagen van het Netwerk van onafhankelijke des-
kundigen op het gebied van sociale inclusie – aan de basis van een peer review door
het CSB aangaande kinderarmoede. In het peer review programma van de Sociale
OMC (42) werden verschillende seminaries gehouden rond kinder- en gezinsarmoe-
de en sociale uitsluiting, via dewelke we de beleidsbenaderingen beter konden
begrijpen (43).

(39) Zie bijvoorbeeld het project van het European Forum for Child Welfare betreffende gezinnen
onder spanning (Williams, 2003), een door Griekenland geleid project over de Bevordering van de
sociale inclusie van Roma-bevolkingsgroepen (Save the Children Greece, 2000) en een project over
de strijd tegen sociale uitsluiting in gezinnen met jonge kinderen (Home Start International, 2002).
(40) Enkele voorbeelden van projecten: het project A Lobby for Children (Bohn, 2005), een project
Promoting Inclusion for Unaccompanied Young Asylum Seekers and Immigrants (Europees Sociaal
Netwerk, 2005), een door het Cyprus College geleid project over de integratie van de perspectieven
voor kinderen in een beleid om de armoede en sociale uitsluiting waarmee eenoudergezinnen te
kampen hebben, te bestrijden (Cyprus College, 2007), een project onder de leiding van de Associ-
azione Amici dei Bambini over sociale inclusie voor uithuisgeplaatste kinderen en jonge mensen in
de publieke gezondheidszorg en een project van het Istituto degli Innocenti over de levens-
omstandigheden van geplaatste kinderen en het opstellen van een kindvriendelijk welzijnsbeleid.
(41) Zie bijvoorbeeld het door de Associazione Amici dei Bambini geleide project over Het leven na
een instellingsplaatsing – Gelijke kansen en sociale inclusie voor jongeren: identificatie en
bevordering van beste praktijken; verder ook het project geleid door de Greater London Enterprise:
Europese steden tegen kinderarmoede (zie European Cities Against Child Poverty, 2008 en 2009).
(42) Peer reviews of intercollegiale toetsingen vormden een typisch kenmerk van acties die in het
kader van het communautair actieprogramma en van PROGRESS werden ondernomen. Bij elk semi-
narie werd de ervaring van het gastland op een bijzonder domein naast de commentaar en kritische
analyses van de “peer”-landen geplaatst. De bedoeling is dat het evenement kan dienen als een nuttig
hulpmiddel waarmee de lidstaten efficiëntere beleidsinitiatieven kunnen ontwerpen en ten uitvoer
leggen. Verder hoopt men dat dit zal bijdragen tot de dialoog met de stakeholders, zoals de sociale
partners en de ngo’s en, indien van toepassing, mensen die in armoede of sociale uitsluiting leven.
Meer informatie over peer reviews aangaande kinder- en gezinsarmoede is terug te vinden op de web-
site van het EU-programma “Peer Review in Social Protection and Social Inclusion and Assessment in
Social Inclusion”: http://www.peer-review-social-inclusion.eu/key-themes/children-and-families-1.
(43) Zo werd tijdens een peer review in 2005 in het Italiaanse Campobasso een onderzoek gevoerd
naar beleidsinitiatieven die uitsluiting van gezinnen in moeilijkheden moeten voorkomen. In 2007
werd in het Verenigd Koninkrijk tijdens een peer review het Sure Start Programme onder de loep
genomen. Dit programma helpt sociaal achtergestelde kinderen en hun gezin en probeert elk kind
een zo goed mogelijke start in het leven te geven. Tijdens de eerste peer review van 2010 in Duits-
land werd het werk van de Deutsche Bundesstiftung onderzocht; deze stichting probeert te
voorkomen dat zwangere vrouwen die een laag inkomen hebben of leven in een huishouden waar zij
de voornaamste kostwinner zijn, tijdens hun zwangerschap en/of na de geboorte van een kind in
armoede vervallen.
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Daarenboven was er een basisfinancieringsprogramma voor Europese netwerken
die zich met armoede en sociale uitsluiting bezighouden, eerst in het kader van een
communautair actieprogramma en vervolgens van PROGRESS. Kinderarmoede en
sociale uitsluiting van kinderen vormden een prioriteit voor de financiering. Van
meet af aan was Eurochild een belangrijk netwerk dat in het kader van dit program-
ma werd gesteund en een hoofdrol speelde als het erop aankwam de aandacht te
vestigen op de situatie van kinderen binnen het EU-proces. Eurochild legde niet
alleen de klemtoon op de beïnvloeding en analyse van de NAP’s/sociale inclusie (zie
Eurochild, 2009b), maar creëerde ook een bredere benadering van de kwestie kin-
derarmoede en sociale uitsluiting, gaande van de verwezenlijking van het initiatief
van de Commissie betreffende kinderrechten tot de ontwikkeling van zeer specifie-
ke ideeën in domeinen als eerste jaren onderwijs en zorg, ondersteuning van gezin
en ouders, participatie van kinderen en jongeren en kinderen zonder ouderzorg.
Nog twee netwerken die zich specifiek om kinderen bekommeren, worden even-
eens door de EU gefinancierd: de Confederation of Family Organisations in the EU
(COFACE) en de European Foundation for Street Children. Bovendien hebben ook
nog andere door de EU gefinancierde netwerken bijzonder veel aandacht besteed
aan kinderarmoede en sociale uitsluiting en daarover ook significante verslagen
opgesteld: het Europees Netwerk van verenigingen ter bestrijding van de armoede
(EAPN), het Europees Sociaal Netwerk (ESN), de Europese Federatie van nationale
organisaties die werken met de daklozen (FEANTSA) en Caritas Europa (44). 

Kinderarmoede en sociale uitsluiting van kinderen waren ook het hoofdthema tij-
dens de jaarlijkse Europese rondetafelgesprekken over armoede en sociale uitslui-
ting, het jaarlijkse topevenement van de Sociale OMC. Voor het eerste rondetafel-
gesprek was het Deense EU-Voorzitterschap in 2002 gastheer. Het thema werd ook
regelmatig aangekaart tijdens de jaarlijkse Europese Bijeenkomsten van mensen die
in armoede leven, waarvan de eerste in 2001 door het Belgische Voorzitterschap
van de EU werd georganiseerd. Nogmaals, deze evenementen zijn belangrijke gele-
genheden om over kinderarmoede en sociale uitsluiting kennis uit te wisselen. Tij-
dens het rondetafelgesprek in 2009 in Stockholm bijvoorbeeld was er tijdens een
workshop over dit onderwerp een diepgaande discussie over de manier waarop
armoede en sociale uitsluiting van kinderen en jongeren moest worden aangepakt.

Als gevolg van deze alsmaar grotere belangstelling voor het thema kinderarmoede
en sociale uitsluiting en al het werk dat sinds de start van de Sociale OMC in 2000
werd verwezenlijkt, is er heel wat meer geweten over kinderarmoede en sociale

(44) Het Europees Sociaal Netwerk bijvoorbeeld heeft een werkgroep “Policy and Practice
Resources” (Beleids- en praktijkhulpmiddelen) gericht op kinderen en gezinnen en heeft mee de
belangrijke rol benadrukt die de sociale voorzieningen spelen in de zorgverlening en bij de bescher-
ming van kinderen die in armoede of sociale uitsluiting leven: zie http://www.esn-eu.org/children-
and-families/index.htm en (Europees Sociaal Netwerk, 2010). Zie tevens Caritas Europa (2004) en
FEANTSA (2007). Voor een lijst met alle netwerken die in het kader van de Sociale OMC steun krij-
gen, en voor de links naar de website van de verschillende netwerken, zie de website van het Direc-
toraat-Generaal “Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen” van de Europese Commissie:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750&langId=en.
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uitsluiting in de Europese Unie en in het bijzonder over de beleidsinitiatieven en
programma’s die het probleem het efficiëntst voorkomen en aanpakken. De voor-
naamste bevindingen worden in de volgende delen van dit boek kort weergegeven.

2.2. OMVANG EN AARD VAN KINDERARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING VAN KIN-
DEREN IN DE EU

2.2.1. Omvang
Kinderarmoede en sociale uitsluiting houden in heel de Europese Unie noemens-
waardige uitdagingen in. De omvang en ernst variëren echter zeer sterk van land tot
land en in vele landen inderdaad zelfs ook nog van regio tot regio. De bevindingen
van de EU-SILC-golf van 2007 leren ons het volgende (45):
� 20% van de kinderen in de EU loopt gevaar voor (inkomens)armoede (46), tegen-

over 16% van de totale bevolking. Het risico is voor kinderen groter in alle landen,
behalve op Cyprus, in Denemarken, Estland, Finland, Duitsland en Slovenië
[in Letland is het risico voor kinderen en de totale bevolking even groot (21%)].
Het kinderarmoederisico bedraagt maar liefst 30 à 33% in twee landen (Bulgarije
en Roemenië) en tussen de 23 en 25% in vijf landen (Griekenland, Italië, Polen,
Spanje en het VK); daartegenover bedraagt het “slechts” 10 à 12% in vijf landen
(Cyprus, Denemarken, Finland, Slovenië en Zweden).

� De nationale armoederisicodrempels variëren zeer sterk in heel de EU. Voor een
gezin bestaande uit 2 volwassenen en 2 kinderen kunnen de drempels [maande-
lijkse hoeveelheden in koopkrachtstandaardeenheden (KKS) (47)] variëren tussen
minder dan 750 KKS in 8 landen (al deze landen zijn nieuwere lidstaten) tot meer
dan 1600 KKS in 12 landen (alle oudere lidstaten, met uitzondering van Cyprus).
In Bulgarije en Roemenië ligt de drempel op respectievelijk 300 en 350 KKS, in
tegenstelling tot 2000 KKS in het VK en 3000 KKS in Luxemburg.

� De armoederisicograad zou zonder de sociale transfers in de EU veel hoger liggen.
Doorgaans doen de sociale transfers in de EU (de pensioenen niet meegerekend)
het percentage kinderen met een armoederisico met 39% dalen, wat een grotere
impact betekent dan voor de totale bevolking (35%). In Finland en Zweden doen
de sociale transfers het kinderarmoederisico met 64 tot 67% dalen. In Bulgarije,
Griekenland, Roemenië en Spanje daarentegen bedraagt deze vermindering
slechts maximum 20% (idem voor de totale bevolking). Deze cijfers weerspiege-
len niet alleen het uitgavenniveau, maar ook de mate waarin transfers gericht zijn
op kinderen met een laag inkomen.

(45) Zie de website van Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes.
(46) Kinderen “met armoederisico” zijn kinderen die leven in een gezin “met armoederisico”, d.w.z.
een gezin waarvan het totale equivalente inkomen minder bedraagt dan 60% van het equivalent
nationaal mediaan huishoudensinkomen.
(47) De KKS kunnen worden omschreven als “kunstmatige euro’s” die de verschillen in kosten van
levensonderhoud tussen de verschillende lidstaten corrigeren.
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� Het nationale kinderarmoederisicocijfer van een land is de verhouding van kinde-
ren die in dat land onder de nationale kinderarmoederisicodrempel leven. Deze
informatie moet worden aangevuld met de nationale armoedekloof (48), die weer-
geeft “hoe arm arme kinderen zijn” – dat wil zeggen, het inkomenstekort van die-
genen die beneden de armoederisicogrens leven. De gemiddelde armoedekloof
voor kinderen (uitgedrukt in % van de armoederisicogrens) varieert van 13% in
Finland en 15% in Frankrijk tot 40% in Roemenië en 44% in Bulgarije. Hierbij mer-
ken we op dat Bulgarije en Roemenië, maar ook Griekenland, Italië, Letland,
Litouwen, Polen, Portugal en Spanje, landen zijn waar zowel het kinderarmoede-
risico als de kinderarmoedekloof hoger liggen dan het EU-gemiddelde; Luxemburg
en het Verenigd Koninkrijk liggen net op de grens.

� Het armoederisico neemt in de meeste landen toe naarmate de kinderen ouder zijn. 
� Een andere sleutelfactor die in aanmerking moet worden genomen bij beschou-

wingen over inkomensarmoede, is de duur, dat wil zeggen hoe lang kinderen
onder de armoederisicodrempel leven. Het hoger genoemde TARKI-verslag ver-
meldt volledig terecht: “Hoewel de armoederisicogrens bij kinderen in een gege-
ven jaar een zekere indicatie geeft over de armoede en sociale uitsluiting die hun
boven het hoofd hangt, is de dreiging veel ernstiger indien zij een inkomen heb-
ben dat gedurende verschillende jaren na elkaar onder dit niveau ligt (TARKI,
2010, pagina 30). Voor de 20 EU-landen waarvoor de vereiste EU-SILC-gegevens
voorhanden zijn, blijkt uit het TARKI-verslag dat het percentage kinderen in een
huishouden dat voor elk van de jaren in de periode 2005-2007 met een armoederi-
sico kampte, tussen de 4 en de 6% bedraagt (in Oostenrijk, Cyprus, Finland, Slove-
nië en Zweden) en gaat tot 13 à 16% (in Italië, Litouwen, Luxemburg, Polen en
Portugal).

� Het percentage kinderen dat onder materiële deprivatie (49) lijdt, is identiek met
het percentage kinderen met een (inkomens)armoederisico (20%). Materiële
deprivatie varieert echter veel sterker in de verschillende lidstaten: van 4 à 10%
(in Luxemburg, de 3 Scandinavische landen, Nederland en Spanje) tot 39 à 43%
(in Hongarije, Letland en Polen), 57% (Roemenië) en 72% (Bulgarije), terwijl de
armoederisicocijfers “slechts” variëren van 10% tot 33%. Marlier et al. (nog te ver-
schijnen) verklaarde dat “dit het feit weerspiegelt dat de verschillen in gemiddel-
de levensstandaard tussen de landen, alsook de verspreiding over de landen nu
mee gaan spelen.” Het is dan ook bijzonder nuttig om het beeld van de nationale
armoederisicocijfers en de armoederisicodrempels aan te vullen met de nationale
cijfers voor materiële deprivatie. Als we armoederisico en materiële deprivatie in

(48) De “relatieve mediane armoederisicokloof” (hier: de armoederisicokloof) meet het verschil tussen
het equivalent mediaan inkomen van mensen die onder de armoederisicodrempel leven, en de waarde
van deze armoederisicodrempel; dit cijfer wordt uitgedrukt als een percentage van de drempel.
(49) Deze indicator, die oorspronkelijk door Guio (2009) werd voorgesteld, betekent een aanzien-
lijke verbetering van de multidimensionale dekking van de EU-portefeuille voor sociale inclusie. Voor
de definitie, zie hoofdstuk 1, deel 1.3.1.
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perspectief plaatsen, krijgen we enerzijds een groep van 7 landen waar de verhou-
ding tussen het percentage kinderen met materiële deprivatie en het percentage
kinderen met een armoederisico meer dan 1,6 bedraagt [Bulgarije, Cyprus, Honga-
rije, Letland, Polen, Slowakije en Roemenië; hoogste cijfers in Bulgarije
(72%/30%=2,4) en Cyprus (28%/12%=2,3)] en anderzijds een groep van 4 landen
waar dit cijfer minder dan 0,6 bedraagt [Luxemburg, Nederland, Zweden en Span-
je; laagste cijfer in Luxemburg (4%/20%=0,2)].

� Op het niveau van de EU bedraagt het percentage materiële deprivatie bij kinde-
ren met een armoederisico 46%, een cijfer dat aanzienlijk varieert: van 18 tot 28%
(Denemarken, Luxemburg, Nederland, Spanje, Zweden) tot 72 tot 96% (Bulgarije,
Hongarije, Letland, Roemenië). Bij kinderen die boven de armoederisicogrens
leven, bedraagt het gemiddelde cijfer voor materiële deprivatie 13%. Ook hier lopen
de cijfers sterk uiteen: 1-6% (opnieuw: Denemarken, Luxemburg, Nederland, Span-
je, Zweden) en 35-62% (opnieuw: Bulgarije, Hongarije, Letland, Roemenië).

2.2.2. Voornaamste groepen
Kinderen met alleenstaande ouders en kinderen in grote gezinnen lopen in alle lan-
den het meeste risico. Uit de documenten van de EU-SILC-ronde van 2007 blijkt dat,
op het niveau van de EU, 34% van de kinderen die in een eenoudergezin leven, met
een armoederisico kampt; de cijfers variëren van 17 à 24% (Denemarken, Finland,
Zweden) tot 40 à 45% (Estland, Ierland, Litouwen, Luxemburg, Roemenië, VK) en
54% (Malta). Voor kinderen die in een groot gezin leven (dat wil zeggen, in een
gezin bestaande uit 2 volwassenen en 3 of meer kinderen), bedraagt het armoede-
risico voor de EU als geheel 25%. Het cijfer varieert van 12 à 15% (Duitsland,
Finland, Zweden, Denemarken, Slovenië) tot 41 à 55% (Italië, Letland, Portugal,
Roemenië) en 71% (Bulgarije).

Er moet echter worden opgemerkt dat kinderen die leven in een gezin bestaande uit
2 volwassenen en 2 kinderen ten laste, ondanks een armoederisicocijfer onder het
gemiddelde (14%), in de Europese Unie als geheel de grootste groep kinderen met
een armoederisico vormen.

2.2.3. Werkloosheid van ouders
Leven in een gezin waar niemand verloonde arbeid verricht, heeft een heel nefaste
invloed op zowel de huidige levensomstandigheden van kinderen als op hun levens-
omstandigheden in de toekomst. Werkloosheid is meer dan alleen maar een kwestie
van potentiële financiële problemen (zie hierna, deel 2.2.4.). Wanneer er in het
gezin van het kind geen werkende volwassene is, dan kan dat ook beperkingen met
zich meebrengen, nu of in de toekomst, op het vlak van volledige participatie aan
de samenleving (het zou bijvoorbeeld gevolgen kunnen hebben voor de arbeids-
marktparticipatie van het kind in de toekomst).
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Uit de Europese Arbeidskrachtenenquête (AKE) van 2007 blijkt dat nagenoeg 10%
(9,4) van de kinderen in de EU leeft in een huishouden zonder baan, een percenta-
ge gaande van 2,2 à 3,9% (Cyprus, Griekenland, Luxemburg en Slovenië) tot 12,0%
in België, 12,8% in Bulgarije, 13,9% in Hongarije en 16,7% in het VK. Wat het per-
centage volwassenen (18 tot 59 jaar oud) in een huishouden zonder baan betreft, is
het Europese gemiddelde zo goed als identiek (9,3%), maar de nationale cijfers lig-
gen minder sterk uiteen: van 4,7% op Cyprus tot 12,3% in België (50).

2.2.4. Tewerkstelling van ouders als sleutelfactor
Om beter te begrijpen hoezeer de werkgelegenheid van de ouders bijdraagt tot het
inkomen van een gezin, moeten we nagaan hoeveel volwassenen in het gezin wer-
ken, of ze voltijds of deeltijds werken en of ze het hele jaar door of slechts in een
bepaalde periode werken. Om die reden heeft de EU een uitsplitsing van het armoede-
risico ingevoerd volgens de werkintensiteit (WI) van het gezin. Deze WI houdt
alleen rekening met volwassenen van werkende leeftijd.

� Een WI van 0 verwijst naar gezinnen waar niemand in de loop van het referentie-
jaar een betaalde baan had. De kinderen in deze gezinnen lopen een zeer groot
armoederisico: volgens de EU-SILC-ronde van 2007 bedraagt het Europese gemid-
delde armoederisicocijfer voor deze kinderen 70%; het laagste risico wordt gere-
gistreerd in Denemarken en Finland (47-49%) en het hoogste in Bulgarije, de Tsje-
chische Republiek, Estland, Litouwen, Portugal, Roemenië en Slowakije (81-90%).

� Dat kinderen in gezinnen met een WI van 1 een veel kleiner armoederisico lopen,
is geen verrassing. Toch is zelfs in deze gezinnen het armoederisico niet verwaar-
loosbaar: het Europese gemiddelde voor kinderen in gezinnen waar alle volwasse-
nen van werkende leeftijd gedurende het volledige jaar een voltijdse betaalde
baan hebben, bedraagt nog steeds 8%. Dit percentage varieert van 3 à 4% (België,
Bulgarije, Cyprus, Tsjechische Republiek, Denemarken, Finland, Malta en Slove-
nië) tot 11 à 13% (Griekenland, Letland, Luxemburg, Polen) en 24% in Roemenië.

� Als we ten slotte kijken naar gezinnen met een WI van minder dan 1 maar meer
dan of gelijk aan 0,5 (WI = 0,5 komt overeen met een koppel waarbij slechts een
van de twee partners werkt, maar hij/zij werkt voltijds en het hele jaar door), zien
we dat het Europese gemiddelde 22% bedraagt, met nationale cijfers gaande van
11 à 12% (Tsjechische Republiek, Denemarken, Finland, Duitsland) tot 31 à 35%
(Italië, Portugal, Roemenië, Spanje).

Het hoger genoemde verslag over Kinderarmoede en kinderwelzijn in de Europe-
se Unie door TARKI (2010) neemt manieren onder de loep om het werkintensiteits-
concept te verbeteren opdat de Commissie en de lidstaten een beter inzicht krijgen

(50) Zie de website van Eurostat:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes.
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in de armoede onder werkenden. Verder werd een analyse gemaakt van het verband
tussen de inkomenssamenstelling van de gezinnen (vooral die met een laag inko-
men) en het armoederisico (51).

2.2.5. Multidimensionele oorzaken
Wat we uit het EU-proces vooral moeten onthouden, is dat kinderarmoede en socia-
le uitsluiting van kinderen heel wat meer inhouden dan overleven met een laag
inkomen of in een situatie van materiële deprivatie. Het kan tevens inhouden dat
het gezin in een ongezonde woning leeft of zelfs dakloos is (zie hoofdstuk 4 in dit
werk), dat het leeft in een verwaarloosde en slecht voorziene buurt met een hoog
criminaliteitsniveau, drugshandel en antisociaal gedrag, met een concentratie van
gemarginaliseerde groepen; het gezin kan een zwakke gezondheid hebben en
slechts beperkt toegang hebben tot de gezondheidszorg, met een hoger risico op
zuigelingen- en kindersterfte, met beperkte toegang tot sociale en gezinsdiensten,
ongelijke kansen in het onderwijs en onderwijs van lage kwaliteit, beperkte of geen
toegang tot speelplaatsen, sport- en ontspanningsfaciliteiten of culturele activiteiten.
Sommige kinderen kampen met meer dan één ongunstige situatie. Naarmate de ver-
schillende achterstellingsfactoren zich opstapelen, kunnen deze elkaar ook beïn-
vloeden en nog versterken, zodat de armoede- en uitsluitingservaring van het kind
nog groter wordt en de erfenis van armoede en uitsluiting van de ene generatie op
de andere nog toeneemt (zie ook Frazer, 2009).

Verschillende leden van het Europees Netwerk van onafhankelijke deskundigen op
het gebied van sociale inclusie beklemtoonden in hun nationaal verslag van 2007
over kinderarmoede en sociale uitsluiting van kinderen de multidimensionale aard
van kinderarmoede (Frazer en Marlier, 2007). De Britse deskundigen bijvoorbeeld
benadrukten dat “kinderarmoede een rol speelt, want er zijn heel wat bewijzen, die
onlangs nog werden opgefrist in een document van de HM Treasury, dat arme kin-
deren leven met beperkingen, een zwakkere gezondheid, voedsel van mindere kwa-
liteit, koudere en bouwvallige woonomstandigheden, meer gevaar voor ongevallen
en verwondingen, meer mishandeling, meer pesten en minder toegang tot kinder-
opvang. Ze doen het ook minder goed op school en hun prestaties inzake bekwaam-
heden en werkgelegenheid zijn slechter. Recent werk op basis van gegevens van de
geboortecohorte-enquête van 1980 toont aan dat wie op 22 maanden in een onguns-
tige situatie leeft, daar de rest van zijn leven de gevolgen van ondervindt op het vlak
van werkgelegenheid en inkomen” (Bradshaw en Bennett, 2007).

(51) In het onderhavige verslag is onvoldoende ruimte om deze bijzonder nuttige ontwikkelingen
verder uit te werken. Voor meer informatie verwijzen we naar het TARKI-rapport.
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Op heel wat van deze domeinen zijn er grote verschillen tussen de landen, zoals bij-
voorbeeld blijkt als we kijken naar de achterstelling inzake onderwijs (52). De laag-
geletterdheid bij 15-jarige leerlingen varieert van 5% (Finland) en 12% (Ierland) tot
28% (Griekenland en Slowakije) en 51 à 54% (Bulgarije en Roemenië). Hoeveel kin-
deren op 4-jarige leeftijd in de kleuterschool zijn ingeschreven, loopt zeer sterk
uiteen: in sommige landen is meer dan 98% van de 4-jarigen in een kleuterschool
ingeschreven (België, Frankrijk, Italië, Malta, Nederland en Spanje), in andere is
slechts 40 à 60% van de 4-jarigen ingeschreven (Litouwen, Griekenland, Finland, Ier-
land en Polen). Ook het vroegtijdig schoolverlaten, wat niet zozeer op kinderen dan
wel op jonge volwassenen betrekking heeft, varieert zeer sterk: het aandeel van de
18- tot 24-jarigen die alleen het lager secundair onderwijs hebben doorlopen en geen
vorming of opleiding volgen, varieert tussen 4 à 9% (Tsjechische Republiek, Finland,
Litouwen, Polen, Slowakije, Slovenië) en 31 à 38% (Malta, Portugal en Spanje).

2.2.6. Gevolgen op lange termijn en intergenerationele overdracht
Een belangrijk thema binnen het Europees proces is het feit dat opgroeien in armoe-
de de persoonlijke ontwikkeling aan banden legt en op lange termijn gevolgen heeft
voor de ontwikkeling en het welzijn van kinderen, alsook op hun gezondheid en
welzijn als volwassenen. Het verhoogt hun risico op armoede en werkloosheid en
sociale uitsluiting op volwassen leeftijd. Dit was een hoofdthema in de eerste thema-
tische studie van de Sociale OMC aangaande kinderarmoede en sociale uitsluiting
van kinderen (Hölscher, 2004). In hetzelfde jaar benadrukte een rapport van de
Franse Conseil de l’Emploi, des Revenus et de la Cohésion Sociale (2004) dat
“armoede niet alleen gevolgen heeft voor het welzijn van het kind op het ogenblik
dat er onvoldoende middelen voorhanden zijn, maar ook op zijn ‘welworden’”. Het
belemmert hun vermogen om zich te ontwikkelen en om de vereiste vaardigheden
op te bouwen, zoals hun kenniskapitaal, cultureel kapitaal, sociaal kapitaal, gezond-
heidskapitaal”. Recenter nog werd deze impact op lange termijn in de kijker
geplaatst in het Gezamenlijk verslag over sociale bescherming en sociale inclusie
van 2007, dat tot het volgende besluit komt: “Kinderen die in armoede opgroeien,
hebben minder kans dan hun beter gestelde leeftijdsgenoten om op school goed te
presteren, om van een goede gezondheid te genieten, buiten het strafrechtsysteem
te blijven en – als jonge volwassenen – vaste voet te krijgen op de arbeidsmarkt
en in de samenleving in het algemeen” (Raad, 2007).

De mate waarin armoede van een vorige generatie wordt overgeërfd, is een hiermee
verwant en steeds terugkerend thema. Het Verslag over de sociale situatie van 2007
bijvoorbeeld bevatte een eerste analyse van de resultaten van de EU-SILC-module

(52) De gegevens voor de Europese indicator voor laaggeletterdheid bij 15-jarigen zijn afkomstig van
de enquête van 2006 van het OECD Programme for International Student Assessment (PISA); zie:
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_32252351_32235731_1_1_1_1_1,00.html.
De gegevens over voortijdige schoolverlaters zijn afkomstig van de EU-AKE van 2007 en die over de
inschrijving van 4-jarigen van de “UNESCO-OECD-Eurostat data collection on education systems sta-
tistics”; zie de hoger genoemde website van Eurostat.

376

BLAUWDRUK-NED.qxp  10-2-2011  13:14  Pagina 376



van 2005 aangaande het intergenerationeel doorgeven van ongunstige situaties.
Deze bevindingen worden samengevat in het Verslag over kinderarmoede en -welzijn
van de EU-Taskforce (Comité voor Sociale Bescherming, 2008). Dat in verschillende
landen sprake kan zijn van intergenerationele overdracht, wordt door meer dan één
lid van het Europees Netwerk van onafhankelijke deskundigen op het gebied van
sociale inclusie beklemtoond, in het verslag over kinderarmoede en sociale uit-
sluiting van 2007. Deze documenten wijzen erop dat “in een aantal landen de inter-
generationele overdracht bijzonder duidelijk is waar het over onderwijs gaat, en dit
blijkt te gelden voor landen met zowel hoge als lage cijfers voor kinderarmoede en
sociale uitsluiting” (Frazer en Marlier, 2007).

Eén interessant voorbeeld van intergenerationele erfenis komt uit Ierland, waar in
2006 een studie werd gemaakt van de kinderjaren van volwassenen in armoede en
de sociale factoren die een invloed hebben op de prestaties van volwassenen (Layte
et al., 2006). Uit deze studie leren we dat het risico dat iemand ook als volwassene
lange tijd in armoede leeft, verband houdt met de sociaaleconomische achtergrond
van die volwassene tijdens zijn kinderjaren, vooral als hij toen ook arm was. Deze
gevolgen uiten zich op verschillende manieren: financiële beperkingen van het ver-
mogen van de ouders om in het “menselijk kapitaal” van hun kinderen te investe-
ren, maar ook de sociaaleconomische status, de manier van opvoeden, de thuisom-
geving en de “modelvorming”. De gevolgen van sociale oorsprong uiten zich via
twee eerder uiteenlopende mechanismen: het ene heeft betrekking op de gezinsom-
standigheden en de stimulans voor ouders (in het bijzonder in de eerste levensja-
ren), het andere weerspiegelt de beslissingen die mensen maken op cruciale over-
gangspunten in het onderwijssysteem en op de arbeidsmarkt. Verder toont deze stu-
die dat de onderwijsmogelijkheden tijdens de kinderjaren bepalen in hoeverre het
waarschijnlijk is dat kinderen ook als volwassene arm zijn. Een individu wiens
ouders een diploma hebben dat hoger is dan het basisonderwijs, loopt 23 keer meer
het gevaar dat hij geen formele kwalificatie heeft, dan iemand wiens ouders het
derde niveau hebben doorlopen.

2.2.7. Groepen met een risico op “extreme” armoede
Dankzij het EU-proces kwam een aantal bijzondere groepen van kinderen voor het
voetlicht die een hoog risico lopen op ernstige of zelfs extreme armoede. Dit komt
vooral duidelijk tot uiting in de NAP’s/sociale inclusie van verschillende lidstaten en
in enkele grensoverschrijdende uitwisselingsprojecten. Deze groepen zijn onder
meer: kinderen met een handicap, kinderen van een etnische minderheid (vooral
dan de Roma), jonge asielzoekers en immigranten (zie bijvoorbeeld het Europees
Sociaal Netwerk, 2005), kinderen die worden misbruikt, mishandeld of verwaar-
loosd, kinderen wier ouders geestelijke gezondheidsproblemen hebben, kinderen in
een kindertehuis, dakloze kinderen en kinderen die het slachtoffer zijn van huiselijk
geweld of van handel, kinderen die in zeer arme en afgelegen landelijke gebieden
zonder basisfaciliteiten wonen, en kinderen die in grote barakken wonen aan de
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rand van grote stedelijke gebieden (53). Uit de analyse van het Europees Netwerk
van onafhankelijke deskundigen op het gebied van sociale inclusie blijkt dat de posi-
tie van kinderen van migrantengezinnen en sommige etnische minderheden een
steeds grotere bekommernis wordt in de oudere lidstaten (Frazer en Marlier, 2007).
Hoe groot de armoede bij deze kinderen is – armoede die gepaard gaat met discrimi-
natie – wordt eveneens beklemtoond in het Gezamenlijk verslag over sociale be-
scherming van 2008, dat besluit dat “van de 78 miljoen Europeanen met een armoe-
derisico, 19 miljoen kinderen zijn. Wil men het doorgeven van armoede en uitslui-
ting van de ene generatie op de andere doorbreken, dan moet iedereen via goed
doordachte socialebeleidsinitiatieven gelijke kansen krijgen en moeten er meer in-
spanningen worden geleverd opdat elk kind met succes het onderwijs doorloopt.
Beleidsinitiatieven voor sociale inclusie en tegen discriminatie moeten worden uit-
gebreid, niet in het minst voor immigranten en hun nakomelingen en voor etnische
minderheden” (Raad, 2008).

2.3. NEGEN ELEMENTEN OM KINDERARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING VAN KINDE-
REN TE VOORKOMEN EN AAN TE PAKKEN
Uiteindelijk hangen een succesvolle preventie en aanpak van armoede en sociale
uitsluiting van kinderen af van het beleid en van de efficiëntie waarmee het wordt
verwezenlijkt. De Europese ervaring leert ons echter dat een aantal factoren belang-
rijk is, wil men er zeker van zijn dat dit het geval is. Negen factoren kunnen zo
worden geïdentificeerd (54).

2.3.1. Politiek leiderschap
De landen die het best gedocumenteerd zijn wat de sociale inclusie en het welzijn
van kinderen betreft, of die momenteel de meeste inspanningen leveren om de pro-
blemen inzake kinderarmoede en sociale uitsluiting aan te pakken, zijn die landen
waar het thema een politieke topprioriteit is en een grote algemene belangstelling
krijgt. Het Europees Netwerk van onafhankelijke deskundigen op het gebied van
sociale inclusie drukt dit als volgt uit: “Het is duidelijk dat sommige lidstaten globale
beleidsstrategieën op lange termijn hebben die erop zijn gericht alle kinderen en
gezinnen te ondersteunen, en er in de praktijk duidelijk in geslaagd zijn om kinder-
armoede en sociale uitsluiting te voorkomen. In deze landen zijn de kinderarmoede-
cijfers ook laag. De Scandinavische landen zijn typische voorbeelden van deze
groep van landen. Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland

(53) Dit profiel wordt in de verslagen van 2007 van het Europees Netwerk van onafhankelijke deskun-
digen op het gebied van sociale inclusie verder aangevuld; in deze verslagen kwam men tot de conclu-
sie dat “vooral twee groepen van kinderen in een aanzienlijk aantal landen aan een zeer hoog risico
zijn blootgesteld en in ernstige armoede en sociale uitsluiting leven: kinderen die in een instelling
leven en kinderen van Roma. Nog enkele andere situaties worden herhaaldelijk aangehaald: kinderen
die aan kinderarbeid zijn onderworpen; kinderen die het slachtoffer zijn van geweld, seksueel mis-
bruik, handel of verslaving of die bij een misdaad betrokken zijn; kinderen met een handicap; niet-
begeleide minderjarigen; kinderen in dakloze gezinnen en straatkinderen” (Frazer en Marlier, 2007).
(54) Zie Frazer en Devlin (nog te verschijnen), die deze factoren verder hebben uitgewerkt en
besproken.
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en Slovenië maken eveneens al lange tijd een prioriteit van de steun aan gezinnen
met kinderen, waardoor hun sociale inclusie werd bevorderd. (…) In verschillende
lidstaten – zoals Bulgarije, Cyprus, Estland, Hongarije en Portugal – stellen nationale
deskundigen vast dat specifieke aandacht voor kinder- en gezinsarmoede en sociale
uitsluiting de voorbije jaren een prioriteit is geworden; dat blijkt ook uit enkele
belangrijke beleidsinitiatieven. (…) Enkele lidstaten zien de aanpak van kinderarmoede
en sociale uitsluiting van kinderen, althans van de armoede en sociale uitsluiting van
gezinnen met kinderen, al lang als een bekommernis en topprioriteit. Dit geldt voor
enkele van de lidstaten met een hoog niveau van inkomensarmoede bij kinderen,
zoals Ierland, Italië, Roemenië en het VK” (Frazer en Marlier, 2007). Hölscher bena-
drukte hoe belangrijk het is om van dit onderwerp een beleidsprioriteit te maken:
“In allereerste instantie moeten kinderen en gezinnen in het algemeen en kinderarmoe-
de in het bijzonder als een beleidsprioriteit worden beschouwd” (Hölscher, 2004).

2.3.2. Gemainstreamde en gecoördineerde benadering
De complexe en multidimensionale aard van kinderarmoede en sociale uitsluiting
van kinderen maakt dat deze kwestie door een brede waaier van beleidsdomeinen
moet worden aangepakt (zie deel 2.2.5. en 2.4.). Dit kan wellicht het best door de
bekommernis om het welzijn en de sociale inclusie van kinderen, systematisch in
alle beleidsdomeinen te mainstreamen en te integreren en door alle beleidsinitiatie-
ven te beoordelen naar hun impact op de sociale inclusie van kinderen.

Verschillende projecten die in het kader van de Sociale OMC werden gesteund, ont-
wikkelden het begrip “mainstreaming”. Het eindrapport van het “Mainstreaming
Social Inclusion”-project definieert mainstreaming als: “de integratie van doelstellin-
gen inzake armoede en sociale inclusie – met inbegrip van het gelijkheidsperspec-
tief – in alle domeinen en niveaus van beleidsvorming en de bevordering ervan via
participatie van de overheidsinstanties, de sociale partners, de ngo’s en andere rele-
vante actoren” (Mainstreaming Social Inclusion, 2006).

Wat kinderen betreft, zien Marlier et al. (2007) investeren in kinderen als de steeds
terugkerende casestudy van het academisch verslag dat zij in 2005 schreven voor de
conferentie van het Luxemburgse EU-Voorzitterschap over Voortzetting van het
EU-proces inzake sociale inclusie (door hun sleutelrol “voor de levensstandaard van
vandaag en de productiviteit en sociale cohesie van morgen”). In deze context roe-
pen ze ertoe op om “kinderen te mainstreamen”, en ze geven daarbij de volgende
verklaring: “We hebben het woord mainstreaming opzettelijk gebruikt, eerder dan
de woorden “doelgroepen” (…). Het is niet onze bedoeling om een specifieke priori-
teitsgroep uit te kiezen, want armoede en sociale uitsluiting zijn voor alle groepen
in de samenleving onaanvaardbaar. Integendeel, wij willen, net zoals bij gender
mainstreaming, een perspectief naar voren schuiven waarbij het algemene pro-
bleem armoede en sociale uitsluiting wordt aangepakt. Voor ons betekent “main-
streamen van kinderen” dat sociale inclusie vanuit het standpunt van het kind
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moet worden gezien en dat we op alle domeinen van beleidsvorming bekommerd
moeten zijn om het welzijn en de sociale inclusie van kinderen” (Marlier et al.,
2007, pagina 11). Volgens Eurochild betekent mainstreaming met betrekking tot
kinderen dat “een kinderrechtenperspectief wordt gebruikt om het ontwerp en de
tenuitvoerlegging van de beleidsinitiatieven op de relevante beleidsterreinen een-
vormig te maken; ontwerp en tenuitvoerlegging van beleidsinitiatieven werken de
bevordering van kinderrechten als doelstelling in de hand” (Eurochild, 2006).
Recenter concludeerde het verslag van de Europese Taskforce rond kinderarmoede
en -welzijn het volgende: “Om die reden lijkt het mainstreamen van kinderen – dat
wil zeggen de integratie van welzijn en sociale inclusie van kinderen op alle toepas-
selijke domeinen van beleidsvorming – de meest succesvolle manier om gepast in te
gaan op het politieke engagement van de EU om kinderarmoede en sociale uitslui-
ting van kinderen aan te pakken” (Comité voor Sociale Bescherming, 2008).

KADER 1: VOORBEELDEN VAN MECHANISMEN DIE HELPEN BIJ HET “MAINSTREAMEN VAN
KINDEREN”

Uit ervaringen in heel de EU leren we dat mainstreaming meer kans op slagen heeft
indien er formele schikkingen worden getroffen om de inspanningen van alle acto-
ren zowel horizontaal (op nationaal niveau) als verticaal (tussen nationaal en subna-
tionaal bestuursniveau) te coördineren. Indien zulke mechanismen ontbreken, wor-
den beleidsinitiatieven versplinterd en dus minder doeltreffend; mogelijke syner-
gieën tussenin ontbreken dan. Frazer (2006) identificeerde een aantal uiteenlopende
benaderingen die de lidstaten gebruiken ter versterking van de mainstreaming en
coördinatie (zie kader 1).
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� Eisen dat elk ministerie de bevordering van sociale inclusie in het algemeen en/of de sociale 
inclusie van kinderen in het bijzonder opneemt in zijn doelstellingen. 

� In elk ministerie een ambtenaar aanstellen die verantwoordelijk is voor kwesties met
betrekking tot sociale inclusie.

� Eisen dat voor elk beleidsinitiatief, vooraleer het wordt goedgekeurd, wordt nagegaan wat de
impact is voor de sociale inclusie van kinderen en/of voor kinderen in het algemeen; tevens
moet de impact nadien nog worden gemonitord.

� Een comité met bevoegde ministers oprichten dat de beleidscoördinatie aangaande sociale 
inclusie op zich neemt.

� Een comité van hoog niveau creëren, bestaande uit hogere ambtenaren die regelmatig het
proces onder de loep nemen en een strategie voor de strijd tegen armoede en sociale
uitsluiting linken aan andere belangrijke nationale strategieën en programma’s.

� Van kinderarmoede een topprioriteit maken in de jaarlijkse begroting.

� Een comité of werkgroep oprichten met ambtenaren van alle ministeries; deze zouden
regelmatig moeten samenkomen om een strategische benadering uit te werken, toezicht te 
houden op de tenuitvoerlegging ervan en ervoor te zorgen dat deze benadering wordt 
gemonitord en beoordeeld. Voor sommige landen kunnen ook vertegenwoordigers van
regionale en lokale bestuursorganen, sociale partners, ngo’s en deskundigen van het comité 
deel uitmaken. 
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In zijn verslagen van 2007 beoordeelde het Europees Netwerk van onafhankelijke
deskundigen op het gebied van sociale inclusie onder meer in welke mate het
mainstreamen van kinderen in de EU verspreid is. Op basis van hun analyse is het
duidelijk dat de mainstreaming van sociale inclusie van kinderen in heel de EU toe-
neemt, maar dat er nog een aanzienlijk aantal landen overblijft waar er slechts wei-
nig bewijzen te vinden zijn van een systematische of gecoördineerde aanpak. De
algemene conclusie van hun analyse bevat ook een positieve noot: “In landen waar
langetermijninitiatieven ten gunste van de sociale inclusie van kinderen de norm
zijn – bijvoorbeeld in Finland en Zweden – kan terecht worden gesteld dat er al een
echte mainstreaming is. Veel landen die het voorbije decennium of recenter nog van
kinderarmoede en sociale uitsluiting een prioriteit hebben gemaakt, bevinden zich
in het mainstreamingproces; andere landen, zoals Ierland en het VK hebben vrij
goed uitgewerkte schikkingen.” Ook in België, Cyprus en Luxemburg zijn de vorde-
ringen duidelijk merkbaar. Het is echter duidelijk dat in landen waar er geen main-
streamingsregelingen zijn, het gevaar dreigt dat er slechts weinig prioriteit wordt
gegeven aan beschouwingen over de impact van een kindgericht beleid op verschil-
lende beleidsdomeinen (Frazer en Marlier, 2007).

2.3.3. Engagement om de kinderrechten te steunen
Dat het van belang is om inspanningen in de strijd tegen kinderarmoede en sociale
uitsluiting te linken aan de promotie van de kinderrechten, vormt een hoofdthema
in de sociale OMC. In haar verslag voor de Commissie van 2004 concludeerde Höl-
scher bijvoorbeeld dat “het VN-Verdrag inzake de rechten van het Kind zou moeten
worden gebruikt als een instrument voor de ontwikkeling, tenuitvoerlegging en
monitoring van beleidsinitiatieven op het niveau van de EU en van de lidstaat. De EU
zou de principes van de UNCRC in haar beleid en wetgeving moeten integreren om
kinderen op Europees niveau zichtbaar te maken en om de rechten en het welzijn
van kinderen te steunen” (Hölscher, 2004). In het Gezamenlijk verslag over sociale
bescherming en sociale inclusie van 2005 staat dat “verschillende landen eveneens
meer klemtoon leggen op de bevordering van de kinderrechten als basis voor
beleidsontwikkeling” (Raad, 2005). In de verslagen van 2007 van het Europees Net-
werk van onafhankelijke deskundigen op het gebied van sociale inclusie, lezen we
dat in vele landen het bewustzijn toeneemt dat kinderrechten belangrijk zijn (Frazer
en Marlier, 2007). Het belang van de keuze voor een kinderrechtenperspectief werd
ook beginselvast bepleit door tal van Europese netwerken die in de Sociale OMC
actief zijn, zoals Eurochild (Fernandes, 2007 en D’Addato, 2009), Euronet (Ruxton
en Bennett, 2004) en het Europees Sociaal Netwerk (2007), alsook door UNICEF
(2007). Het belang van een kinderrechtenperspectief krijgt nog meer aandacht in
2006, met de Mededeling van de Commissie aangaande de Rechten van het Kind,
waarin een nauw verband wordt gelegd tussen de bevordering van kinderrechten,
het Europese sociale-inclusieproces en de strijd tegen kinderarmoede. Er wordt be-
klemtoond dat “de rechten van alle kinderen respecteren en bevorderen gepaard
moet gaan met de nodige acties om aan hun basisbehoeften tegemoet te komen”
(Europese Commissie, 2006). In zijn Verslag van 2008 over de bevordering van
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sociale inclusie en de bestrijding van armoede (met inbegrip van armoede onder
kinderen) in de EU, benadrukt het Europees Parlement eveneens “het belang van
een integrale aanpak van de materiële zekerheid en het materiële welzijn van kinde-
ren, op basis van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind” (Europees Parle-
ment, 2008). Het Bureau van de EU voor de grondrechten (2009) ontwikkelde een
reeks indicatoren voor de bescherming, naleving en bevordering van de kinderrech-
ten in de EU op basis van de EU-bevoegdheid op dit domein. Dit verslag stelt een
aantal indicatoren voor met betrekking tot: gezin, omgeving en alternatieve zorg;
bescherming tegen uitbuiting en geweld; onderwijs, burgerschap en culturele activi-
teiten en een gepaste levensstandaard.

Uit deze verschillende verslagen en initiatieven kunnen vier hoofdredenen worden
afgeleid die verklaren waarom een op kinderrechten gebaseerde benadering op
basis van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind belangrijk is. Ten eerste
staan de behoeften van het kind centraal in de beleidsvorming. Aan de behoeften
van het kind voldoen wordt een echte politieke verplichting en is veel meer dan een
mogelijke politieke keuze. Ten tweede ligt de klemtoon op het inspelen op de spe-
cifieke behoeften van het kind hier en nu. Ten derde vormen de kinderrechten een
handvat voor de ontwikkeling van een globale strategie om kinderarmoede en socia-
le uitsluiting te voorkomen en te beperken. Dit standpunt werd nog gestaafd door
lessen uit de Sociale OMC dat landen als Zweden, die zeer sterk de nadruk leggen
op de rechten van het kind, zeer succesvol waren inzake de preventie van kinderar-
moede en sociale uitsluiting (Halleröd, 2007). Ten vierde wordt benadrukt hoe
belangrijk het is dat een strenge wetgeving tegen discriminatie wordt goedgekeurd
en nageleefd als essentieel element bij het voorkomen en beperken van kinderar-
moede en sociale uitsluiting.

2.3.4. Grondige analyse op basis van actuele en kwaliteitsvolle gegevens
Een grondige analyse op basis van actuele en kwaliteitsvolle gegevens is noodzake-
lijk wil men de kwestie kinderarmoede en sociale uitsluiting door en door begrij-
pen. Daarom moet er een uitvoerige reeks van indicatoren en gegevens komen die
de huidige ervaringen van kinderen in de verschillende dimensies weerspiegelen; er
is ook nood aan gegevens die rekening houden met het gezichtspunt van de kinde-
ren. Dit is tevens belangrijk voor de lidstaten indien zij duidelijke doelstellingen
willen uitwerken, gekwantificeerde streefdoelen willen bepalen, de impact van het
beleid (sociaal, maar ook op andere vlakken) op de situatie van de kinderen willen
beoordelen en de vorderingen willen monitoren (zie hierna).

Het belang van degelijke gegevens en analyses komt duidelijk tot uiting in de versla-
gen van 2007 door het Europees Netwerk van onafhankelijke deskundigen op het
gebied van sociale inclusie. Het daaruit voortvloeiende syntheserapport komt tot de
conclusie dat “beperkingen qua gegevens en kwalitatieve en kwantitatieve analyses
in vele landen de ontwikkeling en monitoring van beleidsinitiatieven in de weg
staan, en dat alle lidstaten doeltreffende strategieën moeten ontwikkelen om de klo-
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ven in dit verband te dichten. Ze moeten vooral niet-geldelijke indicatoren ontwik-
kelen die met bestaande inkomensarmoede-indicatoren kunnen worden gecombi-
neerd, om zo het kinderwelzijn beter te begrijpen. Verder moet meer onderzoek
worden verricht naar de hardnekkigheid en duurzaamheid van kinderarmoede en
sociale uitsluiting van kinderen (hiervoor zijn overlangse/panelanalyses noodzake-
lijk) en moet de situatie van kinderen met een hoog risico van dichterbij worden
bestudeerd” (Frazer en Marlier, 2007).

De ontwikkeling van een reeks van gepaste indicatoren om kinderarmoede en socia-
le uitsluiting te monitoren, was een belangrijk onderwerp voor de Sociale OMC. Het
is duidelijk dat hoewel algemene indicatoren en gegevens over armoede en sociale
uitsluiting volgens leeftijdscategorie nuttig kunnen zijn, dit niet voldoende is om
een volledig beeld te scheppen van kinderarmoede en -uitsluiting. Er moet ook een
uitgebreidere reeks van indicatoren en gegevens worden ontwikkeld die specifiek
op het welzijn van kinderen betrekking hebben, die de huidige ervaringen van kin-
deren weerspiegelen en rekening houden met het gezichtspunt van de kinderen
(Marlier et al., 2007). Vele van de organisaties die met kinderen werken, zijn het
hiermee eens. Eurochild pleitte voor “de ontwikkeling van indicatoren die (…) even-
eens het welzijn en de vooruitzichten voor de persoonlijke ontwikkeling van het
kind meten” (Eurochild, 2008; zie ook Eurochild, 2009a). Dit was tevens de conclu-
sie van het Europese rondetafelgesprek van 2005, tijdens het Britse Voorzitterschap:
“We hebben nood aan geldige indicatoren om kinderarmoede te omschrijven en aan
indicatoren voor het ‘welzijn’ van kinderen” (Britse voorzitterschap van de Europe-
se Unie, 2005). Het debat over de ontwikkeling van een brede waaier van indicato-
ren betreffende kinderarmoede en sociale uitsluiting werd eveneens uitvoerig bes-
proken door andere internationale kinderwelzijnsorganisaties [bv. Bradshaw et al.
(2007) en UNICEF (2007)].

De nood aan een brede waaier van indicatoren en gegevensanalyses werd benadrukt
in de conclusies en aanbevelingen van de Europese Taskforce rond kinderarmoede
en -welzijn, die de lidstaten aanraadde om gebruik te maken van een combinatie
van: alle relevante indicatoren waarover op Europees niveau reeds een overeenkomst
werd bereikt (denk aan: uitsplitsingen volgens leeftijd van de Europese armoederisico-
indicatoren, kinderen die in een huishouden zonder baan leven, indicatoren op het
vlak van onderwijs en ook – sinds 2009 – uitsplitsingen volgens leeftijd van indicato-
ren inzake materiële deprivatie en huisvesting); de nog te ontwikkelen Europese indi-
cator(en) inzake kinderwelzijn en relevante indicatoren aangaande kinderwelzijn die
op het niveau van het land voorhanden zijn. Verder benadrukte de Taskforce de waar-
de van longitudinaal onderzoek op nationaal niveau, aangezien “longitudinale gege-
vens en de link ervan met administratieve / registergegevens momenteel de grondig-
ste en efficiëntste manier vormen om na te gaan welke voor de individuele sociaaleco-
nomische situatie van volwassenen de gevolgen zijn op lange termijn van gebeurtenis-
sen die zich tijdens de jeugd voordoen. Bijvoorbeeld: wil men de overdracht van
armoede van de ene generatie op de andere naar behoren analyseren, dan is het nood-
zakelijk dat regelmatig dergelijke individuele gegevens worden ingezameld bij de
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mensen zelf” (Comité voor Sociale Bescherming, 2008). Deze werkzaamheden rond
indicatoren werden nadien verder uitgewerkt door het onderzoeksproject van
TARKI, dat terecht beklemtoonde dat “een evenwichtig en veelomvattend beeld
maar mogelijk is dankzij een specifieke en afzonderlijke indicatorenportefeuille voor
kinderen, met indicatoren die alle meest relevante dimensies weergeven en alle rele-
vante leeftijdscategorieën van kinderen dekken” (TARKI, 2010, pagina 20).

Wat eveneens een groot probleem kan zijn, is het feit dat sommige groepen van kin-
deren met zeer specifieke problemen of behoeften – zoals kinderen in een instelling
of straatkinderen – misschien niet in de nationale onderzoeken zijn opgenomen. Van
de situatie van deze kinderen moeten specifieke studies worden gemaakt. Een voor-
beeld is het project uit 2003 rond de geestelijke gezondheid van kinderen in instellin-
gen; dit project kadert in de Europese Inleidende Maatregelen aangaande sociale
inclusie en beklemtoonde toen reeds de noodzaak om gegevens in te zamelen waar-
mee de beleidsmakers en welzijnswerkers zich een beeld kunnen vormen van de
omvang van de groep van kinderen met geestelijke gezondheidsproblemen en van de
aard van de moeilijkheden die ze ervaren (Cocker, 2003). In het hoger genoemde
verslag van de Europese Taskforce werd ook de aandacht gevestigd op het belang
van administratieve bronnen en registers, bronnen met specifieke gegevens over kin-
deren in kwetsbare situaties en gegevens over de specifieke situatie van de kwets-
baarste kinderen (kinderen in een instelling of in de pleegzorg, kinderen met chro-
nische gezondheidsproblemen of een handicap, mishandelde kinderen, straatkinde-
ren, kinderen met een migranten- of minderheidsachtergrond, enz.), wat met de
standaardenquêtes niet kan worden gevat (Comité voor Sociale Bescherming, 2008).
Dit laatste punt werd bekrachtigd door het TARKI-onderzoek, dat tot de conclusie
kwam dat gegevensbronnen als de EU-SILC “niet bijzonder goed geschikt zijn voor
kwesties als de situatie van kinderen van migranten of van etnische minderheden (de
Roma in het bijzonder), noch voor een onderzoek naar de situatie van die catego-
rieën van kinderen die doorgaans niet in de nationale/internationale surveys voorko-
men, met name kinderen in een instelling, slachtoffers van geweld, misdaad of han-
del, kinderen met verslavingsproblemen, enz.” (TARKI, 2010, pagina 22).

Nog een belangrijk thema dat door verschillende actoren in de Sociale OMC en met
name door Eurochild te berde werd gebracht, is het feit dat onderzoek moet wor-
den gevoerd naar de zienswijzen van kinderen die in armoede leven. De Europese
taskforce wees bovendien op de waarde van de rechtstreekse gesprekken met kin-
deren die in sommige landen (bv. Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk)
werden gehouden; hieruit is gebleken dat “met kinderen spreken over hun eigen
ervaring met en perceptie van armoede en sociale uitsluiting, nuttige informatie
oplevert over het kinderwelzijn, wat via de ouders niet altijd mogelijk is” (Comité
voor Sociale Bescherming, 2008). Dergelijke gesprekken leveren een nuttig uitgangs-
punt voor de actieve participatie van kinderen, wat inhoudt dat ze ook betrokken
zijn bij de beoordeling van de bestaande beleidsinitiatieven en diensten en bij het
formuleren van voorstellen voor verbetering (zie ook deel 2.3.7. en hoofdstuk 5).
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2.3.5. Strategische en empirisch onderbouwde benadering gebaseerd op duidelijke
doelstellingen en streefdoelen
Uit de Sociale OMC blijkt duidelijk dat strategieën om kinderarmoede en sociale
uitsluiting van kinderen aan te pakken, maar efficiënt zijn als voor de sociale inclu-
sie en het welzijn van kinderen goed uitgewerkte en gekwantificeerde doelstellin-
gen worden bepaald op basis van een grondige analyse en diagnose. Gekwantificeer-
de doelstellingen of doelen zijn belangrijk, want ze zorgen voor: een significant poli-
tiek statement inzake het doel en de ambitie van de strijd tegen kinderarmoede en
sociale uitsluiting, wat tot grotere politieke inspanningen kan leiden; een streefdoel
waartegen de vorderingen kunnen worden afgemeten, met andere woorden een
middel om een dynamisch proces tot stand te brengen dat wordt gekenmerkt door
openheid en verantwoordelijkheid; een middel om aandacht te wekken voor het
proces en om alle actoren die het proces steunen, aan te moedigen en te mobilise-
ren; een gemeenschappelijke agenda waarrond de beleidsmakers en praktijkmensen
hun inspanningen moeten concentreren. Deze klemtoon op doelstellingen en streef-
doelen was vanaf het begin van het EU-proces (Raad, 2002) duidelijk en werd sinds-
dien nog regelmatig versterkt. Een kernaanbeveling uit het Gezamenlijk verslag
over sociale bescherming en sociale inclusie van 2008 bijvoorbeeld, is dat “inspan-
ningen om armoede – van kinderen en in het algemeen – aan te pakken, een grotere
hefboomwerking krijgen indien ze geschraagd worden door algemene gekwantifi-
ceerde doelstellingen gebaseerd op empirisch onderbouwde diagnoses van de voor-
naamste oorzaken van armoede en uitsluiting in elke lidstaat” (Raad, 2008). Deson-
danks blijkt uit de verslagen van 2007 van het Europees Netwerk van onafhankelijke
deskundigen op het gebied van sociale inclusie, dat de doelstellingen van de lidsta-
ten vaak te algemeen en te hoog gegrepen zijn en dat slechts een paar landen realis-
tische gekwantificeerde streefdoelen hebben bepaald waarmee ze de vorderingen
kunnen meten (Frazer en Marlier, 2007). In de NAP’s/sociale inclusie van 2008-2010
werd enigszins vooruitgang geboekt. Eurochild verklaart: “een bemoedigende ont-
wikkeling is het feit dat de meeste lidstaten in hun NAP’s/sociale inclusie gekwanti-
ficeerde streefdoelen opnemen voor de beperking van kinderarmoede. In sommige
gevallen zijn de streefdoelen niet echt ambitieus en vaak is niet duidelijk of ze wel
op basis van een zorgvuldige analyse werden bepaald. Een eerder systematische en
analytische benadering is noodzakelijk om voor de vermindering van de kinderar-
moede in elk land gepaste, ambitieuzere en realistischere streefdoelen te bepalen
(Eurochild, 2009b) (55). 

a) Doelstellingen
Met betrekking tot kinderarmoede kunnen vier hoofdtypes of -niveaus van doelstel-
lingen worden bepaald: globale of algemene doelstellingen, doelstellingen op een
specifiek beleidsdomein, doelstellingen met betrekking tot de kwetsbaarste groepen
en procesdoelstellingen. Een strategische benadering is wellicht een combinatie van 

(55) Zie Frazer en Marlier (2007), Eurochild (2009) en TARKI (2010) voor overzichten/analyses van
door de lidstaten bepaalde streefdoelen.
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deze niveaus, waarbij de doelstellingen van de andere niveaus verband houden met
de verwezenlijking van de globale doelstelling. De toepassing van deze verschillen-
de types van doelstellingen wordt verder uitgewerkt in de synthese van de verslagen
van 2007 over kinderarmoede en sociale uitsluiting van kinderen door het Europees
Netwerk van onafhankelijke deskundigen op het gebied van sociale inclusie (Frazer
en Marlier, 2007) [zie kader 2, dat is gebaseerd op de in Frazer ontwikkelde typolo-
gie (2006)].

KADER 2: TYPOLOGIE VAN DOELSTELLINGEN OM KINDERARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING
VAN KINDEREN TE VOORKOMEN EN AAN TE PAKKEN

386

1) Mogelijke globale of algemene doelstellingen: 
� tegen 20xx het aantal kinderen met een risico op armoede of sociale uitsluiting sterk 

verlagen; 
� tegen 20xx het percentage kinderen die onder materiële deprivatie (of hardnekkige 

inkomensarmoede) lijden, sterk verlagen. 

2) Mogelijke doelstellingen op een specifiek beleidsdomein:  
� ervoor zorgen dat alle kinderen leven in een gezin met een gepast minimaal

inkomensniveau; 
� het aantal kinderen dat in een huishouden zonder baan leeft, verlagen; 
� ervoor zorgen dat alle kinderen tot op hun 16e blijven schoollopen, of het aantal kinderen

die de school verlaten, verminderen; 
� de gezonde levensverwachting bij de geboorte verhogen; 
� zorgen voor een betere toegang tot de basisgezondheidszorg en de sociale voorzieningen; 
� het aantal kinderen die in slechte huisvestingsomstandigheden leven, verlagen;
� ervoor zorgen dat alle kinderen toegang hebben tot culturele, sport- en

ontspanningsactiviteiten. 

3) Mogelijke doelstellingen met betrekking tot de kwetsbaarste groepen van kinderen:
� ervoor zorgen dat Roma-kinderen, kinderen van etnische minderheden, kinderen van

migranten, kinderen met een handicap, kinderen in een eenoudergezin toegang krijgen tot 
basisgezondheidszorg en sociale voorzieningen, net zoals alle andere kinderen in het land; 

� het aantal straatkinderen drastisch doen dalen;
� het aantal kinderen die in een instelling leven, verlagen; 
� ervoor zorgen dat niet-begeleide kinderen een status krijgen in het land waar ze wonen, en

dat ze systematisch in een integratieprogramma worden opgenomen.

4) Mogelijke procesdoelstellingen: 
� ervoor zorgen dat kinderen die in inkomensarmoede leven, hun gezin en de organisaties

die zich voor hen inzetten, worden betrokken bij de ontwikkeling, verwezenlijking en
monitoring van de nationale strategie; 

� schikkingen treffen opdat kinderen die in inkomensarmoede leven, een stem krijgen
aangaande zaken die op hen betrekking hebben; ervoor zorgen dat hun zienswijzen
voldoende gewicht in de schaal leggen, naargelang van hun leeftijd en maturiteit; 

� ervoor zorgen dat kinderen de nodige informatie krijgen in verband met toegang tot de
noodzakelijke diensten en rechten; 

� de institutionele schikkingen voor het mainstreamen en coördineren van de inspanningen
nog uitbreiden om kinderarmoede en sociale uitsluiting op alle bestuursdomeinen en
-niveaus aan te pakken; 

� efficiënte lokale netwerken of partnerships creëren van bestuursinstanties, sociale partners 
en ngo’s, zodat zij de realisatie van de beleidsinitiatieven en programma’s ter bevordering
van het welzijn en de sociale inclusie van kinderen kunnen coördineren; 

� de hiaten in de gegevens over en analyses van kinderarmoede en sociale uitsluiting
opsporen en dichten;

� duidelijke procedures ontwikkelen voor de monitoring en rapportage van de vorderingen 
van kinderarmoede.
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b) Kwantitatieve streefdoelen (‘targets’)
Zoals in hoofdstuk 1 reeds werd aangehaald, is het bepalen van streefdoelen essen-
tieel, ook al gaat het door de combinatie van politieke en wetenschappelijke oorza-
ken dan om een complex domein. Een gedetailleerde discussie over nationale en
Europese streefdoelen is terug te vinden bij Marlier et al. (2007; deel 6.2., 6.3. en
6.4.). De richtlijnen voor de voorbereiding van de Nationale verslagen over strate-
gieën voor sociale bescherming en sociale inclusie van 2006-2008 bevatten een
zeer nuttige bijlage over het bepalen van nationale streefdoelen (Comité voor Socia-
le Bescherming, 2006). Wat kinderarmoede en sociale uitsluiting betreft, bespreken
ook Frazer en Devlin (nog te verschijnen) verschillende types van nationale streef-
doelen.

Streefdoelbepaling op het vlak van kinderarmoede en sociale uitsluiting kreeg een
flinke duw in de rug dankzij het hoger genoemde verslag van de Europese Taskfor-
ce, dat concludeerde dat “lidstaten die dit nog niet hebben gedaan, eraan zouden
moeten denken om voor de sociale inclusie en het welzijn van kinderen goed uitge-
werkte en gekwantificeerde doelstellingen te bepalen”. Met dit in het achterhoofd
keurden het CSB (en bijgevolg alle lidstaten) en de Commissie de volgende aanbeve-
ling goed: “Globale nationale gekwantificeerde doelstellingen voor de beperking
van kinderarmoede en sociale uitsluiting moeten worden gebaseerd op een diagno-
se van de oorzaken van de armoede en sociale uitsluiting in elk land. Ze moeten
worden aangevuld met specifieke doelstellingen in verband met de kernfactoren die
bij de diagnose tot uiting zijn gekomen (bv. huishoudens zonder baan, armoede
onder werkenden, sociale uitkeringen, …). Bij het maken van een diagnose moeten
de lidstaten de analyses en aanbevelingen gebruiken van het verslag voorbereid
door de Europese Taskforce (...) als onderdeel van hun algemene kader” (Comité
voor Sociale Bescherming, 2008).

Streefdoelbepaling werd eveneens gestimuleerd dankzij de Aanbeveling van de
Commissie van 2008 aangaande de uitbreiding van de Sociale OMC; hierin wordt
geopperd dat streefdoelbepaling de Europese Sociale OMC als geheel een nieuwe
impuls zou geven en dat streefdoelen kunnen worden bepaald voor armoede in het
algemeen, “maar ook voor specifieke vormen van armoede, zoals kinderarmoede”.
In de Mededeling wordt aangehaald dat, op nationaal niveau, “de invoering van deze
gekwantificeerde streefdoelen – in combinatie met de gezamenlijk overeengekomen
indicatoren en op basis van degelijke analysehulpmiddelen – de lidstaten zal helpen
om hun engagement waar te maken en concreter te werken aan de verwezenlijking
van deze streefdoelen. Om rekening te houden met de diversiteit, de typische natio-
nale context en de verschillende uitgangspunten zouden de lidstaten nationale
streefdoelen kunnen bepalen” (Europese Commissie, 2008). Streefdoelbepaling
staat nu veel hoger op de politieke ladder, dankzij de ontwikkelingen met het oog
op Europa 2020 (zie deel 1.3.1.).
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2.3.6. Evenwicht tussen universele en doelgroepgerichte benaderingen en tussen pre-
ventie en remediëring
De meeste lidstaten combineren blijkbaar universele beleidsinitiatieven gericht op
de bevordering van het welzijn van alle kinderen en de preventie van kinderarmoe-
de en sociale uitsluiting, met meer doelgroepgerichte beleidsinitiatieven gericht op
het remediëren van armoede en sociale uitsluiting. Hoewel het evenwicht tussen
beide van de situatie in de verschillende landen afhangt, zou men denken dat de
succesrijkste lidstaten die landen zijn die opteren voor een uitgesproken universele
aanpak gebaseerd op een sterk geloof in de preventie van problemen en het schep-
pen van gelijke kansen voor alle kinderen. Daarbij wordt alles, zoals vereist, onder-
steund met doelgerichte beleidsinitiatieven om bijzonder extreme situaties aan te
pakken – een soort van universalisme op maat (Frazer en Marlier, 2007) (56). Hoe-
wel de lidstaten met de ernstigste problemen mogelijkerwijze onder druk worden
gezet opdat ze de klemtoon leggen op remediëring, blijft het een feit dat, door de
structurele aard van het fenomeen, de strijd tegen kinderarmoede en sociale uitslui-
ting ook preventief moet worden aangepakt. Het Gezamenlijk verslag over sociale
bescherming en sociale inclusie van 2008 beklemtoont dit in een van zijn kern-
boodschappen: “degene die het best presteren, richten zich op de meest kansarme
kinderen met een bredere universele aanpak” (Raad, 2008).

Het evenwicht tussen preventie en verlichting van armoede varieert zeer sterk van
lidstaat tot lidstaat (57):
� Aan het ene uiteinde van het continuüm kunnen we landen identificeren waar

een forse klemtoon wordt gelegd op universele voorzieningen gericht op alle kin-
deren; dit is het geval in Finland, Nederland en Zweden, waar deze universele
benadering wel wordt aangevuld met doelgroepgerichte maatregelen voor de
kwetsbaarste individuen (zie bijvoorbeeld Halleröd, 2007). In sommige lidstaten
ligt bij een overwegend universele benadering de klemtoon hoofdzakelijk op het
gezin, eerder dan op de kinderen; dit is in het bijzonder het geval voor Frankrijk
en Luxemburg.

� Aan het andere uiteinde van het spectrum blijken sommige landen, waaronder
Portugal, meer nadruk te leggen op het verlichten van armoede en sociale uitslui-
ting en op herstelmaatregelen, in vergelijking met een eerder universele en pre-
ventieve aanpak.

� In verschillende lidstaten – waaronder België, Denemarken en Luxemburg – be-
staat de tendens erin, bijkomende universele diensten te verstrekken en maatrege-
len uit te vaardigen die op alle kinderen zijn gericht, met een meer doelgroepge-
richte benadering voor kinderen in de gevarenzone. Italië en de Tsjechische Repu-
bliek hebben blijkbaar ook een gemengde of evenwichtige benadering. Zelfs het

(56) De voor- en nadelen van universele en doelgerichte benaderingen worden meer in detail bespro-
ken in Frazer en Devlin (nog te verschijnen).
(57) In dit continuüm identificeren we geen eigenlijke “groepen van landen”, maar er zijn wel ken-
merken die voor verschillende landen gemeenschappelijk zijn; daarom geven we geen elkaar uitslui-
tende groepen op. Bijgevolg komt Luxemburg twee keer in de opsomming voor, omdat we verschil-
lende kenmerken onder de loep nemen.
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VK, waarvan vaak wordt gedacht dat het een overwegend doelgroepgerichte stra-
tegie heeft, heeft in feite een “progressief-universalistische” strategie: universele
en doelgroepgerichte elementen worden gecombineerd, ook al is de strategie glo-
baal genomen eerder complex doordat doelbepaling de nadruk krijgt.

(Voor een gedetailleerdere analyse, zie Frazer en Marlier, 2007; zie ook de nationale
verslagen van 2007 voorbereid door het Europees Netwerk van onafhankelijke des-
kundigen op het gebied van sociale inclusie).

2.3.7. Participatie van de voornaamste actoren (waaronder ook de kinderen zelf)
Een belangrijk leerpunt bij de Sociale OMC is dat inspanningen ter bevordering van
het welzijn en de sociale inclusie van kinderen meer opleveren wanneer effectieve
schikkingen worden getroffen om alle actoren – en vooral dan nationale, regionale
en lokale overheden, maar ook de sociale partners en ngo’s – bij de voorbereiding,
verwezenlijking en monitoring van de nationale strategieën te betrekken. Verder is
het van belang dat wordt gezocht naar manieren om kinderen rechtstreeks bij het
proces te betrekken en dat, om in hoofdzaak twee redenen. Ten eerste hebben zij
het recht om gehoord te worden. Kinderen de mogelijkheid te geven om hun ziens-
wijze uit te drukken inzake materies die hun persoonlijk aangaan, is een vereiste vol-
gens het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Ten tweede is het makkelijker
om kwesties die op kinderen betrekking hebben, te identificeren indien de kinde-
ren ernaar wordt gevraagd; op die manier dragen zij er ook toe bij dat een beleid
wordt ontwikkeld dat efficiënter op hun behoeften inspeelt. Hun inbreng in het ont-
werp van diensten bijvoorbeeld kan maken dat deze diensten relevanter, geschikter
en efficiënter zijn.

Sinds de invoering van de Sociale OMC hebben de NAP’s/sociale inclusie van de lid-
staten en ook andere documenten aangetoond dat in veel landen, de ngo’s en, zij
het in mindere mate, de sociale partners steeds meer betrokken zijn bij de ontwik-
keling van beleidsinitiatieven ter bevordering van het welzijn en de sociale inclusie
van kinderen. Kinderen waren echter slechts beperkt rechtstreeks betrokken, hoe-
wel het belang daarvan toch door heel wat organisaties en bij het EU-proces betrok-
ken projecten werd bepleit (58).

Ten minste drie hoofdargumenten kunnen worden aangehaald om zo veel mogelijk
actoren te mobiliseren en bij het proces te betrekken; deze argumenten kunnen
worden afgeleid uit de ervaring van de Sociale OMC, namelijk: ten eerste wordt
hierdoor de beleidsvorming beter en meer gedocumenteerd; ten tweede worden op
die manier meer middelen en actoren gemobiliseerd die de beleidsinitiatieven mee
kunnen verwezenlijken, en ten derde kunnen de beleidsinitiatieven zo ook beter
worden gemonitord.

(58) Zie bijvoorbeeld: EAPN, 2009; Eurochild, 2008; Britse EU-Voorzitterschap, 2005; Europees
Sociaal Netwerk, 2005; Williams, 2003; Home Start International, 2002; Ruxton en Bennett, 2002.
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2.3.8. Afdoende regelingen voor de tenuitvoerlegging op lokaal niveau
Een juist beleid is belangrijk, maar het vormt slechts een deel van wat nodig is. De
manier waarop het beleid wordt uitgevoerd en verwezenlijkt, is eveneens een kern-
element wil het doeltreffend zijn. De vele activiteiten die in het kader van de Sociale
OMC worden gesteund, vormden een rijke bron van informatie over wat werkt (en
wat niet werkt) bij de verwezenlijking van beleidsinitiatieven en programma’s voor
kinderen. In het eerste Gezamenlijk verslag inzake sociale inclusie bijvoorbeeld wer-
den voor alomvattende diensten en beleidsinitiatieven tien sleutelprincipes geïdenti-
ficeerd (Raad, 2002). Een project van het Europees Forum voor het welzijn van kin-
deren (EFCW), getiteld Families under stress, stelde een reeks goede praktijken op
die in verband met diensten aan kinderen een aantal kernprincipes centraal stellen
(Williams, 2003).

Op basis van al de hoger genoemde bronnen wordt hierna een overzicht gegeven
van enkele van de sleutelprincipes voor een doeltreffende verwezenlijking; deze
principes zijn in alle landen doorgaans overdraagbaar en relevant wanneer kinderar-
moede wordt aangepakt.

Ten eerste moeten voor een efficiënte verwezenlijking van nationale strategieën de
verschillende bestuursniveaus en -afdelingen efficiënt worden gecoördineerd en dus
moeten hun respectieve taken en verantwoordelijkheden duidelijk worden
omschreven, zodat ze elkaar aanvullen. Dit punt werd tijdens een EAPN-conferentie
uitdrukkelijk te berde gebracht door Martin Hirsch, Franse Hoge Commissaris voor
actieve solidariteit tegen de armoede. Hij verklaarde dat het noodzakelijk is om
“lokale en nationale maatregelen aan elkaar te linken en botsingen tussen beide te
voorkomen”. Verder lichtte hij ook de Franse inspanningen op dit vlak toe (Frazer,
2008). In het VK daarentegen wordt deze kwestie sinds 2006 aangepakt via het
Child Poverty Accord tussen de centrale en lokale overheden; dit akkoord maakt dat
regelmatig bijeenkomsten worden georganiseerd en er contacten zijn, en het heeft
er ook toe bijgedragen dat de lokale besturen een grotere inbreng hebben in de stra-
tegie tegen kinderarmoede.

Ten tweede is er, om een holistisch service te kunnen verlenen, nood aan een geïn-
tegreerde benadering op lokaal niveau die sectoroverschrijdende samenwerking en
netwerking in de hand werkt en alle relevante actoren in partnershipovereen-
komsten verenigt. Dankzij partnerships kan van de behoeften een totaalbeeld wor-
den geschetst. Ze maken het mogelijk om gecoördineerd op behoeften in te spelen
en verhinderen op die manier dat diensten in vakken worden verdeeld en worden
versplinterd. Ze zorgen voor oplossingen op maat voor specifieke situaties en opti-
maliseren het gebruik van middelen. Ze dragen ertoe bij dat wie in armoede of
sociale uitsluiting leeft, bij de ontwikkeling en verwezenlijking van sociale-inclusie-
beleidsinitiatieven en -programma’s wordt betrokken (59). Het eindrapport van het

(59) Voor meer informatie over partnerships, zie bijvoorbeeld: Eurochild, 2006; Walter en Pohl,
2006; Bohn, 2005.
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project European Cities Against Child Poverty geeft een goede samenvatting van
het belang van coördinatie, wanneer het als volgt besluit: “De succesvolste projec-
ten brengen vakmensen uit verschillende sectoren samen en vormen een netwerk
dat de klemtoon legt op het welzijn van het gezin. De taken zijn duidelijk omschre-
ven en samenwerken wordt een stuk makkelijker dankzij de betrokkenheid van
tussenpersonen en de uitwisseling van informatie. Nogmaals, deze aanpak is niet
noodzakelijk een dure aangelegenheid; integendeel, want deskundigheid en beschikba-
re bronnen worden beter benut” (European Cities Against Child Poverty, 2009).

Ten derde moeten diensten zo worden verstrekt dat ze inspelen op de behoeften
van elk kind en zijn gezin, en dus moeten ze flexibel zijn en op maat worden
gemaakt om aan alle bijzondere behoeften te kunnen voldoen. Dit punt komt duide-
lijk tot uiting in een thematische studie over kansarme jongeren; uit deze studie
blijkt dat de toegang tot diensten wordt bepaald door de mate waarin de ondersteu-
ning “flexibel of onvoorwaardelijk is, aangezien dit helpt te voorkomen dat indivi-
duen door bureaucratische regels uitgesloten blijven” (Walther en Pohl, 2006). Ter-
wijl sommige gezinnen en kinderen misschien alleen af en toe of voor korte tijd bij-
zondere hulp of bijstand nodig hebben, hebben andere aanhoudende hulp op lange
termijn nodig om persoonlijk te kunnen groeien en zich te kunnen ontplooien. Dit
betekent uiteraard dat diensten vanuit een langetermijnperspectief moeten worden
ontwikkeld (Williams, 2003).

Ten vierde moet worden gekozen voor methodieken van samenlevingsopbouw die
kinderen mondiger maken, hun waardigheid en rechten in acht nemen en stigmati-
sering voorkomen. Hoe belangrijk het is om kinderen mondiger te maken en hun
waardigheid en rechten in acht te nemen, komt tot uiting in de vele projecten die in
het kader van de Sociale OMC worden gesteund (60). Opbouwwerk kan ingrijpend
bijdragen tot “een betere kwaliteit van het gemeenschapsleven in kansarme
gemeenschappen, namelijk door een sterk gezin, sociale en communautaire netwer-
ken en een gezonde gemeenschapsinfrastructuur en vrijwilligersorganisaties te
bevorderen. Verder is het een belangrijk middel om individuen en groepen die in
uitsluiting of afzondering terecht dreigen te komen, mondiger te maken. Het kan
hen helpen als ze samen actie ondernemen om iets aan hun situatie te doen en met
anderen samenwerken om hindernissen – armoede, gebrek aan toegang tot hulp-
middelen, rechten, goederen en diensten en discriminatie – te overwinnen die hun
actieve deelname aan de samenleving in de weg staan. Samenlevingsopbouw moet
met andere woorden een kernelement zijn in elke strategie die armoede en sociale
uitsluiting te lijf gaat en bouwt aan een meer omvattende en samenhangende samenle-
ving. Dit geldt voor het Europese, nationale, regionale en lokale niveau” (Frazer, 2005).

(60) Zie bijvoorbeeld: European Cities Against Child Poverty, 2009; Europees Sociaal Netwerk, 2007;
Walter en Pohl, 2006; Williams, 2003.
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2.3.9. Efficiënte regelingen voor monitoring en rapportage
De ontwikkeling van efficiënte beleidsinitiatieven is een onafgebroken proces waar-
bij een regelmatige monitoring van de beleidsinitiatieven noodzakelijk is om de effi-
ciëntie te garanderen. Landen die met succes kinderarmoede en sociale uitsluiting
voorkomen en aanpakken, hebben doorgaans een goed ontwikkeld evaluatie- en
monitoringsysteem. Het belang van een dergelijke monitoring werd duidelijk be-
klemtoond in een aantal publicaties, met name in het verslag voor de conferentie
van het Luxemburgse EU-Voorzitterschap aangaande de Voortzetting van het EU-
proces inzake sociale inclusie (Marlier et al., 2007), het verslag van de Europese
Taskforce aangaande kinderarmoede en -welzijn (Comité voor Sociale Bescherming,
2008) en de verslagen van het Europees Netwerk van onafhankelijke deskundigen
op het gebied van sociale inclusie over kinderarmoede en sociale uitsluiting (Frazer
en Marlier, 2007). Het Gezamenlijk verslag over sociale bescherming en sociale
inclusie van 2008 geeft een heldere samenvatting van al deze documenten, wanneer
het besluit dat “inspanningen om armoede – van kinderen en in het algemeen – aan
hefboomeffect winnen (…) wanneer de impact en doeltreffendheid van een beleid
regelmatig wordt gemonitord, indien mogelijk ten opzichte van specifieke streef-
doelen; waar nodig moet de statistische capaciteit worden opgedreven” (Raad,
2008). De omvang en kwaliteit van de monitoring blijft echter ongelijk verdeeld
over de lidstaten (zie Frazer en Marlier, 2007).

Sleutelelementen voor doeltreffende systemen die uit de Sociale OMC voortvloeien,
zijn onder meer: beschikken over duidelijke doelstellingen en streefdoelen; zorgen
voor een empirisch onderbouwde benadering die onder andere steunt op ex ante-
impactbeoordelingen van de beleidsinitiatieven; gepaste indicatoren gebruiken die
alle dimensies van armoede en sociale uitsluiting dekken; kwaliteitsvolle en actuele
gegevens inzamelen, ook betreffende bevolkingsgroepen die niet in een privéhuis-
houden leven (bv. mensen in een instelling); de link tussen specifieke beleidsmaat-
regelen en resultaten beklemtonen en regelmatig ex post-impactbeoordelingen
maken van de beleidsinitiatieven; de juiste verbanden leggen tussen beleid en
onderzoeksgemeenschappen (waarvoor het onder meer noodzakelijk is dat de
onderzoeksgemeenschap een ruimere toegang krijgt tot kwaliteitsgegevens); alle
relevante actoren, ook actoren die met kinderen werken en de kinderen zelf, bij het
proces betrekken; regelmatig verslag uitbrengen over de bevindingen. De voor-
naamste uitdaging bestaat erin om de link te leggen tussen specifieke beleidsmaat-
regelen die door overheden ten uitvoer worden gelegd, en de verwachte, daarmee
verwante sociale resultaten (zie deel 1.3.2.).

2.4. EEN OMVATTEND BELEIDSKADER
Een belangrijke les die beleidsmakers uit de Sociale OMC kunnen trekken, is dat een
globale en multidimensionale benadering moet worden ontwikkeld, met geïnte-
greerde en gecoördineerde acties verspreid over een brede waaier van beleidsterrei-
nen. De conclusie van het Europese grensoverschrijdende uitwisselingsproject A
Lobby for Children luidde als volgt: “Er is niet slechts ‘één enkele’ oplossing voor
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alle doelgroepen en de nationale context van elk land. (…) preventie van armoede
bij kinderen moet holistisch worden aangepakt” (Bohn, 2005). Deze visie wordt
beklemtoond door het Europees Netwerk van onafhankelijke deskundigen op het
gebied van sociale inclusie, dat erop wijst dat “gezien de multidimensionale aard
van het probleem één enkel beleid ontoereikend is om de sociale inclusie van kinde-
ren te garanderen” (Frazer en Marlier, 2007). Evenzo kwam de Europese Taskforce
aangaande kinderarmoede en -welzijn tot de conclusie dat “gezien de multidimen-
sionale aard van het fenomeen in kwestie, één enkel beleid niet volstaat om de
sociale inclusie en het welzijn van kinderen en hun gezin te garanderen” (Comité
voor Sociale Bescherming, 2008). Minder lang geleden concludeerde de TARKI-stu-
die dat “zowel voor het huidige welzijn van kinderen als voor hun vooruitzichten
voor de toekomst, multidimensionale beleidscombinaties noodzakelijk zijn. Dat
betekent onder andere: inkomensondersteuning verlenen, de arbeidsmarktparticipa-
tie van de ouders stimuleren, de toegang tot begeleidende diensten vereenvoudigen
en kansen scheppen voor deelname aan sociale, culturele, ontspannings- en sportac-
tiviteiten (TARKI, 2010, pagina 184). Met andere woorden, lidstaten die hoge
niveaus van kinderarmoede en sociale uitsluiting kunnen voorkomen, hebben door-
gaans globale en geïntegreerde beleidsstructuren ingevoerd die met de multidimen-
sionale aard van de behoeften van kinderen rekening houden [zie tevens Frazer en
Devlin (nog te verschijnen)].

Deze structuren zijn vooral een combinatie van een betere toegang tot correct
betaalde arbeid voor de ouders, met een garantie op een effectieve inkomensonder-
steuning voor alle gezinnen met kinderen, en betere toegang tot de voornaamste
begeleidende diensten (kinderopvang, onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg en
sociale voorzieningen, enz.) en tot diensten die hun actieve deelname aan sociale,
culturele, ontspannings- en sportactiviteiten ondersteunen. Er is met andere worden
nood aan een benadering “van het type actieve inclusie”, die werkactivering, gepas-
te inkomensondersteuning en toegang tot diensten van hoge kwaliteit op een even-
wichtige manier met elkaar combineert. De lidstaten die het meest succes boeken,
richten zich echter niet alleen op de meest kansarme kinderen, maar ontwikkelen
ook universele beleidsinitiatieven (bv. bedoeld om de sociale inclusie van alle kinde-
ren en hun gezin te bevorderen). Ze breiden deze dan uit met specifieke, bijkomen-
de ondersteuning voor die kinderen en ouders die met bijzondere moeilijkheden
kampen – dat is wat wij “universalisme op maat” noemen. Verder is het van belang
dat een efficiënte aanpak van kinderarmoede en sociale uitsluiting van kinderen
nauw wordt gelinkt aan de aanpak van de armoede en sociale uitsluiting van de
ouders. Het ene kan niet met succes worden aangepakt, als aan het andere niets
wordt gedaan. Dat betekent dat een beleid dat de sociale inclusie en het welzijn van
kinderen wil bevorderen, deel moet uitmaken van een ruimere benadering en dat
moet worden gewerkt aan een inclusieve samenleving voor alle generaties.
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2.4.1. Een gepast inkomen garanderen
Voor het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen is het essentieel dat
ze opgroeien in een gezin met een voldoende hoog inkomensniveau. De meest
afdoende benadering om een gepast inkomen te garanderen, is een combinatie van
beleidsinitiatieven die ouders een betere toegang tot werk geven en een gulle bij-
stand voor kinderen en inkomensondersteuning voor alle ouders bieden. Vaak wor-
den deze initiatieven in meer of mindere mate aangevuld met een subsidiëring van
de kosten voor de voornaamste diensten. Maatregelen voor werkgelegenheid of
inkomensondersteuning alleen volstaan niet: beide moeten hand in hand gaan.

� Toegang tot betaalde arbeid garanderen: een beleid is doeltreffend indien met
vier topprioriteiten rekening wordt gehouden, namelijk: een globale benadering
ontwikkelen met een mengeling van beleidsinitiatieven die in staat stellen om
gezin en werk te combineren en beide ouders een betere werkgelegenheid geven,
en waarin bovendien bijzondere aandacht wordt besteed aan meer en betere
ondersteuning van buitenshuis werkende moeders; werk en gezinsleven met
elkaar verzoenen (in het bijzonder door een efficiënte wetgeving rond gelijkheid
en door toegankelijke en betaalbare kinderopvang); flexibel werken bevorderen
en maatregelen voor actieve inclusie uitwerken, die specifiek zijn gericht op de
ouders van kinderen met een groot risico op armoede en sociale uitsluiting, bij-
voorbeeld kinderen van alleenstaande ouders of van ouders in een huishouden
zonder baan (d.w.z. een combinatie van kwaliteitsjobkansen die ouders helpen
om op de arbeidsmarkt te integreren en vorderingen te maken, geschikte en goed
doordachte inkomensondersteuning en het voorzien van de noodzakelijke dien-
sten voor de kinderen en hun gezin).

� Ervoor zorgen dat werk gezinnen uit de armoede haalt, en armoede onder de
werkenden voorkomen: enkele voorbeelden van belangrijke beleidsinitiatieven
die gezinnen met kinderen een gepast inkomen uit arbeid kunnen bezorgen en
tegelijkertijd ontmoediging en hindernissen om aan het werk te gaan, vermijden:
betaalbare/gratis toegang verschaffen tot kinderopvang van hoge kwaliteit (vaak
een doeltreffendere oplossing dan alleen maar de kloof tussen loon en uitkering te
vergroten); een vrij hoog minimumloon garanderen; ouders met een lager inko-
men de mogelijkheid bieden om de sociale uitkeringen nog een tijd te behouden
wanneer ze aan het werk gaan, om ervoor te zorgen dat het inkomen daadwerke-
lijk omhoog gaat; aan werkende ouders met een laag inkomen uitkeringen bieden
en/of hun belastingdruk verlagen; ervoor zorgen dat het verschil tussen loon en
werkloosheidsuitkering relatief groter is voor lageloontrekkers; de kosten die met
tewerkstelling gepaard gaan (bijvoorbeeld openbaar vervoer) verlagen en het pro-
bleem van een ontoereikend loon uit onzekere tewerkstelling oplossen.

� Afdoende inkomensondersteuning bieden: systemen die voor kinderen en gezin-
nen een afdoende inkomensondersteuning voorzien, spelen een vitale rol in de
strijd tegen armoede bij kinderen wier beide ouders werken en niet werken.
Doorgaans (zie hierboven, deel 2.2.1.) verlagen sociale transfers andere dan de
pensioenen het armoederisico bij kinderen met 39% in heel Europa en in de best
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presterende landen zelfs met 60%. De landen waar de kinderarmoedecijfers het
laagst zijn, zijn vaak die landen die het meest uitgeven aan sociale uitkeringen (de
pensioenen niet meegerekend).

Een Europees minimuminkomen voor kinderen?
Wat een gepast inkomen voor alle kinderen betreft, verwijzen we naar een interes-
sant voorstel van A. B. Atkinson (2010), namelijk dat de EU een overeenkomst zou
moeten sluiten betreffende een Basisinkomen voor Kinderen. Hij stelt voor dat “van
alle lidstaten wordt geëist dat ze voor elk kind onvoorwaardelijk een basisinkomen
garanderen, dat wordt gedefinieerd als een percentage van het equivalent mediaan
inkomen van de lidstaat (en eventueel leeftijdsgebonden is)”. Hij wijst erop dat de
implicaties van een dergelijk voorstel werden becijferd door Levy, Lietz en Suther-
land (2007), via het simulatiemodel voor belastingen en sociale uitkeringen EURO-
MOD. Zij tonen aan dat een basisinkomen voor kinderen van 25% van het nationale
mediane inkomen de kinderarmoede zou halveren in alle 15 Europese landen, met
uitzondering van Italië en het VK. Atkinson suggereert verder dat de “tenuitvoer-
legging aan de lidstaten zou worden overgelaten, wat betekent dat zij verschillende
middelen zouden kunnen aanwenden. Het minimum zou kunnen worden voorzien
via kinderbijslag, belastingaftrek, belastingkrediet, prestaties in natura of uitkeringen
in opdracht van de werkgever. De enige beperking is dat de gekozen reeks van mid-
delen de volledige bevolking moet kunnen bereiken. Met het oog op het probleem
van onvolledige benutting, sluit deze vereiste mijns inziens het gebruik uit van aan het
inkomen getoetste schema’s waarvoor de gezinnen een aanvraag moeten indienen.”

2.4.2. Zorgen voor toegang tot en participatie aan diensten
Toegang tot kwaliteitsvolle basisdiensten is vooral belangrijk voor de ontwikkeling
van de kinderen, want deze diensten moeten ervoor zorgen dat zij de nodige
ondersteuning krijgen om hun potentieel volledig tot zijn recht te laten komen. Ver-
der zijn ze noodzakelijk om de strijd aan te binden tegen de negatieve gevolgen van
armoede en sociale uitsluiting op de ontwikkeling van kinderen. Zoals in deel 2.3.7.
reeds werd beklemtoond, is het van levensbelang dat kinderen zelf rechtstreeks bij
de ontwikkeling, verwezenlijking en evaluatie van diensten worden betrokken,
zodat deze op maat van hun behoeften worden gemaakt en zodat de kinderen hun
stem kunnen laten horen over dingen die hun aanbelangen.

� Huisvesting: het wordt alom erkend dat opgroeien in een geschikte woning met
goede basisdiensten en in een veilige omgeving, essentieel is voor de ontwikke-
ling van kinderen op lange termijn. Een huisvestingsbeleid moet dan ook rekening
houden met de situatie van gezinnen met kinderen. Er moet bijzondere aandacht
worden besteed aan de situatie van kinderen die zich nu in een hoge risicosituatie
bevinden. De volgende beleidsinitiatieven zijn stuk voor stuk van belang: achter-
buurten wegwerken, meer investeren in sociale huisvesting, een beter grondge-
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bruik in de hand werken, maatregelen ontwikkelen om de uitzetting van kinderen
uit hun huis te voorkomen, het aantal gezinnen die in tijdelijke opvangvoorzienin-
gen leven, beperken en voorlopig onderdak voorzien voor gezinnen met kinderen
zonder thuis (zie ook hoofdstuk 4).

� Onderwijs: onderwijsachterstand aanpakken en zorgen voor een betere toegang
tot onderwijs zijn prioriteiten, vooral als men de negatieve gevolgen van armoede en
sociale uitsluiting voor de ontwikkeling van het kind wil tegengaan, en anderzijds,
kinderen mondiger wil maken en het intergenerationeel overerven van kansar-
moede wil doorbreken. In dit opzicht moeten de volgende vier aspecten in het
beleid aan bod komen: het belang van onderwijs en ontwikkeling voor jonge kin-
deren; de nood om strategieën te ontwikkelen waarmee voortijdig schoolverlaten
en onderwijsachterstand worden tegengegaan; het belang van de integratie van
minderheden (bv. etnische minderheden, migranten, kinderen met een handicap)
in het onderwijssysteem; en de nood om kosten en financiële hindernissen in het
onderwijs te beperken.

� Onderwijs en ontwikkeling voor jonge kinderen; toegang tot een betaalbare
kleuterschool en kinderopvang van goede kwaliteit zijn niet alleen belangrijk voor
de participatie van de ouders op de arbeidsmarkt (zie hierboven, deel 2.4.1.),
maar dragen ook bij tot de ontwikkeling van het kind en voorkomen latere proble-
men, zoals onderwijsachterstand. Een tweevoudige benadering is van betekenis:
iedereen moet leerkansen krijgen, vooral dan kinderen met een kansarme achter-
grond, en hindernissen die een negatieve invloed kunnen hebben op de volle ontwik-
keling van het kind, moeten zo snel mogelijk worden geïdentificeerd en weggewerkt.

� Gezondheidszorg: kinderen die in een gezin met een laag inkomen zijn geboren,
zullen vaker een ongezonde levensstijl ervaren en minder toegang hebben tot de
gezondheidszorg. Daarom is het belangrijk dat beleidsinitiatieven de toegang ver-
gemakkelijken, de ongelijkheid op het vlak van gezondheid wegwerken, de zorg
aan de noden van specifieke groepen aanpassen en programma’s ter bevordering
van de gezondheid en ter preventie van ziekte verbeteren en uitbreiden. Een uni-
versele dekking van de ziekteverzekering heeft een sterke invloed op de toegang
tot de gezondheidszorg. Er moet dan ook worden nagegaan hoe degenen die niet
door de ziekteverzekering zijn gedekt, zoals ontvangers van sociale bijstand en
migranten, kunnen worden geholpen.

� Vervoer: toegang verschaffen tot betaalbaar en doeltreffend vervoer is in de
context van kinderarmoede en sociale uitsluiting vooral belangrijk. Dit moet er
immers toe bijdragen dat het voor ouders economisch gezien interessant is om te
werken en dat werk en gezinsverantwoordelijkheden beter met elkaar kunnen
worden verzoend (doordat flexibel werken makkelijker wordt). Verder is vervoer
belangrijk omdat het gezinnen met kinderen toegang verschaft tot essentiële
diensten, mogelijk maakt dat kinderen aan sociale, culturele en sportactiviteiten
deelnemen en sociale afzondering tegengaat, vooral dan in afgelegen landelijke
gebieden. Een bijzondere kwestie is ook de beschikbaarheid van naar behoren
aangepast transport om kinderen met een handicap toegang te verschaffen tot
diensten en sociale activiteiten.
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2.4.3. Afdoende beleidsinitiatieven voor zorgverlening en bescherming
Bij de derde groep van beleidsinitiatieven ligt de klemtoon op afdoende bescher-
ming en sociale voorzieningen voor kinderen. Deze diensten zijn essentieel om
hoge beschermingsniveaus te garanderen voor kinderen die kwetsbaar of gemargi-
naliseerd zijn ten gevolge van discriminatie, mishandeling, verwaarlozing, seksueel
misbruik, drugs en alcohol, geestelijkegezondheidsproblemen of andere oorzaken.
Dergelijke diensten maken vaak gebruik van snelle-interventie- en preventieme-
thodes voor toekomstige ouders en gezinnen waar het leven complexer is door
drugsmisbruik, alcoholisme of een grote schuldenlast. Zij ontwikkelen projecten die
afleiden van criminele activiteiten en voor alternatieve huisvesting of zorgverstrek-
king zorgen. Ze werken met overheidsinstanties en dienstverleners (gezondheids-
zorg, scholen, politie, psychosociale ondersteuning) om kinderen die mogelijkerwijze
problemen hebben, snel te identificeren en hun een volledige waaier van noodzake-
lijke steun te bieden. Ze beheren de pleeg- en adoptiediensten, de kinderopvang in
een instelling en de beschutte instellingen en zorgen voor ondersteuning in dit ver-
band voor kwetsbare kinderen en ouders, waaronder slachtoffers van misbruik en
kinderen wier ouders een alcoholprobleem hebben. Ze werken met kinderen met
een handicap of leermoeilijkheden om hun betere kansen te geven in het leven. Bij
de ontwikkeling van doeltreffende oplossingen voor kinderarmoede en sociale uits-
luiting (in het bijzonder voor de extremere situaties) is het met andere woorden cru-
ciaal om de kwaliteit en normen van de sociale diensten te verbeteren, de diensten
lokaal beter te coördineren en ze een grotere bevoegdheid te verschaffen zodat ze
tijdig tussenbeide kunnen komen.

Hoewel bij kinderzorg- en kinderbeschermingsdiensten het belang van het kind cen-
traal moet staan, moet worden vermeden dat er te veel tussenkomst is of dat ten
onrechte gebruik wordt gemaakt van plaatsing in een instelling. Voor de meeste kin-
deren is het gezin de beste omgeving waarin het kan opgroeien, en zorg- en be-
schermingsdiensten moeten zo veel mogelijk de klemtoon leggen op de ondersteu-
ning van kinderen in hun gezin. Eén belangrijk thema dat uit de Sociale OMC is ont-
staan, is met andere woorden de nood om in verschillende lidstaten af te stappen
van plaatsing van kinderen en meer klemtoon te leggen op gezinnen en zorg in de
gemeenschap. Dit geldt vooral, maar niet exclusief, voor enkele van de nieuwere
Centraal- en Oost-Europese landen.

2.4.4. Toegang tot en participatie aan sociale, culturele en ontspanningsactiviteiten
bevorderen
Een sleutelelement voor het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen,
maar ook voor hun actieve inclusie in de samenleving, is de kans die zij krijgen om
deel te nemen aan dezelfde sociale, culturele, ontspannings- en sportactiviteiten als
hun leeftijdsgenoten. Door deelname aan sport- en ontspanningsactiviteiten bijvoor-
beeld kunnen zij ook deelnemen aan het sociale leven, zichzelf ontplooien en van
een betere gezondheid genieten. Deelname aan culturele activiteiten helpt hen om
vaardigheden en zelfvertrouwen te verwerven, het verhoogt hun zelfachting en
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draagt bij tot hun identiteit, het wekt respect op voor culturele diversiteit en gaat
op die manier discriminatie tegen. Beleidsinitiatieven die maken dat jongeren met
een hoog risico op armoede of sociale uitsluiting gemakkelijker toegang hebben tot
dergelijke activiteiten, zijn dan ook zeer belangrijk.

2.5. KINDERARMOEDE EN VERWANTE BELEIDSINITIATIEVEN IN BELGIE
Dat kinderarmoede in de Belgische NAP/sociale inclusie wordt gezien als een van de
beleidsprioriteiten, bewijst dat Europa en de Open Coördinatiemethode steeds meer
invloed hebben op de Belgische agenda (Steenssens et al., 2008). In tegenstelling tot
de Angelsaksische landen, waar de kinderarmoede vaak alarmerend groot is en bij-
gevolg in de loop van de jaren heel wat aandacht heeft gekregen, waren kinderen
die in armoede leven, in het Belgische beleid haast onzichtbaar – tot ze op Europees
niveau in de kijker werden geplaatst. Deze sectie geeft eerst een overzicht van de
groepen waar kinderen het grootste risico op armoede lopen; vervolgens bespreken
we de beleidsdomeinen die volgens ons voor kinderen het meest relevant zijn.

2.5.1. De armoederisico’s van kinderen
Uit de cijfers van de EU-SILC kunnen we, net als voor de EU als geheel, afleiden dat
het armoederisico in België lichtjes hoger ligt bij kinderen (15-18%) dan bij de bevol-
king in het algemeen (14-15%). In het Waalse Gewest (19-21%) is de situatie veel
ernstiger dan in Vlaanderen (10-12%), ondanks het feit dat alle regio’s hetzelfde
(federale) belasting- en socialebeschermingssysteem hebben (61). Er is in de cijfers
geen duidelijke trend.

Tabel 1 geeft de armoederisicocijfers weer voor verschillende gezinstypes. Voor
gezinnen met kinderen zien we in de tabel dat kinderen in een gezin zonder baan,
in een groot gezin of in een eenoudergezin bijzonder kwetsbaar zijn. 

(61) De cijfers voor Brussel zijn minder betrouwbaar.
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TABEL 1: HET ARMOEDERISICOCIJFER VOLGENS WERKINTENSITEIT EN VOLGENS GEZINSTYPE
(IN %, 2007)

In België meer dan elders in Europa blijkt de werkloosheid van de ouders de belan-
grijkste risicofactor te zijn voor kinderen: driekwart van de kinderen die in België in
een gezin zonder baan leven, loopt het risico in armoede te leven. Niet alleen het
armoederisico maar ook het percentage kinderen in een gezin zonder baan is alar-
merend hoog. In 2006 leefde haast één op de zeven (13,5%) van alle Belgische
(arme en niet-arme) kinderen in een gezin zonder baan; alleen Bulgarije en het VK
hadden een hoger percentage. Het gemiddelde voor de EU-25 is 9,5%. Uit een gron-
digere analyse blijkt dat dit probleem zich vooral in hoofdstedelijke gebieden voor-
doet (bijvoorbeeld in Brussel, waar dit percentage op ongeveer 30% wordt
geraamd) (62), en in eenoudergezinnen (die goed zijn voor 55% van de gezinnen
zonder baan). De aanwezigheid van kinderen in een gezin zonder baan blijkt op
zichzelf een bijkomende hindernis voor tewerkstelling te zijn; kinderopvang is
immers schaars en er wordt vaak voorrang gegeven aan gezinnen met werkende
ouders. Bovendien is kinderopvang zo duur (vooral wanneer er verschillende kinde-
ren jonger dan 3 zijn) dat de werkloosheidsval nog groter wordt. In deel 2.5.4. van
dit hoofdstuk komen we terug op de kinderopvangkwesties.

Alleenstaande ouders zijn volgens tabel 1 de op één na grootste risicogroep. Boven-
dien is hun aantal in 15 jaar tijd met 60% gestegen (Morissens en Nicaise, 2007).
Opmerkelijk is tevens het feit dat er ook bij de immigrantenbevolking steeds meer
alleenstaande moeders zijn. De gevolgen van een echtscheiding maken de kwetsba-
re economische situatie van vele migrantengezinnen nog erger. Ook kun-

(62) 29%, volgens de Arbeidskrachtenenquête van 2005, 31% volgens de Welzijnsbarometer van 2006.

399

EEN BLAUWDRUK VOOR HET SOCIALE-INCLUSIEBELEID IN EUROPA 2020

Vlaams 
Gewest 

Waals 
Gewest

België EU-15 EU-27 

Werkintensiteit

Gezin zonder baan
zonder kinderen ten laste

22,8 36,3 31,8 31,0 30,0

Gezin zonder baan
met kinderen ten laste 67,4 73,8 74,5 64,0 65,0

Gezin met kinderen ten laste
en voltijds werkende ouders

3,3 4,7 3,8 6,0 7,0 

Gezinstype

Alleenstaande ouders 
met ten minste 1 kind ten laste 27,6 43,8 35,8 34,0 34,0

2 volwassenen met 1 kind ten 
laste

5,9 12,0 9,3 11,0 12,0

2 volwassenen met 2 kinderen
ten laste 5,0 12,0 8,2 14,0 14,0

2 volwassenen met meer dan 3 
kinderen

12,5 21,3 17,8 22,0 25,0

Bron: EU-SILC 2007. 
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nen culturele praktijken ertoe leiden dat alleenstaande ouders uit hun gemeenschap
worden uitgesloten. Uit onderzoek bij alleenstaande moeders (Solera, 2003; Moris-
sens, 1999) is gebleken dat de combinatie van tewerkstelling en genereuze gezins-
bijslagen voor deze groep de beste bescherming bieden tegen armoede. Hoewel de
aanvullende kinderbijslag voor alleenstaande ouders een stap in de goede richting is
om de inkomenssituatie van alleenstaande ouders te verbeteren, blijven de tewerk-
stellingscijfers voor alleenstaande moeders nog ver onder het gemiddelde, wat erop
wijst dat dit aspect zeker voor verbetering vatbaar is.

Gezinnen met drie of meer kinderen lopen meer risico op armoede dan gezinnen
met een of twee kinderen ten laste. Niet alleen de rechtstreekse kosten van kinde-
ren, maar ook hun onrechtstreekse kosten (de noodzaak om meer tijd aan huishou-
delijke taken te besteden) blijken het gezinsbudget negatief te beïnvloeden en dra-
gen ertoe bij dat het armoederisico toeneemt. Dit doet vermoeden dat de kindvrien-
delijke reputatie van de Belgische verzorgingsstaat in de vorige decennia geleidelijk
aan afbrokkelt (63).

Andere studies (Van Robaeys et al., 2007; CSB, 2008) maken gewag van een vierde
risicogroep, namelijk migrantenkinderen, wier armoederisico (60%) vijf keer hoger
ligt dan voor het gemiddelde van de Belgische kinderen. Immigrantengezinnen heb-
ben vaak meer kinderen dan de Belgische. Het Belgische NAP/sociale inclusie verwijst
niet naar deze groep, waarvoor wellicht bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn.
Cultuur- en taalbarrières brengen de onderwijskansen van arme kinderen uit een
migrantengezin, in vergelijking met “autochtone” arme kinderen, immers extra in
het gedrang.

2.5.2. Financiële steun voor gezinnen met kinderen
Immervoll, Sutherland en de Vos (2003) berekenden dat gezinsgerelateerde uitke-
ringen in 1994 goed waren voor 6,6% van het gezinsinkomen in België. Daarmee
scoorde België in hun studie het hoogst van alle Europese landen. Als deze gezins-
bijslagen zouden worden ingetrokken, zou het kinderarmoedecijfer met 10 procent-
punten stijgen. In 2003 gaf België 2,7% van zijn bbp uit aan gezinsbijslagen en be-
kleedde daarmee een tussenliggende positie in een OESO-rangschikking (Databank
van de OESO over gezinnen 2007). Bradshaw (2006) vergeleek de kinderarmoede-
cijfers vóór en na de transfers, op basis van de EU-SILC-gegevens voor 2003. Volgens
deze gegevens wordt kinderarmoede gehalveerd dankzij gezinsgerelateerde uitkeringen.

(63) Cattoir en Jacobs (1998) stelden vast dat kinderbijslag een gunstige invloed had op de inkomens-
zekerheid van gezinnen met drie of meer kinderen en op eenoudergezinnen. Als we naar de huidige
armoedecijfers voor deze gezinstypes kijken, stellen we een achteruitgang vast. Onregelmatigheden
in gegevensbronnen maken het moeilijk om te beoordelen of het een kwestie is van gegevens of van
daadwerkelijke achteruitgang, maar de recente tendensen in de EU-SILC-gegevens wijzen erop dat de
situatie, en dan in het bijzonder die van alleenstaande ouders, in vergelijking met het midden van de
jaren negentig verslechterd is.
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Behalve universele (64) uitkeringen, die het grootste deel uitmaken van de uitgaven
in het kader van het gezinsbeleid, zijn er nog enkele selectieve uitkeringen, zoals de
verhoogde kinderbijslag voor langdurig werklozen, personen met een handicap en
ontvangers van sociale bijstand. Een derde type van gezinsgerelateerde transfers zijn
de belastingverminderingen, die eerder ten goede komen aan de midden- en hoge-
inkomensgroepen, zoals aanzienlijke belastingverlagingen voor alle kinderen. Belas-
tingaftrekbaarheid van kosten voor kinderopvang is zeer zeker een maatregel die
kan helpen om de hindernissen voor werk te overwinnen, maar voor lage-inkomens-
gezinnen kan toegang tot betaalbare kinderopvang problematisch blijven – en het
voordeel van belastingverminderingen is dan bescheiden of nutteloos (65). Met
andere woorden, men moet toegeven dat de Belgische kindvriendelijke verzorging-
sstaat nog steeds voordeliger is voor welgestelde gezinnen.

Nu de kwesties inzake kinderarmoede in de sociale-inclusiestrategie zijn opge-
nomen, worden de bestaande beleidsinitiatieven uitgebreid of gericht op specifieke
groepen, teneinde op het vlak van kinderarmoede een preventieve of verlichtende
rol te spelen. Nochtans is doelbepaling eerder de uitzondering dan de regel. De
(federale) schoolpremie, die in 2006 werd ingevoerd om extra kosten bij het begin
van het schooljaar te helpen dekken, is een universele maatregel. Een hogere, inko-
mensafhankelijke uitkering gericht op lage-inkomensgezinnen zou een sterkere
impact hebben voor deze groep. De extra kinderbijslag van 20 EUR voor alleen-
staande ouders is het enige recente voorbeeld van een selectieve gezinsgerelateerde transfer.

In 2004 werd het Alimentatiefonds operationeel; dit fonds werd opgericht om
voorschotten uit te betalen indien de andere ouder nalaat om alimentatie te betalen.
Vóór dit fonds werd opgericht, konden de ouders enkel aan het OCMW om een
voorschot verzoeken. Tot nog toe was de werking van dit fonds niet echt een
succes. Naar schatting kwamen in 2006 120.000 mensen in aanmerking voor een
vooruitbetaling; het fonds kreeg echter maar 25.000 aanvragen. Dit wijst op een
informatieprobleem: heel wat gerechtigden zijn niet van het bestaan van het Ali-
mentatiefonds op de hoogte.

2.5.3. Moederschap en voorzieningen voor kleine kinderen
In België zijn twee overheidsorganisaties verantwoordelijk voor de hulp aan jonge
kinderen en hun gezin. Ze verlenen actief advies en helpen moeders en hun jonge
kinderen (tot de leeftijd van drie jaar). Deze organisaties zijn: Kind en Gezin (K&G)
in Vlaanderen en L’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) in de Franse
Gemeenschap. Beide organisaties zijn belangrijke actoren bij de tenuitvoerlegging

(64) In theorie zijn de gezinsuitkeringen gelinkt aan de (vroegere) werkgelegenheidsstatus van de
ouders, hoewel er gewaarborgde gezinsuitkeringen zijn voor niet-verzekerde gezinnen.
(65) Belastingkredieten voor kinderen zijn in principe terugvorderbaar (d.w.z. ze kunnen als
“negatieve belastingen” naar lage-inkomensgezinnen worden overgedragen). Het bedrag van de trans-
fer is echter beperkt tot een percentage van de totale belastingvermindering.
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van beleidsinitiatieven die op kinderwelzijn betrekking hebben. Ze houden zich met
een brede waaier van activiteiten bezig: informatiesessies voor toekomstige ouders,
folders met informatie over opvoeding en voeding voor kinderen, huisbezoeken na
de geboorte – in het ziekenhuis en thuis – en gratis (medische) consultatie, tijdens
dewelke baby’s ook kunnen worden ingeënt. Kind en Gezin screent alle pasgebore-
nen op eventuele gehoorproblemen, zodat die zo vroeg mogelijk worden opge-
spoord. Beide instanties spelen ook een coördinerende en controlerende rol bij de
kinderopvangvoorzieningen in België.

Wat kinderarmoede betreft: de huisbezoeken door een verpleegster vlak na de
geboorte en de gratis consultaties zijn activiteiten die op alle gezinnen gericht zijn,
ook op de meest kansarme. Verder zijn deze bezoeken zinvol omdat de verpleeg-
sters gezins- of financiële problemen kunnen vaststellen; zij kunnen dan in een
vroeg stadium voor hulp zorgen of de mensen naar gespecialiseerde instanties door-
verwijzen.

Kind en Gezin heeft de “aandacht voor arme gezinnen” expliciet opgenomen in
haar benadering en verstrekt extra hulp aan deze bevolkingsgroep. Verder heeft de
organisatie ook een eigen, relatief gesofistikeerd armoederegistratiesysteem ontwik-
keld om de nodige informatie te verzamelen, zodat aan lage-inkomensgezinnen met
jonge kinderen gepaste hulp kan worden geboden. Kind en Gezin werkt ook samen
met “ervaringsdeskundigen”, bemiddelaars met persoonlijke armoede-ervaring, die
het voordeel hebben dat ze vertrouwen wekken. Arme gezinnen hebben vaak nega-
tieve ervaringen met overheidsdiensten en hebben daarom de neiging om maat-
schappelijk werkers te wantrouwen. In 2005 werd met de steun van de Vlaamse
Regering “Triple P” ingevoerd (het “Positive Parenting Programme”), met advies
voor ouders die in moeilijke opvoedingsomstandigheden leven. Aangezien de proef-
projecten een succes bleken te zijn, zou het programma nu in Vlaanderen moeten
worden gemainstreamd. Kind en Gezin lanceerde ook een nieuw prenataal pro-
gramma, bedoeld voor kwetsbare zwangere vrouwen. Al deze maatregelen in het
bijzonder kunnen worden gezien als stappen in de goede richting, als het op pre-
ventie aankomt.

2.5.4. Kinderopvang en de verzoening van werk en gezin
In de literatuur over de verzorgingsstaat (Esping-Andersen, 1990, 1999) wordt Bel-
gië beschouwd als een voorbeeld van een conservatieve-corporatistische
verzorgingsstaat. Een van de kenmerken van deze verzorgingsstaat is dat de verzor-
gingstaken aan het gezin worden overgelaten, aangezien de staat wat dagopvang
voor kinderen betreft, slechts weinig steun verleent. België wijkt in dit opzicht ech-
ter wel af, aangezien de gesubsidieerde kinderopvang vrij goed is ontwikkeld.
Kinderopvangvoorzieningen moeten vooral zo veel mogelijk hindernissen voor de
tewerkstelling van vrouwen wegnemen. Het feit dat de tewerkstelling van vrouwen
in de cohorten van vrouwen op vruchtbare leeftijd (71% in 2005) boven het gemid-
delde ligt, wijst op het relatieve succes van de beleidsinitiatieven die werk en gezin
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combineren. De voorbije jaren heeft België ook de voorwaarden voor ouderschaps-
verlof voor moeders én vaders verbeterd en de belastingaftrek voor kosten voor kin-
deropvang verhoogd. Welke invloeden hebben deze beleidsinitiatieven op lage-inko-
mensgezinnen?

Betere en vrijgeviger voorwaarden voor ouderschapsverlof zijn een lovenswaardig
initiatief, maar, zoals we hierboven hebben uiteengezet, het is weinig waarschijnlijk
dat lage-inkomensgezinnen de voornaamste begunstigden van deze maatregelen
zijn. Zij kunnen het zich niet veroorloven om hun werktijden in te korten of hebben
een onzekere baan, zodat ze hun ouderschapsverlof niet kunnen opnemen. Wat de
belastingverminderingen voor kinderopvangkosten betreft, halen hoge-inkomens-
gezinnen meer profijt uit dergelijke maatregelen dan gezinnen wier inkomen bene-
den het belastingvrije minimum ligt. Ouders met een beperkt budget hebben meer
baat bij rechtstreekse financiële steun, in plaats van een belastingaftrek, waar ze
sowieso toch maar beperkt – en met vertraging – voordeel uit halen.

Wanneer de kosten voor kinderopvang hoog oplopen, hebben lage-inkomens-
gezinnen slechts weinig baat bij hun tewerkstelling. Maar betaalbare kinderopvang
voorzien alleen volstaat niet opdat lage-inkomensgezinnen hun inkomen via werkge-
legenheid kunnen optrekken. Immervoll en Barber (2005) bestudeerden de impact
van kinderopvangvoorzieningen en belastingvoordelen op de werkstimulans. De
voornaamste bevindingen voor België kunnen als volgt worden samengevat:
� de gemiddelde maandelijkse kostprijs voor kinderopvang in België werd geraamd

op 16% van het brutoloon van de gemiddelde productiearbeider. België bekleedt
een tussenliggende positie in vergelijking met andere OESO-landen;

� alleenstaande ouders in België verdienen weinig aan een laag loonpeil, ten gevol-
ge van de vrij hoge belastingdruk. De invoering van de werkbonus zou een posi-
tieve invloed moeten hebben op de winst die ze via hun werk maken.

Het aantal kinderopvangplaatsen optrekken wordt gezien als een kernmaatregel om
de drempel voor tewerkstelling van vrouwen te verlagen, maar in het NAP/sociale
inclusie van 2006-2008 wordt deze maatregel ook naar voren geschoven als een
maatregel ter bestrijding van kinderarmoede. Alle gewesten kondigden voor de
komende jaren een stijging van het aantal kinderopvangplaatsen aan, maar de klem-
toon ligt wel enigszins anders. In de Franse Gemeenschap wordt de kinderopvang
in een centrum nu uitgebreid met “co-accueillantes”, opvang in een gezin met 8 tot
10 kinderen onder het toezicht van twee zorgverleners.

Al deze maatregelen moeten worden gezien in het kader van een goed ontwikkeld
systeem met een dienstverlening van goede kwaliteit, maar een zeer ongelijke toe-
gang. Hedebouw en Pepermans (2009) tonen aan dat, ondanks de inkomensafhan-
kelijke vergoedingen, groepen met een lage sociaaleconomische status doorgaans
minder gebruik maken van de gewone kinderopvangvoorzieningen dan de rest van
de bevolking (zie tabel 2). Dit is in de eerste plaats toe te schrijven aan het feit dat
voorrang wordt gegeven aan de tweeverdienersgezinnen, aangezien het aantal be-
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schikbare plaatsen beperkt is. Het niveau van de tarieven en het wantrouwen ten
overstaan van de officiële zorgverleners blijken voor arme gezinnen de voornaamste
hinderpalen te zijn (Vanpée et al., 2000). Daarom moet de toegang tot de bestaande
voorzieningen worden verbreed, als aanvulling op de specifieke maatregelen die in
het NAP/sociale inclusie zijn opgenomen.

TABEL 2: GEBRUIK VAN KINDEROPVANGVOORZIENINGEN BIJ AUTOCHTONE VLAAMSE GEZIN-
NEN MET KINDEREN TUSSEN 3 MAANDEN EN 2,5 JAAR OUD, VOLGENS SOCIAALECONOMISCHE
EN MIGRATIESTATUS (%)

2.5.5. Onderwijs
Volgens het PISA-onderzoek (OESO, 2007) presteert het Belgische onderwijssysteem
over het algemeen genomen goed maar worden leerlingen – in de drie gemeenschap-
pen – zeer ongelijk behandeld naargelang van hun sociaaleconomische achtergrond.
Nergens in de OESO is de prestatiekloof tussen autochtone en migrantenjongeren zo
groot als in België (OESO, 2006). Volgens UNICEF staat België op de laatste plaats
(van 24 landen) in termen van ongelijkheid, onder aan de onderwijsladder (de kloof
tussen het 5e en het 50e percentiel in PISA); het is 14e van de 24 in termen van een
gecombineerde indicator voor “onderwijsachterstand” (UNICEF, 2002).

Het onderwijssysteem in België valt onder de verantwoordelijkheid van de drie taal-
gemeenschappen (Nederlands-, Frans- en Duitstalig). Na meer dan 15 jaar autono-
mie zijn de verschillen tussen de drie onderwijssystemen op alle niveaus zichtbaar.
Over twee gemeenschappelijke uitdagingen bestaat echter geen twijfel. Eén serie
maatregelen heeft betrekking op de financiële barrières voor leerlingen en de finan-
ciering van de scholen. Op macroniveau wordt voor het onderwijs een nieuwe
financieringsstructuur ingevoerd en tegelijkertijd wordt er op gezinsniveau naar ge-
streefd om de schoolkosten te drukken. Een tweede reeks maatregelen corrigeert de
sociale segregatie in het onderwijs. Dit betekent vooral dat de participatie aan het
voorschoolse onderwijs moet toenemen, dat de inschrijvingsprocedures transparan-
ter moeten worden en dat de cijfers voor voortijdig schoolverlaten moeten dalen.

(66) Armoede wordt hier gedefinieerd volgens de multidimensionale definitie van Kind en Gezin (De
Cock en Buysse, 1999).
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Bron: Hedebouw en Pepermans (2009, pagina 43-45).

(66)

Bron: Hedebouw en Pepermans (2009, pagina 43-45).
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2.5.5.1. Financiering van scholen

Nieuw financieringssysteem in de Vlaamse Gemeenschap
Een structurele stap voorwaarts op het vlak van gelijkekansenbeleid was de beslis-
sing van de Vlaamse Regering om het financieringssysteem in het basis- en secundair
onderwijs grondig te hervormen (Vandenbroucke, 2007a). Het steunbeleid voor
gelijke kansen vóór de hervorming voorzag alleen extra personeel en had geen
gevolgen voor de reguliere werkingsmiddelen en het basispersoneel van de school.
Sinds september 2008 wordt de omvang van het personeel en de werkingsmiddelen
per school berekend op basis van “de kenmerken van de leerlingen en de school”.
De beginfase dekt het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs.
Scholen die een relatief groot aantal kinderen moeten helpen om sociaalculturele
hindernissen te overbruggen, ontvangen een relatief hoger werkingsbudget en meer
personeel. Voor sommige scholen betekent dat een intensivering van het huidige
beleid; voor andere houdt dat in dat ze financieel worden gestimuleerd om leerlin-
gen met minder onderwijskansen aan te trekken. De extra middelen zijn in de eerste
plaats een stimulans om in de school een sterk(er) gelijkekansenbeleid te ontwikke-
len. De bedoeling is om de scholen hiervoor verantwoordelijk te maken.

De nieuwe financiering is gebaseerd op een reeks van vier kenmerken van leerlin-
gen: het onderwijsniveau van de moeder, het inkomen van de ouders (het feit dat
het gezin recht heeft op een studiebeurs), de moedertaal en de sociale omgeving
waarvan de leerlingen van de school afkomstig zijn. Daarnaast blijven de grootte van
de school, het niveau – kleuter, lager of secundair – en de onderwijsvorm op secundair
niveau de voornaamste schoolkenmerken voor het berekenen van de financiering.

Schoolkosten drukken
De regering van de Franse Gemeenschap is er de voorbije jaren in geslaagd om meer
in onderwijs te investeren. In afwachting van nog meer structurele maatregelen zijn
enkele kleinere, concrete maatregelen van kracht: terugbetaling van boeken in som-
mige delen van het basisonderwijs, gratis schoolagenda’s en beperkte kosten voor
fotokopieën.

De onderwijsbegroting in Vlaanderen heeft meer financiële ruimte. Er werden stap-
pen genomen om de schoolkosten in het verplichte onderwijs voelbaar te verlagen
(Vandenbroucke, 2006a). Dit houdt een combinatie in van gratis basisonderwijs,
kostenbeheersing in het secundair onderwijs en een selectieve uitbreiding van het
studiebeurssysteem. We moeten hierbij vermelden dat deze maatregelen gepaard
gaan met een stijging van de operationele begroting van de scholen.

Naast de inkomensafhankelijke studiebeurzen besliste de federale regering om op
korte termijn aan iedereen een forfaitaire schoolsubsidie toe te kennen.
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2.5.5.2. Sociale segregatie voorkomen
Een meritocratisch onderwijssysteem, zoals in België, houdt in zekere mate in dat
iedereen gelijke kansen krijgt, maar in de praktijk aanvaardt het ook een ongelijke
behandeling en een ongelijk resultaat (Hirtt, Nicaise en De Zutter, 2007). In de
beruchte “waterval” laat men de “minder getalenteerde” en de onvoldoende preste-
rende leerlingen uit het algemeen onderwijs ”afzakken” naar het technisch of
beroepsonderwijs; binnen het beroepsonderwijs krijgen ze zwakkere onderwijspro-
gramma’s aangeboden, die soms leiden tot vroegtijdig schoolverlaten. De selectivi-
teit en de klemtoon op prestaties in het onderwijs kunnen in sterke mate verklaren
waarom kinderen uit kansarme gezinnen in het onderwijs worden uitgesloten.
Vanaf het begin van hun schoolloopbaan werkt het onderwijssysteem als een filter
en werkt het maatschappelijke tegenstellingen in de hand (Groenez et al., 2003).

In België gaat het watervaleffect gepaard met een pseudo-marktwerking in het
onderwijs. De combinatie van de vrije schoolkeuze (door de ouders) met de vrije
oprichting van scholen en een ruime mate van pedagogische vrijheid (d.w.z. het
ontbreken van een nationaal curriculum) heeft een sterk concurrerend en goed
presterend systeem opgeleverd, maar heeft duidelijk ook selectieve toelatingsregels
en sociale segregatie in de hand gewerkt. Na Hongarije is België het OESO-land met
de grootste verschillen in prestaties tussen de scholen (OESO, 2004). Deze verschil-
len tussen scholen kunnen grotendeels worden verklaard door sociale segregatie.

In Franstalig België wordt ernaar gestreefd om het gemiddelde prestatieniveau van
de ganse leerlingenbevolking te doen stijgen, waarbij tegelijkertijd de klemtoon
wordt gelegd op betere resultaten door zwakkere leerlingen. Om dit te bereiken
wordt onder andere een grotere sociale diversiteit in de scholen nagestreefd. In
deze context verwijzen we naar de publicatie van een onderzoek in opdracht van
de minister naar de zogenaamde bassins scolaires (schoolbekkens) (Delvaux et al.,
2005). Er ligt een voorstel op tafel om door middel van een collectief inschrijvings-
beleid voor alle scholen binnen eenzelfde recruteringsgebied te komen tot een bete-
re sociale mix. Hoewel dit voorstel op beleidsniveau niet werd weerhouden, ver-
dient deze studie wel een vermelding, omdat ze in het Franstalige onderwijs een
nieuwe dynamiek op gang gebracht heeft.

Hervorming van de inschrijvingsprocedures
Om te vermijden dat scholen leerlingen onwettig kunnen weigeren, werd de inschrij-
vingsprocedure zowel in Vlaanderen als in de Franse Gemeenschap gewijzigd.

Sinds 2008 hebben alle scholen in de Franse Gemeenschap een vaste inschrijvings-
datum. Bovendien is het niet langer toegestaan om binnen één (tweejaarlijkse)
cyclus van school te veranderen. Scholen die uitgesloten leerlingen inschrijven,
worden financieel niet langer bestraft. Met deze maatregelen streeft de regering naar
transparantie, een stabielere schoolloopbaan en vrije keuze voor alle ouders.
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Tegenstanders betwijfelen of de nieuwe regeling daadwerkelijk zal bijdragen tot de
strijd tegen “concentratiescholen” (scholen met een hoge concentratie aan kansar-
me kinderen en kinderen van etnische minderheden).

In Nederlandstalig België maakt het “inschrijvingsrecht” deel uit van het decreet
aangaande gelijke onderwijskansen. Leerlingen moeten volgens chronologische vol-
gorde van aanmelding worden ingeschreven en kunnen alleen op basis van exact
omschreven redenen en procedures worden geweigerd of doorverwezen. Om
bepaalde achterpoortjes te sluiten, werd het stelsel in 2005 tamelijk snel – te snel
volgens sommigen – gewijzigd. Achter de segregatie van het schoollandschap blij-
ven echter complexe mechanismen latent aanwezig, wat betekent dat het inschrij-
vingsrecht niet noodzakelijk verhindert dat leerlingen de toegang tot bepaalde scho-
len wordt geweigerd. Rechtstreekse discriminatie zal misschien grotendeels verdwij-
nen, maar wordt mogelijk gedeeltelijk vervangen door onrechtstreekse discriminatie
(zoals het hoofddoekenverbod).

Beperkingen op doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs
Wat doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs betreft, blijft het aantal leer-
lingen die naar het buitengewoon onderwijs overschakelen, nog steeds toenemen.
Met 6,4% van de leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs behoort vooral
Vlaanderen bij de leiders op wereldniveau in termen van segregatie van leerlingen
met bijzondere onderwijsbehoeften. Deze segregatie is sterk sociaal bepaald: de
kans dat een leerling naar het buitengewoon onderwijs wordt doorverwezen, is veel
hoger wanneer de vader werkloos is of de moeder laaggeschoold is, maar ook voor
kinderen uit etnische minderheden (Ruelens en Nicaise, 2004). De Centra voor
Leerlingenbegeleiding (CLB’s) kunnen dit tij doen keren door de ouders in een
vroeg stadium en op een gepaste manier bij de begeleiding te betrekken, door het
personeel opleiding over armoede te bieden en door samen te werken met ervarings-
deskundigen in de armoede (VLOR, 2006a).

Er wordt veel verwacht van het ontwerpdecreet betreffende “leerzorg”, dat moet
leiden tot één coherente zorgstructuur voor alle aanpassingen in het gewone onder-
wijs en voor het specifieke kader in het buitengewoon onderwijs. Dat houdt een
grondige reorganisatie in, die loopt tot in 2016. Door voor het doorverwijzen naar
het buitengewoon onderwijs striktere regels op te leggen, zou sociale selectie via
doorverwijzing moeten worden tegengegaan en zelfs geneutraliseerd. Hier is duide-
lijk merkbaar dat de klemtoon ligt op een betere samenwerking tussen de onder-
steunende diensten en de ouders.
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2.5.5.3. Andere maatregelen

Kleuterschoolparticipatie doen toenemen
In afwachting van een mogelijke verlaging van de leerplichtige leeftijd op federaal
niveau keurde de Vlaamse regering een actieplan goed om de participatie van kans-
arme kinderen in het kleuteronderwijs te doen toenemen. Het plan houdt in dat de
kleuterscholen meer steun krijgen, dat maatregelen worden genomen om de over-
gang van de kinderopvang naar het onderwijs te verbeteren en dat er een sensibili-
seringscampagne komt.

De Franse Gemeenschap besliste echter vanaf het begin van de legislatuur om het
kleuteronderwijs te versterken. Behalve een wezenlijke verhoging van de financie-
ring voor het basisonderwijs, voorzag het strategisch plan ook dat in een periode
van twee jaar 320 extra kleuteronderwijzers in dienst zouden worden genomen.

Leertekorten tegengaan
Volgens de UNESCO liggen kansarme leerlingen in België tegen het einde van de
eerste graad van het secundair onderwijs ongeveer vijf kwartalen achter (ten opzichte
van de gemiddelde leerling), tegenover 3,5 kwartalen in Finland of Spanje (UNICEF,
2002). Kinderen uit een kwetsbaar gezin lopen meer risico op schoolmoeheid of
stoppen vaker met schoollopen vooraleer ze een diploma hebben. Kinderen met
een laaggeschoolde moeder hebben 5,5 keer meer kans dat ze het hoger secundair
onderwijs verlaten zonder diploma, in vergelijking met kinderen van een hoogopge-
leide moeder.

In een aanbeveling betreffende armoede in het onderwijs stelt de Vlaamse Onderwijs-
raad dat in de strijd tegen armoede de aandacht in eerste instantie moet gaan naar
sociale inclusie en preventie van schoolmoeheid en voortijdig schoolverlaten
(VLOR, 2006a). We vermelden in dit verband drie beleidsprioriteiten: de eerste
graad van het secundair onderwijs hervormen, opleiding op de werkplek stimuleren
en taalbeleid.
� In het Franstalig onderwijs stond de voorbije jaren de hervorming van de eerste

graad (twee jaar) van het secundair onderwijs centraal. De minister wil niet alleen
het aantal gemeenschappelijke uren uitbreiden tot 27 of 28 uur, maar vooral ook de
basisvaardigheden op het vlak van lezen, schrijven en rekenen aanscherpen. De
remediëring moet worden uitgebreid zodra de moeilijkheden merkbaar zijn. Om de
overgang van het basis- naar het secundair onderwijs te vergemakkelijken, krijgen
leerlingen de kans om de eerste cyclus over drie jaar te spreiden, in plaats van over
de huidige twee jaar. Bovendien blijkt dat een aanzienlijk percentage van kansarme
kinderen over onvoldoende vaardigheden beschikt om met nieuwe informatie- en
communicatietechnologie (ICT) om te gaan. De Franse Gemeenschap heeft met
haar strategisch plan voor de integratie van ICT in de onderwijsinstellingen – in het
recentste Nationaal Actieplan inzake sociale inclusie ook omschreven als een
“goede praktijk” – een stap vooruit gezet (Federale regering, 2006).
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� Opleiding en werk moeten beter op elkaar worden afgestemd en daarom moet het
systeem van opleiding op de werkplek worden verbeterd. Het voornaamste aspect
is de keuze om deeltijds verplicht onderwijs om te zetten in een voltijdse verbinte-
nis, die indien mogelijk wordt gecombineerd met deeltijds werk of, wanneer dit
niet mogelijk is, met andere activiteiten, zoals voortrajecten en brugprojecten. 

� Tot slot leggen we de klemtoon op een aspect van de problematische schoolloop-
banen van vele kinderen uit een etnische minderheid. In overeenstemming met
het assimilatiebeleid van de Vlaamse Regering investeert de huidige minister
onder andere in een taalbeleid voor het onderwijs. Aangezien taalmoeilijkheden
met schoolmoeilijkheden worden geassocieerd, ligt de klemtoon op het beheer-
sen van het Nederlands, zowel voor de leerlingen als voor de ouders. Verder
wenst de minister ook minimumeisen op te leggen voor de betrokkenheid van de
ouders. De leerlingen worden getest op hun kennis van het Nederlands en het
taalbeleid van de school moet door alle leraars worden gesteund. Er komen ook
meer onthaalklassen voor nieuwkomers die een vreemde taal spreken.

2.5.6. Bijzondere jeugdzorg
Bij de essentiële diensten voor arme kinderen is bijzondere jeugdzorg ontegenzeg-
lijk het meest controversiële type van voorziening. Vele generaties lang is – in Bel-
gië, maar ook in andere landen wereldwijd – de plaatsing in een instelling van kin-
deren uit kansarme gezinnen een gangbare praktijk en het is nog steeds een bron
van leed voor zowel de kinderen als de ouders.

Het Belgische NAP/sociale inclusie beklemtoont dat gedwongen plaatsing het laatste
hulpmiddel moet zijn en dat maatregelen om gezinnen in moeilijkheden te steunen,
voorrang moeten krijgen op plaatsing. Maatregelen om de ouders in hun opvoeden-
de rol te steunen, zijn in dat opzicht van belang, maar ook initiatieven georganiseerd
voor of door de arme gezinnen zelf.

Volgens Nicaise en De Wilde (1995) is 80% van alle generatiearme gezinnen (67) in
contact geweest met een voorziening van de sector voor bijzondere jeugdzorg of
jeugdbescherming. Ruwweg de helft van de ouders en de helft van de kinderen had
een persoonlijke ervaring met “plaatsing”, wat wijst op de vicieuze cirkel van depri-
vatie van de normale affectieve gezinsbanden. Over de hele lijn wordt de relatie tus-
sen arme gezinnen en diensten gekenmerkt door spanningen. Een grondiger analyse
bracht de volgende oorzaken aan het licht:
� De sociale en gerechtelijke benadering worden systematisch met elkaar

verward. Bijzondere jeugdzorg is de gemeenschappelijke noemer voor gespeciali-
seerde sociale diensten voor kinderen, terwijl jeugdbescherming verwijst naar de

(67) Het onderzoek door Nicaise en De Wilde (1995) is gebaseerd op een studie van de literatuur en
een enquête bij 100 Belgische gezinnen (350 individuen) gekenmerkt door veelvoudige deprivatie
(ten minste drie indicatoren van ernstige deprivatie voor verschillende levensdimensies, waaronder
armoede tijdens de kinderjaren).
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gerechtelijke benadering. De eerstgenoemde werkt zogenaamd op vrijwillige
basis en wil gezinnen en kinderen bijstaan in “problematische opvoedkundige
omstandigheden” (waaronder uiteraard ook armoede). Gerechtelijke tussenkom-
sten zijn in principe beperkt tot gevallen van criminaliteit, kinderverwaarlozing of
-misbruik of “acute risico’s” in problematische opvoedkundige omstandigheden.
In de praktijk gebruiken werkers bij sociale diensten dit begrip “acuut risico” wel
eens om hun cliënten maatregelen op te dringen wanneer zij de indruk hebben
dat deze cliënten zich tegen de aangeboden “steun” verzetten. Dat betekent dat
het vrijwillige karakter van de “steun” van de sociale diensten (voornamelijk de
plaatsing in een instelling) vaak wordt geschonden (ten tijde van het onderzoek
waren de meeste ouders en jongeren het totaal niet met de tussenkomst eens).

� De steun bleef traditioneel beperkt tot plaatsing in een instelling, wat door de
ouders en door de kinderen meestal als bijzonder traumatiserend wordt ervaren.
De voorbije decennia kwamen geleidelijk aan deeltijdse plaatsing in een instelling
en ambulante zorg in voege (dagcentra, advies, thuishulp, oudercursussen, enz.).
Paradoxaal genoeg was het eerste effect van deze verbrede waaier van diensten,
een uitbreiding van de sociale controle op arme gezinnen, met als gevolg een ver-
dere toename van plaatsingen in een instelling, die gelijke tred houdt met de toe-
name van de alternatieve types van ondersteuning.

� Er was heel wat controverse aangaande het verband tussen armoede en (tussenkom-
sten in) problematische opvoedingssituaties. Uit de statistieken blijkt ontegen-
zeglijk dat er een vertekening is in de tussenkomsten (met, niet naar verhouding,
hoge risico’s op plaatsing bij kinderen uit de laagste sociaaleconomische lagen van
de bevolking). Daar waar ouders de problemen aan hun materiële deprivatie toes-
chrijven (slechte huisvesting, financiële ontberingen, gezondheidsproblemen,
enz.), hebben de sociale diensten eerder de neiging om deze elementen te nege-
ren en de (individuele) opvoedkundige tekortkomingen bij ouders als het kern-
probleem aan te halen. Deze perceptie wordt daarentegen door de ouders ver-
worpen als zou het een “veroordeling voor hun armoede” zijn.

� Hoewel de meeste hervormingen sinds het midden van de jaren zestig bedoeld
waren om “gezinsgerichter” te zijn, hadden ouders vaak de indruk dat hun stand-
punten werden genegeerd wanneer voor hun kinderen maatregelen werden geno-
men (zoals de keuze van een school, de gezondheidszorg, de religieuze opvoe-
ding, enz.). Het feit dat de instellingen verafgelegen zijn, de plaatsingen van lange
duur zijn, er een gebrek is aan communicatie, de bezoeken spanningen opwek-
ken, enz., blijft eerder vervreemding in de hand werken, dan een herstel van de
familiebanden.

Deze diagnose, die door Nicaise en De Wilde (1995) werd gedocumenteerd, werd
ook gemaakt in het Algemeen Verslag over Armoede (ATD-Vierde Wereld et al.,
1995) en werd in erop volgende memoranda uitgegeven door verenigingen van
armen bekrachtigd (Associations-Partenaires du RGP 1998, Steunpunt Armoedebe-
strijding, 2005a-b).
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a) Recente tendensen
Hoewel de beleidsmakers het probleem schijnbaar hebben erkend, lijkt het of de
recente beleidsopties geen weerspiegeling zijn van een wil om het systeem grondig te
hervormen. Integendeel, sommige elementen hebben ertoe bijgedragen dat de sociale
controle op opvoedkundige relaties alsook het interventionisme zijn toegenomen:
� de affaire-Dutroux en de daaropvolgende pedofilieschandalen;
� grotere publieke interesse voor problemen als huiselijk geweld;
� de alsmaar verzwakkende familiebanden in het algemeen; en
� de toename van geweld bij jongeren, aangrijpend gesymboliseerd door de moor-

den in het Brusselse Centraal Station en in de straten van Antwerpen in 2006.

Al deze elementen hebben ertoe geleid dat het interventionisme is toegenomen en
de regels strenger zijn geworden, bijvoorbeeld inzake de verplichting om spijbelen,
gevaar voor geweld, verwaarlozing en kindermisbruik te melden. De systematische
verwarring tussen gerechtelijke kwesties en problematische opvoedingssituaties
heeft het klimaat van wantrouwen en het stigma waarmee arme gezinnen kampen,
alleen maar erger gemaakt.

Wel werden inspanningen geleverd om de diensten te differentiëren, om ze “gezins-
gerichter” te maken en, in het bijzonder, om het aantal plaatsingen van kinderen in
een instelling te beperken. Nieuwe types van diensten werden ontwikkeld – blijk-
baar met meer succes in de Franse dan in de Vlaamse Gemeenschap. In de Franse
Gemeenschap daalde het aantal onder voogdij geplaatste kinderen tijdens de perio-
de van 1997 tot 2002 met 10%. In de Vlaamse Gemeenschap echter steeg dit aantal
tussen 1995 en 2004 met 24% (Steunpunt Armoedebestrijding, 2005a; Vervotte,
2006). De voornaamste “push factor” in deze tendens blijkt de explosieve groei van gerech-
telijke tussenkomsten te zijn in de sfeer van een “acuut risico” (+50% in vier jaar tijd).

De Vlaamse Minister van Welzijn en Gezin lanceerde een masterplan voor jeugdzorg,
met een aantal maatregelen die de prioriteiten van de verenigingen van armen weerspie-
gelen. De diensten worden verder gediversifieerd. De “opvoedingswinkels” bijvoor-
beeld verstrekken individueel advies, maar ook groepsopleidingssessies, die in alle grote
steden toegankelijk zijn; “steungezinnen” werken met arme gezinnen samen en vers-
trekken informele opvoedkundige ondersteuning; ouders krijgen meer steun bij hen
thuis, enz. Ook flexibelere combinaties van diensten behoren voortaan tot de mogelij-
kheden. Verder wordt de taak van de “Comités voor bijzondere jeugdzorg” (de voor-
naamste poortwachters, vaak door de gezinnen gevreesd) beperkt doordat een aantal
diensten nu ook rechtstreeks toegankelijk zijn (Vervotte 2006).

Anderzijds druist het masterplan ook regelrecht in tegen de twee kerneisen van de
verenigingen van armen (minder plaatsingen in een instelling, en afschaffing van de
gerechtelijke tussenkomsten bij problematische opvoedkundige omstandigheden).
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Het plan houdt immers een nieuwe stijging in van het aantal plaatsen in een instel-
ling, “gedicteerd” door de sterke stijging van het aantal plaatsingen in opdracht van
de jeugdrechtbanken. Weliswaar moet het verband tussen het stijgende aantal plaat-
singen en armoede in de jongste jaren nog worden onderzocht.

b) Het streven naar nog meer hervormingen
Alles wel beschouwd blijft de beleidsagenda van representatieve verenigingen, zoals
door het Steunpunt Armoedebestrijding (2005a) wordt samengevat, actueel:
� een radicale scheiding van gerechtelijke en sociale “ondersteuning” is noodzake-

lijk om het vertrouwen van arme gezinnen in de diensten van de bijzondere jeugd-
zorg te herstellen. Dit wordt beschouwd als een conditio sine qua non opdat
gezinnen zich tot deze diensten wenden zonder bang te zijn voor “sancties”;

� het grondrecht van kinderen om binnen hun gezin te worden opgevoed, moet
worden gezien als de hoeksteen van elk jeugdzorgbeleid. Dat betekent een ver-
schuiving van een “jeugdzorgbenadering” naar een “gezinszorgbenadering”. De
ouders moeten in staat worden gesteld en worden gemachtigd om hun taak als
opvoeders op zich te nemen;

� aangezien armoede blijkbaar nog steeds een hoofdoorzaak is van problematische
opvoedkundige omstandigheden, zou een preventieve strategie ook maatregelen
moeten omvatten om de materiële, sociale en culturele zekerheid van de gezin-
nen te ondersteunen. Sommige goed bedoelde recente maatregelen die atypische
gezinnen moeten beschermen, kunnen het traditionele gezin onrechtstreeks
ondermijnen: specifieke steun voor alleenstaande ouders zou hen er bijvoorbeeld
kunnen van weerhouden om zich met hun vroegere partner te verzoenen of een
nieuwe relatie te beginnen. Dat de gezinsuitkeringen worden verlaagd of afge-
schaft wanneer kinderen in een instelling worden geplaatst, verhindert de gezin-
nen om in regelmatige contacten met hun kinderen te investeren. De maatregelen
ter bevordering van de toegang tot gewone kinderopvangvoorzieningen, zoals
belastingverminderingen, komen ten goede van de hoge-inkomensgezinnen en
hebben geen gevolgen voor de arme gezinnen;

� behalve meer gediversifieerde en flexibelere diensten eisen de verenigingen ook
meer en beter opgeleid personeel voor die diensten, zodat zij kwaliteitsvolle hulp-
verlening kunnen verstrekken;

� bij plaatsing in een instelling moeten trajecten en actieplannen worden uitge-
werkt die ertoe leiden dat de familiebanden op een bepaald punt in de toekomst
weer worden aangehaald. Een aangepaste begeleiding is vereist, ook nadat de kin-
deren weer naar hun gezin zijn teruggekeerd, om hun herintegratie te steunen;

� specifieke aandacht is vereist voor dakloze gezinnen, vooral nu de crisis in de
huisvestingssector dit aantal nog meer doet stijgen en opvangcentra voor hele
gezinnen in België nagenoeg onbestaande zijn; 

� representatieve verenigingen van ouders in de jeugdzorgsfeer zouden bij de voor-
bereiding van beleidsinitiatieven moeten worden erkend als partners en ze zou-
den hiervoor ook subsidies moeten krijgen. Hoewel één organisatie in Vlaanderen
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enige erkenning heeft verworven (Raad van Ouders in de Jeugdzorg), ontbreekt
het nog steeds aan een wettelijk kader voor de participatie ervan bij onderhande-
lingen en aan financiële steun.

De Franse Gemeenschap heeft de multidisciplinaire “AGORA”-groep opgericht, die
bestaat uit vertegenwoordigers van de jeugdzorg en de verantwoordelijke adminis-
traties. Maandelijks overlegt de groep met representatieve organisaties die op het
domein actief zijn (ATD-Vierde Wereld); ze bespreken dan de angsten van arme
gezinnen en het begrip “risico”.

2.5.7. Kinderrechten en participatie, een zwakke plek
De hierboven beschreven maatregelen zijn sterk afgestemd op gezinnen en hetzelf-
de geldt voor de maatregelen die in de Belgische NAP/sociale inclusie worden aan-
gekondigd. Deze maatregelen vormen een niet te verwaarlozen ondersteuning voor
gezinnen met kinderen, niet alleen financieel maar ook op het vlak van diensten die de
combinatie werk/gezinsleven vereenvoudigen. Deze maatregelen komen uiteraard
ten goede van het welzijn van de kinderen. We moeten echter toegeven dat ze niet
expliciet door de kinderrechten zijn geïnspireerd. Er wordt niet uitdrukkelijk verwe-
zen naar de kinderrechten of de VN-kinderrechtenconventie, die door België werd
bekrachtigd. Op het vlak van participatie van kinderen: kinderen die in armoede
leven, werden niet geraadpleegd toen het NAP/sociale intergratie werd opgesteld.
Organisaties van armen werden tijdens het proces van het NAP/sociale inclusie wel
geraadpleegd, maar binnen deze organisaties zijn de kansen dat kinderen bijdragen,
eveneens beperkt. Hieraan moet ook in de toekomst nog aandacht worden besteed.

Sommige middelen zijn beschikbaar om de kinderrechten en de participatie van kin-
deren een duwtje in de rug te geven. Vlaanderen heeft bijvoorbeeld al middelen
ingevoerd om de gevolgen van nieuwe wetten voor kinderen te beoordelen. Het
systeem voorziet de mogelijkheid om de Vlaamse decreten te toetsen aan de VN-kin-
derrechtenconventie en om na te gaan of de kinderrechten door de wetgevende
bevoegdheid werden nageleefd. Jammer genoeg werd tot nog toe onvoldoende van
deze optie gebruik gemaakt.

In 2006 sloten de Gewesten een overeenkomst af om voor de tegemoetkoming aan
de vereisten van de VN-kinderrechtenconventie meer samen te werken en de
beleidsinitiatieven beter te coördineren. Deze overeenkomst zou moeten leiden tot
de Nationale Kinderrechtencommissie, die met de coördinatie tussen de verschillen-
de actoren wordt belast en aan de VN verslag uitbrengt.

Kinderen kunnen armoede anders ervaren dan hun ouders. Financiële armoede
wordt doorgaans gezien als een belangrijke indicator, maar deze indicator is wel-
licht niet geschikt om de ervaring van kinderen met armoede weer te geven. Arme
kinderen hebben waarschijnlijk hun eigen indicatoren. Ze kunnen op school wor-
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den uitgesloten, bv. wanneer ze niet aan buitenschoolse activiteiten kunnen deelne-
men of wanneer ze niet hetzelfde speelgoed of dezelfde kleren krijgen als hun niet-
arme klasgenoten. Toch is het in België eerder ongebruikelijk om over armoede en
sociale armoede te spreken gezien vanuit het standpunt van de kinderen. Hoe kinde-
ren armoede ervaren, is tot nog toe maar weinig bekend. Een beter inzicht in de
eigen ervaring van kinderen zou nuttig zijn om te bepalen welke de voornaamste
behoeften van kinderen zijn, en om na te gaan hoe hierop kan worden ingespeeld. Als
kinderarmoede een prioriteit is, dan moet ook naar de kinderen worden geluisterd.

2.5.8. Slotbeschouwingen m.b.t. kinderarmoede in België
Ook al behoort België tot de Europese landen waar de globale kinderarmoede niet
op een alarmerend hoog niveau ligt, zijn er toch aanwijzingen dat er nood is aan
beleidsaandacht en actie om een verslechtering van de situatie in specifieke groe-
pen te voorkomen.

Ten eerste zijn er steeds meer alleenstaande ouders die – samen met hun kinderen –
met een groter armoederisico kampen dan gehuwde of samenwonende ouders.
Tewerkstelling, in combinatie met gezinsbijslagen, wordt gezien als de efficiëntste
manier om het armoedepeil bij deze groep zo klein mogelijk te houden.

De tewerkstellingscijfers bij alleenstaande moeders liggen ver onder het gemiddelde
voor de tewerkstelling bij vrouwen. De kinderopvangmogelijkheden verbeteren was
tot nog toe de voornaamste oplossing: deze maatregel is ook gericht op moeders in
het algemeen. Er zijn evenwel aanwijzingen dat specifieke maatregelen voor alleen-
staande moeders worden ingevoerd. Dit is nogmaals een verschuiving in het Bel-
gische gezinsbeleid, dat tot dusver altijd een universeel karakter had. Een beter
inzicht in wat tewerkstelling voor alleenstaande ouders nu net moeilijker maakt, kan
helpen om de beleidsinitiatieven aan te passen en de tewerkstellingssituatie van
deze groep te verbeteren.

Een tweede groep kinderen met een armoederisico zijn de kinderen die in een gezin
zonder baan leven. België verbreekt hier records, vanuit Europees standpunt, zowel
wat betreft het aandeel kinderen die in een dergelijk gezin leven, als op het vlak van
het armoederisico in deze huishoudens. Ook hier wordt tewerkstelling naar voren
geschoven als de beste remedie. De voorbije jaren heeft België behoorlijk wat in-
spanningen geleverd om werk lonend te maken, maar het is nog te vroeg om de
impact van deze maatregelen voor kinderen in een huishouden zonder baan te
beoordelen. Meer tewerkstelling leidt echter niet automatisch tot minder armoede
indien de nieuwe banen deze bevolkingsgroep niet bereiken. Er zou dieper moeten
worden ingegaan op de kenmerken van de groep alleenstaande ouders en op hun
problemen.
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Als we de maatregelen ter bestrijding van kinderarmoede bekijken, stellen we vast
dat er verschillende initiatieven zijn om de ouders in hun taak als opvoeders te steu-
nen. De eigenlijke impact van de recente beleidsinitiatieven blijkt echter gemengd
te zijn. De toegang tot kinderopvangvoorzieningen verbetert, maar blijft in grote
mate ten voordele van de gezinnen in de middenklasse en vooral van tweeverdie-
nersgezinnen, waardoor er voor de armsten weinig ruimte overblijft. Op het vlak
van jeugdzorg blijven representatieve organisaties radicalere hervormingen eisen
om het vertrouwen tussen maatschappelijk werkers en gezinnen te herstellen.
Ambitieuzere maatregelen werden genomen in de onderwijssector, om onderwijs-
achterstand in te perken. Universele participatie aan kleuterscholen bekomen, de
financiële hinderpalen verkleinen en segregatie tegengaan, dat zijn de voornaamste
doelstellingen op dit vlak.

Kinderrechten en de perspectieven van kinderen komen eerder weinig aan bod in
het voorgestelde pakket maatregelen van het NAP/sociale inclusie.

Samengevat kunnen we stellen dat het socialezekerheidsstelsel gecombineerd met
de (overwegend) universele gezinsbijslagen en kindertoeslagen, de meeste gezinnen
en kinderen voor extreme armoede behoeden. Desondanks zijn er ook duidelijke
tekortkomingen. Gezinnen waar niemand werkt, zijn onvoldoende beschermd,
deels door het lage uitkeringsniveau van het gewaarborgd minimuminkomen.

Hoe de voorgestelde maatregelen tegen kinderarmoede ten uitvoer zullen worden
gelegd en wat de impact ervan zal zijn op de kinderarmoede in België, valt nog af te
wachten. Het huidige monitoringsysteem kan beter en een sterkere band tussen de
maatregelen en de resultaten daarvan is eveneens wenselijk. Verder verdient het
aanbeveling om de huidige reeks van indicatoren betreffende kinderarmoede uit te
breiden. Het voornemen om de kennis op sommige domeinen te verbreden, zal de
discussie ten goede komen.

2.6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN VOOR EEN KRACHTIGER EUROPEES OPTREDEN
AANGAANDE KINDERARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING VAN KINDEREN
De ervaring met de Sociale OMC heeft ons geleerd dat deze, ook al blijft de verant-
woordelijkheid voor de kwesties kinderarmoede en sociale uitsluiting van kinderen
voornamelijk bij de lidstaten, de inspanningen van de lidstaten een impuls heeft
gegeven en dat zal ook in de toekomst zo blijven. Ten minste zes aspecten kunnen
in dit verband worden aangehaald. Ten eerste heeft de Sociale OMC het publiek en
politiek bewustzijn aangewakkerd en ze heeft doen inzien hoe belangrijk de kwestie
is en dat er moet worden geïnvesteerd in de preventie en inkrimping van kinderar-
moede en sociale uitsluiting. Dit wordt gestaafd door het alsmaar stijgende aantal
lidstaten die in hun NAP/sociale inclusie van deze kwestie een prioriteit hebben
gemaakt. Als de EU aan deze kwestie voorrang blijft geven, worden de lidstaten ver-
der aangemoedigd en wordt er druk op hen uitgeoefend om er een politieke priori-
teit van te blijven maken. Ten tweede heeft de eis om regelmatig NAP’s/sociale
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inclusie voor te bereiden, heel wat lidstaten aangemoedigd en geholpen om te
komen tot meer omvattende en gecoördineerde inspanningen om kinderarmoede
en sociale uitsluiting aan te pakken. Ten derde heeft de Sociale OMC, door indicato-
ren te bepalen en de beschikbaarheid van vergelijkbare gegevens te verbeteren – in
het bijzonder door het instrument Communautaire statistiek van inkomens en
levensomstandigheden (EU-SILC) te ondersteunen – de lidstaten in staat gesteld om
met andere landen te vergelijken en zo de kwestie in hun eigen land beter te begrij-
pen. Ten vierde hebben de Europese nadruk op de kwestie en de betere beschik-
baarheid van gegevens de lidstaten bewust gemaakt van de nood om de resultaten
van beleidsinitiatieven te monitoren en er verslag over uit te brengen; bovendien
kregen ze hiertoe ook meer mogelijkheden. Hoewel er nog een lange weg te gaan
is, is dit bemoedigend en het helpt de lidstaten om een meer empirisch onderbouw-
de en analytische benadering van de kwestie te ontwikkelen. Ten vijfde heeft de
Sociale OMC geleid tot een brede waaier van kennis en analyses over de aard en de
omvang van kinderarmoede en sociale uitsluiting en over de beleidsinitiatieven en
programma’s die het best de strijd ertegen aanbinden. Dit is bijzonder nuttig voor
die lidstaten die op dit vlak achterop hinkten en het dringendst doeltreffende beleids-
initiatieven en programma’s moeten ontwikkelen om het welzijn en de sociale inclu-
sie van alle kinderen te verzekeren. Ten zesde heeft de Sociale OMC de ontwikke-
ling van netwerking tussen alle actoren die bij de ontwikkeling van beleidsinitiatie-
ven en programma’s ter ondersteuning van kinderen betrokken zijn, van middelen
voorzien en aangemoedigd. De brede waaier van beleidsmakers, sociale dienstverle-
ners, ngo’s en academici die elkaar hebben kunnen ontmoeten en de kwesties heb-
ben besproken, vormt een noemenswaardige bron van contacten en informatie
voor de lidstaten wanneer deze hun eigen beleid ontwikkelen.

Ook al werden tussen 2000 en 2010 heel wat vorderingen gemaakt – kinderarmoe-
de en sociale uitsluiting staan niet alleen op de Europese agenda, maar ook op heel
wat nationale agenda’s – toch blijkt uit de gegevens duidelijk dat er nog een lange
weg moet worden afgelegd vooraleer van een ingrijpende impact op de uitroeiing
van kinderarmoede en sociale uitsluiting sprake kan zijn. Hoewel voor de meeste
noden effectieve acties op nationaal én subnationaal niveau vereist zijn, legt de
documentatie rond de Sociale OMC ontegenzeglijk de klemtoon op de meerwaarde
die wordt bereikt wanneer van de strijd tegen kinderarmoede en sociale uitsluiting
een topprioriteit wordt gemaakt op de Europese sociale agenda; er is nood aan
voortgezette en nog intensievere inspanningen op Europees niveau om de lidstaten
tot nog meer inspanningen aan te zetten en ze te steunen. Voor de nieuwe doelstel-
lingen inzake sociale inclusie en kinderrechten in het Lissabon-verdrag geldt dit des
te meer. De uitdaging bestaat er met andere woorden in om de stevige actiebasis die
op Europees niveau werd ontwikkeld, verder uit te bouwen en de Europese dimen-
sie in de toekomst nog uit te breiden.

In hoofdstuk 1 hebben we enkele zwakke punten in de kijker geplaatst die in de
Sociale OMC tot uiting zijn gekomen en die moeten worden aangepakt als we de
strijd tegen armoede en sociale uitsluiting op Europese schaal doeltreffender willen
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maken. Deze zwakke punten zijn ook van toepassing op het domein van kinderar-
moede en sociale uitsluiting van kinderen en hiermee moet bij de werkzaamheden
rond dit thema in de toekomst rekening worden gehouden. De volgende aanbevelin-
gen steunen op de algemene aanbevelingen op het einde van hoofdstuk 1 en zijn
specifiek gericht op de identificatie van de acties die moeten worden ondernomen
om ervoor te zorgen dat kinderarmoede en sociale uitsluiting de klemtoon blijven
krijgen en steeds meer worden gezien als een kernbestanddeel van het sociale luik
van de Europese agenda voor 2020.

2.6.1. Een duidelijke beleidsprioriteit op de Europese agenda voor 2020
Op een “soft law”-domein als het sociale-inclusiebeleid kan op Europees niveau
geen doeltreffende actie worden ondernomen zonder een sterk politiek engage-
ment en leiderschap of zonder een helder uitgewerkte overeenkomst tussen de lid-
staten aangaande de te volgen weg. Dé uitdaging bestaat er met andere woorden in,
om tegen eind 2010 te komen tot een duidelijk politiek engagement met betrekking
tot armoede en sociale uitsluiting in het algemeen en kinderarmoede en sociale uit-
sluiting van kinderen in het bijzonder. Dit zou tegen 2020 de basis moeten vormen
van al de werkzaamheden rond dit thema. Om de nodige beleidsdynamiek te creëren
bevelen wij het volgende aan:
� de conclusies van een van de Europese raden van 2010 omvatten een uitgespro-

ken verbintenis om armoede en sociale uitsluiting in het algemeen en kinderar-
moede en sociale uitsluiting van kinderen in het bijzonder aan te pakken – een
kernbestanddeel op de Europese agenda voor 2020; 

� tegen het einde van 2010 wordt op Europees niveau een formeel akkoord bereikt
over een vernieuwde en versterkte Europese coördinatie op sociaal vlak (door de
Europese Raad en/of de Europese Ministerraad), waarbij de strijd tegen kinderar-
moede en sociale uitsluiting een van de hoekstenen vormt (68); 

� uitgebreidere NAP’s/sociale inclusie vormen het centrale onderdeel van de rege-
lingen tot Europese coördinatie op sociaal vlak voor na 2010, waarbij kinderar-
moede en sociale uitsluiting van kinderen een “verplicht” onderwerp zijn in het
NAP’s/sociale inclusie van elke lidstaat;

� het recent overeengekomen Europese streefdoel voor sociale inclusie (zie deel
1.3.1. en 1.3.2.) zou zo snel mogelijk moeten worden aangevuld met een specifiek

(68) Andere als belangrijk beschouwde thema’s die kernbestanddelen zouden kunnen vormen van
het sociale luik van de EU-strategie voor 2020, zijn onder meer: actieve inclusie (voor een gepast
minimuminkomen), dakloosheid en uitsluiting op huisvestingsgebied en de inclusie van etnische
minderheden en migranten.
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Europees streefdoel aangaande de vermindering van kinderarmoede en de bevor-
dering van sociale inclusie; de landen moeten ertoe worden aangespoord om met
betrekking tot kinderen (sub)nationale streefdoelen te bepalen (69);

� op Europees niveau wordt in 2010 een politieke verbintenis aangegaan dat er een
jaarlijks verslag komt voor de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad en het
Europees Parlement aangaande de vorderingen inzake de overeengekomen doel-
stellingen (als onderdeel van het jaarlijkse Gezamenlijk verslag over sociale be-
scherming en sociale inclusie). Dit jaarrapport zou eveneens moeten worden
gericht aan nationale en eventuele subnationale parlementen van de lidstaten.

2.6.2. Meerjarig werkprogramma voor Europese actie
Tot op heden evolueerden werkzaamheden op het vlak van kinderarmoede en
sociale uitsluiting eerder ad hoc en bij stukjes en beetjes. Nu is de uitdaging de vol-
gende: voortbouwen op het werk dat reeds werd verricht, en als integraal onder-
deel van een vernieuwde Europese coördinatie op het sociale domein een systemati-
scher en meer gestructureerde benadering ontwikkelen om de globale politieke
doelstellingen voor 2020 te halen, waarbij steeds een stap verder wordt gegaan. Het
zou dan ook nuttig zijn indien de Commissie en de lidstaten, in de context van het
Comité voor Sociale Bescherming (CSB) en als onderdeel van de vernieuwde Euro-
pese coördinatie op sociaal vlak, inzake kinderarmoede en sociale uitsluiting een
meerjarig werkprogramma zouden opstellen.

Het eerste werkprogramma, dat de hierna geformuleerde aanbevelingen zou moe-
ten weerspiegelen, zou enkele kernpunten moeten bevatten, zoals:
� een jaarlijks scorebord over kinderarmoede en sociale uitsluiting van kinderen,

dat de multidimensionale aard van het onderwerp weerspiegelt en indicatoren
over het welzijn van het kind bevat; 

� een mededeling van de Commissie of een werkdocument gevolgd door een aan-
beveling van de Commissie (zie hierna, deel 2.6.3); 

� NAP’s/sociale inclusie met een verplicht gedeelte over strategieën ter preventie
en aanpak van kinderarmoede en sociale uitsluiting van kinderen;

� een reeks verklaringen/mededelingen/in het oog springende gebeurtenissen over
specifieke thema’s (bv. peuterjaren, de-institutionalisering, Roma-kinderen, discri-
minatie, advies/participatie van kinderen).

(69) Een constructieve manier om op dit vlak vorderingen te maken zou voor de Commissie en het
CSB kunnen zijn dat zij een proces invoeren waarbij de Commissie en de lidstaten naar manieren zoe-
ken om de Europese doelstellingen inzake kinderarmoede en sociale uitsluiting van kinderen op
Europees niveau beter zichtbaar, meetbaar en voelbaar te maken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen bete-
kenen dat alle gezamenlijk overeengekomen indicatoren voor de Sociale OMC strikter en zichtbaar-
der worden gebruikt en dat de lidstaten de verbintenis aangaan om beter te presteren voor een reeks
van indicatoren die elk een relevant sociaal beleidsdomein, waaronder kinderarmoede en sociale uit-
sluiting, dekken.

418

BLAUWDRUK-NED.qxp  10-2-2011  13:14  Pagina 418



Dit kan ook het volgende inhouden:
� een werkprogramma over indicatoren, gegevensverzameling en verregaande

beleidsanalyse;
� een permanent monitoringprogramma, met een jaarrapport over de vorderingen; 
� een programma voor meer wederzijds leren;
� gemeenschappelijke acties met de Europese Strategie aangaande de rechten van

het kind; 
� acties om de doelstellingen rond kinderarmoede beter in de structuurfondsen te

integreren;
� acties om de mainstreaming van kinderintegratie in de Europese beleidsinitiatie-

ven verder uit te diepen.

2.6.3. Aanbeveling aangaande kinderarmoede en -welzijn
Gezien het behoorlijke werk dat het voorbije decennium rond kinderarmoede en
sociale uitsluiting reeds werd verricht, moet het proces op een hoger efficiëntie-
niveau worden gebracht door alle kennis die tot op heden werd vergaard, in één
overkoepelend beleidsdocument te verzamelen; in dat document moet duidelijk de
reikwijdte worden bepaald van alle acties die moeten worden ondernomen om in
de toekomst vorderingen te blijven maken. Daarom wordt aanbevolen dat, volgens
het precedent van de Aanbeveling van de Commissie van 2008 aangaande Actieve
inclusie en in de lijn van de Mededeling van de Commissie van 2008 over de uitbrei-
ding van de Sociale OMC, nu voorrang wordt gegeven aan de uitwerking van een Aan-
beveling van de Europese Commissie aangaande kinderarmoede en -welzijn (70).

2.6.4. Mainstreaming binnen de Europese beleidsvorming
Kinderarmoede en sociale uitsluiting overstijgen verschillende beleidsdomeinen op
Europees en nationaal niveau. Een werkprogramma zou daarom niet alleen een dui-
delijke klemtoon moeten leggen op de sociale inclusie en het welzijn van kinderen
binnen de vernieuwde Europese coördinatie op sociaal vlak, maar ook een duidelijk
plan moeten bevatten waardoor bij de Europese beleidsvorming ten volle met kin-
derarmoede en sociale uitsluiting rekening wordt gehouden. Om dit te bereiken
moet ervoor worden gezorgd dat:
� afspraken worden gemaakt opdat alle Europese beleidsinitiatieven systematisch wor-

den getoetst op hun mogelijke impact op kinderarmoede en sociale uitsluiting;

(70) De Mededeling van de Commissie over de uitbreiding van de Sociale OMC suggereert dat “de
onderwerpen die van de OMC deel uitmaken, worden uitgebreid door de convergentie van stand-
punten te formaliseren telkens wanneer het geval zich voordoet. De Commissie zal hiertoe eventueel
bijdragen in de vorm van aanbevelingen op basis van artikel 211 van het Verdrag, waarin gemeen-
schappelijke beginselen worden vastgelegd die voor toezicht en intercollegiale toetsing als uitgangs-
punt kunnen dienen” (Europese Commissie, 2008).
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� duidelijkere institutionele links worden gelegd tussen de Europese Kinderrech-
tenstrategie en het werk inzake de sociale inclusie van kinderen, zodat zij elkaar
versterken;

� de akkoorden voor de tenuitvoerlegging van de Europese agenda voor 2020 nau-
were en efficiëntere banden garanderen tussen sociaal, werkgelegenheids- en
groeibeleid, en dan in het bijzonder tussen de vernieuwde Europese coördinatie
op sociaal vlak en de toekomstige akkoorden voor de promotie van groei en
banen;

� het bevorderen van sociale inclusie, en dan vooral van kinderen, als streefdoel vol-
ledig wordt geïntegreerd in de Europese agenda voor duurzame ontwikkeling en
het milieubeleid wordt gebaseerd op het principe van milieurechtvaardigheid,
met bijzondere aandacht voor de impact ervan voor kinderen;

� links tussen andere beleidsterreinen die nauw met sociale inclusie en het welzijn
van kinderen verband houden, nader worden bekeken en regelmatiger en syste-
matischer worden gemaakt. Hiertoe behoren bijvoorbeeld maatregelen en initia-
tieven op het vlak van immigratie, discriminatie, gendergelijkheid (bv. hernieuw-
de verklaring aangaande de eerste kinderjaren, met de nadruk op kwaliteit en
monitoring), actieve inclusie, flexibele werktijden, huisvesting, gezondheidszorg
(bv. het werk van het Directoraat-generaal van de Commissie aangaande “Gezond-
heid en consumenten” (SANCO), over de geestelijke gezondheid van kinderen en
jongeren) en onderwijs (in het bijzonder voor zeer jonge kinderen). In een eerste
fase zou een reflectie kunnen worden gehouden over de manier waarop domei-
nen die voortdurend gevolgen hebben voor kinderen, beter op elkaar kunnen
worden afgestemd. Op lange termijn zou de kinderrechtenagenda een structuur
kunnen voorzien die de verschillende beleidsterreinen aan elkaar koppelt;

� de strijd tegen kinderarmoede en sociale uitsluiting van kinderen voor het gebruik
van de Europese Structuurfondsen als een prioriteit wordt gezien.

2.6.5. Betere gegevens, streefdoelen, monitoring en beoordeling
Uit de ervaringen die in de periode 2000-2010 werden opgedaan, is gebleken dat
het Europees niveau een meerwaarde kan betekenen wanneer het systematisch
bepalen van streefdoelen en maatstaven wordt aangemoedigd, de gegevens worden
verbeterd en indicatoren worden ontwikkeld, regelmatig aan monitoring en rappor-
tage wordt gedaan en aanbevelingen worden geformuleerd. Ondanks de reeds
gemaakte vorderingen moet er op dit vlak nog heel wat werk worden verzet. Priori-
tair op dit domein is het bepalen van:
� een helder systeem waarbij de Commissie met elke lidstaat zou samenwerken om

te komen tot voor die lidstaat gepaste streefdoelen inzake kinderarmoede en
sociale uitsluiting van kinderen;

� een werkprogramma dat de overeengekomen indicatoren inzake kinderarmoede en
sociale uitsluiting van kinderen, maar ook in verband met het welzijn van kinderen
verder ontwikkelt en tegelijkertijd de pertinentie, dekking en relevantie van verwante
gegevens verbetert (die gegevens moeten dan ook betrekking hebben op kinderen
die niet in een privéhuishouden wonen, maar bijvoorbeeld in een instelling);
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� een verbeterd systeem voor regelmatige monitoring en rapportage inzake kinder-
armoede en sociale uitsluiting en het welzijn van kinderen; daartoe behoren:
- de aanbevelingen van de Europese Taskforce, die reeds deel uitmaken van de

Europese maatschappelijke acquis (Comité voor Sociale Bescherming, 2008),
ten uitvoer leggen;

- een jaarlijks scorebord over kinderarmoede en sociale uitsluiting van kinderen
invoeren dat de multidimensionale aard van het onderwerp weerspiegelt en indi-
catoren over het welzijn van het kind bevat;

- regelmatig in de juiste context geplaatste benchmarking realiseren, wat noodza-
kelijk is voor beleidsleren (zie Comité voor Sociale Bescherming (2008); Marlier
en Atkinson (2010)) (71);

- sociale-impactanalyses ontwikkelen (bv. toetsing van kinderarmoede) op alle
relevante beleidsterreinen en specifieke peer reviews en grensoverschrijdende
uitwisselingsprojecten gebruiken om wederzijds leren te stimuleren;

� een proces dat de impact van de financiële en economische crisis op kinderen
monitort;

� een overeengekomen basis voor het maken van jaarlijkse/regelmatige aanbevelin-
gen aan de lidstaten om hun beleid inzake kinderarmoede en sociale uitsluiting
van kinderen te versterken en regelmatig hun vorderingen te monitoren; (72)

� een verdergaand programma met op een diepgaand beleid gericht onderzoek naar:
- intergenerationele aspecten van kinderarmoede;
- multidimensionaliteit;
- kinderen in “extreme” situaties;
- links tussen de sociaaleconomische en politieke stelsels en de impact op kinder-

armoede.

(71) Ranglijsten van sociale indicatoren kunnen zeer nuttige informatie verstrekken over de bepalen-
de factoren van armoede en sociale uitsluiting en kunnen dienen als een stimulans voor politieke
actie. Om dit mogelijk te maken is er een kernvereiste: een juiste “contextualisering” van de interpre-
tatie van indicatoren wanneer internationale vergelijkingen worden gemaakt. Zelfs voor indicatoren
waarover op Europees niveau een akkoord werd bereikt en die daarom op bevredigende wijze vol-
doen aan de verschillende methodologische criteria van de monitoringstructuur van de Sociale OMC
(in termen van degelijkheid, internationale vergelijkbaarheid, ...; zie Europese Commissie (2009a)), is
het van belang dat de nood aan gecontextualiseerde benchmarking steeds in het achterhoofd wordt
gehouden. Atkinson en Marlier (2010) formuleerden dit als volgt: “Specifieke beleidsinitiatieven en
de impact daarvan – gemeten door middel van indicatoren – kunnen alleen correct worden begrepen
in de context van het brede institutionele kader waarin ze werkzaam zijn. Maatregelen voor arbeids-
marktparticipatie of werkloosheid bijvoorbeeld kunnen verschillende betekenissen hebben naarge-
lang van de arbeidsmarkt, onder meer door de nationale en/of subnationale arbeidsmarktbepalingen
en de collectieve onderhandelingsregelingen. Een analyse van heel het systeem is voor gepaste inter-
nationale benchmarking onontbeerlijk” (Atkinson en Marlier, 2010).
(72) Het verslag van de Europese Taskforce (Comité voor Sociale Bescherming 2008), dat een
empirisch onderbouwde typologie van landen bevat en de klemtoon legt op de voornaamste
domeinen waarop elke lidstaat vorderingen moet maken (werkloosheid, armoede onder werkenden
en niveau en impact van sociale transfers), toont aan hoe het mogelijk is om, dankzij een grondige
analyse, praktische aanbevelingen te formuleren die voor de lidstaten nuttig en aanvaardbaar zijn.
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2.6.6. Kennisuitwisseling behouden en verder uitbreiden
Een van de successen van de Sociale OMC is dat ze de uitwisseling van kennis en
goede praktijken in de hand werkt. Vaak echter waren de verschillende initiatieven
(uitwisselingsprojecten, thematische studies, peer reviews, verslagen van netwer-
ken, enz.) eerder onsamenhangend en verward; de verspreiding van de resultaten
was vaak beperkt tot een zeer enge cirkel. De lidstaten en de Commissie zouden dus
moeten nagaan hoe ze er het best voor kunnen zorgen dat het voorgestelde meerja-
rige werkprogramma voor Europese actie tegen kinderarmoede en sociale uitslui-
ting het volgende bewerkstelligt:
� een systematischere aanpak van de strijd tegen kinderarmoede en sociale uitslui-

ting van kinderen en van de verspreiding van de kennis;
� uitdrukkelijk werken aan specifieke thema’s (bv. de-institutionalisering, migran-

tenkinderen, dakloze kinderen).

2.6.7. Het bestuur verbeteren en kinderen erbij betrekken
De Sociale OMC heeft goed werk geleverd door de participatie van de verschillende
actoren te bevorderen. Op het vlak van kinderarmoede en sociale uitsluiting van
kinderen echter werden kinderen die in armoede leven, nauwelijks rechtstreeks
betrokken bij de ontwikkeling, tenuitvoerlegging en monitoring van de beleids-
initiatieven. Het belang van die betrokkenheid is duidelijk (zie 2.3.7.), dus er moe-
ten zo veel mogelijk inspanningen worden geleverd om:
� de betrokkenheid van kinderen in de toekomstige Europese coördinatie op sociaal

vlak centraal te plaatsen en dit vervolgens in het voorgestelde werkprogramma als
thema te verwerken;

� de rechtstreekse betrokkenheid van kinderen bij kwesties die hun aanbelangen, te
bevorderen en hen te betrekken bij het ontwikkelen van beleidsreacties die effi-
ciënter op hun noden inspelen;

� de betrokkenheid van andere actoren die de belangen van kinderen verdedigen –
ngo’s en lokale sociale diensten – bij het beleidvormingsproces, verder uit te diepen.
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3. ACTIEVE INCLUSIE

Dit hoofdstuk documenteert en analyseert de meeste verslagen die over actieve
inclusie werden opgesteld sinds dit een hoofdthema werd in de Sociale OMC,
omstreeks 2006. Secties 3.1. en 3.2. geven een overzicht van de informatie en
conclusies over actieve inclusie die worden afgeleid uit de ervaring van de Sociale
Open Coördinatiemethode (OMC) tussen 2000 en 2010. Sectie 3.3. werpt een blik
op de Belgische beleidsinitiatieven inzake actieve inclusie. Sectie 3.4. ten slotte
bevat een aantal conclusies en aanbevelingen om het Europese optreden op het vlak
van actieve inclusie in de toekomst nog uit te breiden.

3.1. ACTIEVE INCLUSIE IN DE EUROPESE SOCIALE OMC

3.1.1. Wat is actieve inclusie?
“Actieve inclusie” kan worden gezien als een “concept” of “benadering” die een gro-
tere sociale inclusie en participatie op de arbeidsmarkt en in de samenleving wil
bewerkstelligen van die personen op werkende leeftijd die met armoede en sociale
uitsluiting kampen. Het concept werd ontwikkeld en goedgekeurd door de Europe-
se Commissie en de lidstaten als een middel om het luik sociale inclusie van de
Sociale OMC efficiënter te maken. De bedoeling van het Europese initiatief rond
actieve inclusie is meer bepaald dat alle lidstaten ertoe worden aangezet om een glo-
bale en geïntegreerde reeks van sociale-inclusiebeleidsinitiatieven te ontwerpen en
door te voeren; deze initiatieven “moeten diegenen die kunnen werken, gemakkelij-
ker integreren in een duurzame en volwaardige baan en aan diegenen die niet kun-
nen werken, een toereikend inkomen verstrekken dat hen in staat stelt om een
menswaardig bestaan te leiden, en hen steunen bij hun sociale participatie” (Euro-
pese Commissie, 2008a). Met andere woorden, men wil enerzijds diegenen die kun-
nen werken, steunen bij hun integratie en participatie op de arbeidsmarkt en ander-
zijds diegenen die niet kunnen werken (tijdelijk of op lange termijn), steunen bij
hun integratie en participatie aan de samenleving.

Het beleid inzake actieve inclusie wordt opgebouwd rond drie “pijlers”: passende
inkomensondersteuning, inclusieve arbeidsmarkten en toegang tot hoogwaardige
diensten. De basis wordt gevormd door het inzicht dat “voor de actieve inclusie van
personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten, een globale strategie moet wor-
den ontworpen en gerealiseerd die op geïntegreerde wijze passende inkomenson-
dersteuning, inclusieve arbeidsmarkten en toegang tot hoogwaardige diensten com-
bineert” (Europese Commissie, 2008c).

3.1.2. Waarom is actieve inclusie een prioriteit in de Sociale OMC?
Er zijn in hoofdzaak vijf redenen waarom actieve inclusie sinds 2006 een kernele-
ment is van de Sociale OMC:
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� De kennis die dankzij de eerste fase van de Sociale OMC (2000-2005) werd opge-
daan, maakte dat de multidimensionale aard van armoede en sociale uitsluiting
beter werd begrepen; daardoor zag men ook de noodzaak in om een globale
beleidsstrategie te ontwikkelen die tewerkstelling, inkomensondersteuning en
toegang tot diensten op een geïntegreerde manier combineren. Tegelijkertijd was
het duidelijk dat veel lidstaten niet over zulke geïntegreerde benaderingen be-
schikten, en dat vele andere lidstaten met onevenwichtige benaderingen werkten,
waarbij het werkgelegenheidsbeleid te sterk werd beklemtoond, ten koste van de
inkomensondersteuning en/of de toegang tot diensten.

� Tussen 2000 en 2005 was het sociale luik van de Lissabon-strategie veel zwakker
dan het economische luik en het luik werkgelegenheid, en het gevaar bestond dat,
doordat de Lissabon-strategie in 2005 de klemtoon legde op groei en banen, het
sociale luik nog verder zou degraderen. Voor een stuk werd met de ontwikkeling
van actieve inclusie als concept, een inspanning geleverd om het luik sociale inclu-
sie binnen de recent gestroomlijnde Sociale OMC uit te breiden (zie hoofdstuk 1)
en sterkere banden te scheppen tussen tewerkstellings- en sociale-inclusiebeleid.

� Vanaf het prille begin van de Sociale OMC in 2000 lag de hoofdklemtoon op
tewerkstelling als beste middel om armoede en sociale uitsluiting tegen te gaan.
Tegen 2005 echter was duidelijk dat de Europese Werkgelegenheidsstrategie er
minder goed in was geslaagd om diegenen die het verst van de arbeidsmarkt
afstonden, te bereiken. Bijkomende en meer omvattende inspanningen waren
noodzakelijk om die mensen te helpen die het verst van de arbeidsmarkt afston-
den. Verder leed het geen twijfel dat voor sommige mensen tewerkstelling geen
realistische oplossing is, en dat zij een waaier van ondersteunende middelen
nodig hebben om geïntegreerd te geraken en in de samenleving een actief leven
te kunnen leiden.

� Er bestaat al lang een verbintenis om in de context van de Sociale OMC voorrang
te geven aan de Aanbeveling van de Europese Ministerraad van 1992 inzake
gemeenschappelijke criteria met betrekking tot toereikende inkomsten en presta-
ties in de stelsels van sociale bescherming (73). In de praktijk echter werd in de
periode 2000-2005 aan deze kwestie slechts weinig aandacht besteed. Bijgevolg
oefenden de kernactoren in de Sociale OMC (met name de verschillende Europese
armoedenetwerken en het Europees Parlement) flink wat druk uit om meer aan-
dacht te besteden aan de kwestie passend minimuminkomen. In veel lidstaten
groeide het bewustzijn dat de bestaande voorzieningen niet efficiënt genoeg
waren. Terwijl de Commissie (of meer bepaald het Directoraat-Generaal “Werkge-
legenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen”) erop uit was om deze kwestie voor-
rang te verlenen, was er bij verschillende lidstaten enige terughoudendheid om
minimuminkomenskwesties naar de voorgrond te schuiven. De ontwikkeling van
de benadering rond actieve inclusie, door inkomensondersteuning te linken aan

(73) Deze aanbeveling zette de Europese lidstaten ertoe aan om “het fundamentele recht van perso-
nen te erkennen op inkomsten en prestaties die toereikend zijn om een menswaardig bestaan te lei-
den als onderdeel van een veelomvattende en consistente stimulans om sociale uitsluiting te bestrij-
den” (Raad, 1992).
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tewerkstelling en diensten, creëerde een structuur waarbinnen het voor lidstaten
makkelijker was, in de context van het Comité voor Sociale Bescherming (CSB), om
de kwestie passende inkomensondersteuning aan te pakken en in het bijzonder om
de in de aanbeveling van 1992 geformuleerde kwesties aan de orde te stellen.

� Tot in 2008 de Europese aanpak voor actieve inclusie werd goedgekeurd, werden
de benaderingen inzake arbeidsmarkt, inkomensondersteuning en toegang tot
diensten eerder afzonderlijk behandeld, in de Lissabon-strategie, maar in het bij-
zonder ook in de Sociale OMC. Door de ontwikkeling van de benadering rond
actieve inclusie ontstond een structuur waarbinnen de Commissie en de lidstaten
deze drie pijlers op een coherentere manier konden behandelen.

3.1.3. Wat waren de voornaamste ontwikkelingen op Europees niveau?
Actieve inclusie werd pas in 2006 een thema in de Sociale OMC. In het Gezamen-
lijk verslag over sociale bescherming en sociale inclusie van 2006 of zelfs in vroe-
gere verslagen is er inderdaad nog geen verwijzing naar actieve inclusie. Tijdens de
periode 2000-2005 werd echter een groot deel van de kennis waarop het concept
actieve inclusie steunt, ontwikkeld in de context van de Sociale OMC. De drie pij-
lers van actieve inclusie werden in eerdere gezamenlijke verslagen beginselvast in
de kijker geplaatst.

Hierna volgt een samenvatting van enkele belangrijke feiten in de ontwikkeling van
het concept actieve inclusie vanaf 2005:
� 2005: In haar Nieuwe Sociale Agenda 2005-2010 schetst de Commissie haar voor-

nemen om “de aanzet te geven tot een Gemeenschapsinitiatief inzake minimum-
inkomensregelingen en integratie van mensen die van de arbeidsmarkt uitgesloten
zijn” (Europese Commissie, 2005).

� 2006: De Commissie ontwikkelt de idee “actieve inclusie” (74) en organiseert een
publieke raadpleging betreffende mogelijke actierichtlijnen op Europees niveau,
met de bedoeling om actieve inclusie van die mensen die het verst van de arbeids-
markt verwijderd zijn, te bevorderen. Heel wat lidstaten en stakeholders in de
Sociale OMC doen voorstellen (Europese Commissie, 2006a en 2006b).

(74) De conclusies luiden als volgt: “Uit de beschikbare informatie blijkt dat het aangewezen middel
een beleidsmix is die drie aspecten omvat: (i) de band met de arbeidsmarkt behouden door middel
van arbeidskansen en beroepsopleiding; (ii) een inkomensondersteuning garanderen die mensen in
staat stelt om een menswaardig bestaan te leiden en (iii) een betere toegang verschaffen tot diensten
die ertoe kunnen bijdragen een aantal obstakels te verwijderen waarmee bepaalde mensen en hun
gezinsleden te maken krijgen bij de integratie in de reguliere samenleving, en daardoor hun re-inte-
gratie in het arbeidsproces bevorderen (bijvoorbeeld door middel van begeleiding, gezondheidszorg,
kinderopvang, levenslang leren om onderwijsachterstanden te overwinnen, ICT-scholing om poten-
tiële arbeidskrachten, met inbegrip van mensen met een handicap, de kans te geven om de vruchten
te plukken van nieuwe technologieën en door flexibelere arbeidsregelingen en psychologische en
sociale rehabilitatie). Een dergelijke benadering zou actieve inclusie kunnen worden genoemd”
(Europese Commissie, 2006a).
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� 2007: Het Gezamenlijk verslag over sociale bescherming en sociale inclusie be-
klemtoont in de Hoofdpunten dat “actieve inclusie een krachtig instrument is om
de sociale inclusie en arbeidsintegratie van de meest achtergestelde groepen te
bevorderen. De uitkeringen aan meer voorwaarden koppelen, is van groot belang,
maar dit moet niet het effect hebben dat diegenen die niet kunnen werken,
sociaal nog meer uitgesloten raken. De meeste lidstaten pleiten voor een even-
wichtige aanpak op basis van individuele trajectbegeleiding (gekoppeld aan oplei-
ding), voor wie de mogelijkheid heeft om te werken, en toegankelijke sociale
diensten van hoge kwaliteit. Toch moet tegelijk meer aandacht worden besteed
aan het waarborgen van een toereikend minimuminkomen, dat ook de overstap
naar werk beloont.” (Raad, 2007).

� 2007: De Commissie put uit de resultaten van het overleg van 2006 en de initiatieven
die daarop volgden (75), om voorstellen te formuleren om de OMC op dit vlak verder
uit te diepen, door gemeenschappelijke principes goed te keuren, te monitoren en te
beoordelen en door een tweede overleg te organiseren. Heel wat lidstaten en stake-
holders in de Sociale OMC doen voorstellen (Europese Commissie, 2007).

� 2007: In de Conclusies van het Voorzitterschap van de Europese Raad in Brussel
(14 december) wordt benadrukt dat “beleidsinitiatieven voor actieve inclusie een
combinatie moeten zijn van integratie op de arbeidsmarkt, mobiliteit van de actie-
ve bevolking, motivering om actief een baan te zoeken, passende inkomenson-
dersteuning en hoogwaardige, toegankelijke en doeltreffende sociale diensten.”
Verder “bevestigt het Voorzitterschap nogmaals zijn engagement voor de agenda
m.b.t. decente arbeid als globaal instrument, om tewerkstelling te bevorderen, de
arbeidsnormen te verbeteren en ontwikkeling aan te moedigen.” 

� 2008 (maart): Het Gezamenlijk verslag over sociale bescherming en sociale inclusie
wijst erop dat “een omvattend actieve-inclusiebeleid ten behoeve van diegenen die het
verst van de arbeidsmarkt af staan, het menselijk kapitaal en het arbeidsaanbod verbe-
tert en gelijktijdig de maatschappelijke samenhang versterkt” (Raad, 2008).

� 2008 (juli): De Commissie kondigt aan dat ze in 2008/2009 “aangaande actieve
inclusie een aanbeveling zal formuleren die kwesties dekt als inkomensondersteu-
ning, banden met de arbeidsmarkt en een betere toegang tot kwaliteitsdiensten.”
Verder deelt ze mee: “Het geplande jaar van de sociale inclusie en de strijd tegen
armoede (2010) zal de EU en de lidstaten de kans bieden om een hernieuwd poli-
tiek engagement aan te gaan met betrekking tot deze fundamentele doelstellingen
van het Europees Verdrag” (Europese Commissie, 2008b).

� 2008 (oktober): De Commissie keurt een Aanbeveling goed betreffende de actieve
inclusie van mensen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten; deze Aanbeveling
bevat gemeenschappelijke principes en praktische richtlijnen aangaande een
omvangrijke strategie gebaseerd op de integratie van drie beleidspijlers, met

(75) Bijvoorbeeld een diepgaande peer review door het Comité voor Sociale Bescherming van de
NAP’s/sociale inclusie, de zesde conferentie van mensen die in armoede leven (4-5 mei 2007), en de
“Stakeholders Conference” over actieve inclusie (15 juni 2007).
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name: passende inkomensondersteuning, inclusieve arbeidsmarkten en toegang
tot kwaliteitsvolle diensten. Deze Aanbeveling gaat gepaard met een Mededeling
van de Commissie (Europese Commissie, 2008a en 2008c).

� 2008 (juni): Martin Hirsch, Frans Hoge Commissaris voor actieve solidariteit tegen
de armoede, neemt in Parijs het woord tijdens een seminarie over actieve inclusie
van het Europees Netwerk van verenigingen ter bestrijding van de armoede
(EAPN); bij die gelegenheid beklemtoont hij het belang dat het toekomstige Fran-
se EU-Voorzitterschap hecht aan het concept actieve inclusie (zie Frazer, 2008b).

� 2008 (oktober): Het Europese rondetafelgesprek over armoede en sociale uitslui-
ting dat door het Franse EU-Voorzitterschap wordt georganiseerd, stelt actieve
inclusie centraal. 

� 2008 (december): De Europese Ministerraad bekrachtigt “de bedoeling van het
ontwerpen en verwezenlijken van veelomvattende en geïntegreerde nationale
strategieën om de actieve inclusie te bevorderen van die mensen die van de
arbeidsmarkt zijn uitgesloten; deze strategieën zijn een combinatie van passende
inkomensondersteuning, inclusieve arbeidsmarkten en toegang tot hoogwaardige
diensen, op basis van de gemeenschappelijke principes en richtlijnen die in de
Aanbeveling van de Europese Commissie worden vermeld.” 

� 2009 (maart): Het Gezamenlijk verslag over sociale bescherming en sociale
inclusie wijst erop dat “globale maatregelen ten behoeve van actieve inclusie
noodzakelijk zijn om de situatie te verbeteren van de mensen die het verst van de
arbeidsmarkt afstaan” (Raad, 2009).

� 2009 (mei): Het Europees Parlement keurt een resolutie (van niet-wetgevende
aard) goed waarin de Aanbeveling van de Commissie is opgenomen en die de
voorgestelde gemeenschappelijke principes en praktische richtlijnen aangaande
de driepijlerstrategie voor actieve inclusie bekrachtigt. Het wijst er vooral op dat
“elke strategie voor actieve inclusie op de volgende beginselen moet steunen: eer-
biediging van de rechten van het individu en de menselijke waardigheid, non-dis-
criminatie, gelijke kansen en gendergelijkheid, maar ook het bevorderen van
arbeidsmarktintegratie in combinatie met volledige participatie aan de samenle-
ving, en het verwezenlijken van de beginselen kwaliteit, toereikendheid en toe-
gankelijkheid voor de drie pijlers.” Verder stelt het Parlement dat “de uitvoering
van Aanbeveling 92/441/EEG met betrekking tot minimuminkomsten en sociale
overdrachten moet worden verbeterd” en dat “de sociale bijstand in een minimum-
inkomen dient te voorzien dat volstaat om een waardig leven te kunnen leiden,
ten minste op een niveau dat boven de “armoedegrens” ligt en voldoende is om
mensen uit de armoede te halen” (Europees Parlement, 2009).

� 2009 (in de loop van het jaar): De Commissie geeft de aanzet voor de eerste stap-
pen inzake de monitoring en beoordeling van actieve-inclusiestrategieën in de lid-
staten. Als bijdrage tot dit proces stelt het Europees Netwerk van onafhankelijke
deskundigen op het gebied van sociale inclusie nationale verslagen op, met een 
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beoordeling van de minimuminkomensstelsels in de lidstaten; verder maakt het
een syntheserapport met beleidsconclusies en concrete suggesties voor de toe-
komst (Frazer en Marlier, 2009) (76).

� 2010: Geïntegreerde benaderingen voor actieve inclusie bevorderen is een priori-
tair thema tijdens het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uit-
sluiting. Tijdens de openingsconferentie van het Jaar benadrukte de Voorzitter van
de Commissie: “opdat de strategie voor “Europa 2020” een voelbare impact heeft
op de armoede en sociale uitsluiting, mag ze niet worden beperkt tot eerder tradi-
tionele maatregelen. Hoewel tewerkstelling doorgaans de beste bescherming is
tegen armoede en uitsluiting, was het voor 8% van de Europeanen niet voldoende
om een baan te hebben om aan de armoede te ontkomen. Deze situatie is ronduit
onaanvaardbaar. Werk moet een manier zijn om uit de armoede te geraken. Nu is
het moment aangebroken om voor deze kwestie in Europa tot een nieuwe politie-
ke consensus te komen. Een deel van deze politieke consensus moet het beleid
voor “actieve inclusie” zijn, dat de burgers verzekert van een minimaal aanvullend
inkomen en van toegang tot kwaliteitsvolle diensten (bijvoorbeeld op het vlak van
kinderopvang en huisvesting), met alles wat ze nodig hebben om te kunnen bijdra-
gen tot de samenleving. Hoeft het nog gezegd dat diegenen voor wie werk geen
realistische optie is, eveneens over een passend minimuminkomen zouden moeten
kunnen beschikken, zodat ook zij een menswaardig leven kunnen leiden? Om die
reden moet de strategie voor “Europa 2020” een zeer ambitieuze benadering goed-
keuren, namelijk één die gebruik maakt van uiteenlopende instrumenten om zo
veel mogelijk mensen te bereiken. Een samenleving die niemand aan de kant laat
staan, dat is waarnaar moet worden gestreefd” (Barroso, 2010) (77).

� 2010: Het Gezamenlijk verslag over sociale bescherming en sociale inclusie
benadrukt: “evenwichtige strategieën voor actieve inclusie, die passende inko-
mensondersteuning en toegang tot de arbeidsmarkt en tot sociale diensten met
elkaar combineert, kunnen de verschillende streefdoelen – strijd tegen armoede,
grotere arbeidsmarktparticipatie en efficiëntere sociale uitgaven – met elkaar ver-
zoenen” (Raad, 2010).

(76) We wensen onze dank te betuigen aan de leden van dit door de Europese Commissie gefinan-
cierde Netwerk voor hun bijdragen en verslagen, want zij vormden een belangrijke informatiebron
bij het opstellen van dit hoofdstuk. Zie Frazer en Marlier, 2009. Voor de nationale onafhankelijke
verslagen van elke lidstaat over “minimuminkomensregelingen”, zie: http://www.peer-review-social-
inclusion.eu/network-of-independent-experts/2009/minimum-income-schemes.
(77) Vertaling in het Nederlands door de auteurs van de officiële toespraak van Voorzitter Barroso, te
lezen in het Frans of Spaans op:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/12. De officiële Franse tekst
luidt als volgt:
“Pour influer réellement sur la pauvreté et l’exclusion sociale, la stratégie “UE 2020” devra sortir du
cadre des mesures classiques. Bien que l’emploi offre généralement la meilleure protection contre la
pauvreté et l’exclusion, le simple fait d’avoir un emploi n’a pas permis à quelque 8% des Européens
d’échapper à la pauvreté. Cette situation est clairement inadmissible. Le travail doit être un moyen de
sortir de la pauvreté. Le moment est venu de dégager un nouveau consensus politique sur cette ques-
tion en Europe. Ce consensus politique doit englober les politiques d’“inclusion active”, qui garantis-
sent aux citoyens un revenu complémentaire minimum et l’accès à des services de qualité, par exem-
ple en matière de garde d’enfants ou de logement, avec tous les éléments dont ils ont besoin pour
pouvoir apporter leur contribution à la société.”438
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Behalve de hierboven genoemde politieke kernmomenten, wordt er ook steeds
meer en gedetailleerder onderzoek gevoerd naar actieve inclusie en daarbij wordt
de praktische kant van de uitvoering van een dergelijke benadering voor het voet-
licht gebracht. Dit komt meer bepaald tot uiting in de verschillende peer reviews,
het werk van verschillende Europese netwerken (zoals COFACE, EAPN, ESN en
Eurochild (78)) en in verschillende verslagen van het Europees Netwerk van onaf-
hankelijke deskundigen op het gebied van sociale inclusie. Tot slot moet ook wor-
den vermeld dat de Subgroep Indicatoren van het CSB werkt aan een omvattende
reeks van indicatoren voor een degelijke follow-up van de tenuitvoerlegging van de
verschillende dimensies van de Aanbeveling van 2008.

3.2. STAND VAN ZAKEN M.B.T. ACTIEVE INCLUSIE IN DE EU
Zoals in het vorige deel werd aangehaald, blijft actieve inclusie een relatief nieuw
concept in het Europese beleidsarsenaal. De principes die in de Aanbeveling van de
Commissie van 2008 werden bepaald, werden in vele landen nog niet volledig ten
uitvoer gelegd, vooral waar het gaat over een efficiënte en evenwichtige integratie
van de drie pijlers. Bijgevolg vermeldt het Gezamenlijk verslag over sociale be-
scherming en sociale inclusie van 2009, bij de beoordeling van de Nationale strate-
gieverslagen van de lidstaten voor 2008-2010 betreffende sociale bescherming en
sociale inclusie (NSRSPSI), het volgende: “Net zoals in de Nationale strategieversla-
gen van 2006 is actieve inclusie voor de meeste lidstaten een van hun prioriteiten.
Nochtans worden de luiken inclusieve arbeidsmarkten, toegang tot kwaliteitsvolle
diensten en passende inkomensondersteuning in de meeste gevallen afzonderlijk
onder de loep genomen, hoewel de meest kansarme mensen onder verschillende
ongunstige factoren lijden en geïntegreerde antwoorden noodzakelijk zijn. Verschil-
lende landen hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat de koopkracht
bij een minimuminkomen behouden blijft. Het blijft essentieel om betere verbanden
te leggen tussen voordelen uit werk en steun voor werkenden, om de juiste stimu-
lansen te creëren; tegelijkertijd moet passende inkomensondersteuning worden
verstrekt en armoede onder werkenden worden voorkomen. Gecoördineerde socia-
le en tewerkstellingsdiensten zijn onontbeerlijk om hindernissen voor een volledige
en duurzame deelname aan de samenleving en de arbeidsmarkt te overwinnen. De
interactie tussen de drie luiken moet beter worden geoptimaliseerd en aan elk luik
moet voldoende aandacht worden besteed.”

Over het algemeen zijn er aanwijzingen dat de banden tussen de minimuminko-
mensstelsels en beleidsinitiatieven voor een inclusieve arbeidsmarkt vaker in het
oog springen dan specifieke banden die toegang tot kwaliteitsdiensten verzekeren
(Frazer en Marlier, 2009).

(78) Het EAPN speelde een doorslaggevende rol bij het stimuleren van het concept actieve inclusie
(zie bijvoorbeeld EAPN, 2008 en Frazer, 2008b) en het Europees Sociaal Netwerk had een werkgroep
“Van beleid tot praktijk” over dit thema (zie het Europees Sociaal Netwerk, 2008 en 2009). Zie ook
COFACE (2009).
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3.2.1. Passend minimuminkomen
Uit documenten van de Sociale OMC blijkt dat er ten minste zes hoofdredenen zijn
waarom minimuminkomensstelsels een onmisbaar element zijn in de strijd tegen
armoede en sociale uitsluiting in het algemeen en voor de bevordering van actieve
inclusie in het bijzonder:
� minimuminkomensregelingen maken eenieders recht op een menswaardig leven

substantiëler en wezenlijker en ze spelen een rol bij het verankeren van solidari-
teit als een belangrijke maatschappelijke waarde;

� indien ze goed georganiseerd zijn, kunnen ze mee de overgang van werkloosheid
naar tewerkstelling ondersteunen en gecombineerd met een minimumloon en
belastingverlaging zorgen ze ervoor dat diegenen die werken, een voldoende
hoog inkomen hebben om zichzelf en hun gezin uit de armoede te halen;

� ze kunnen de zekerheid scheppen die mensen die ver van de arbeidsmarkt verwij-
derd zijn, nodig hebben om zich in te zetten voor programma’s voor actieve
arbeidsmarktparticipatie en om de weg naar tewerkstelling op te gaan;

� ze kunnen de efficiënte werking van de arbeidsmarkt verbeteren door een grotere
aanvaarding van flexibiliteit en een grotere mobiliteit van de arbeidskrachten in
de hand te werken via het zoeken naar een baan en via bijscholing;

� ze versterken de sociale billijkheid en sociale solidariteit door diegenen te steunen die
niet de bekwaamheid of mogelijkheid hebben om te werken, en door hun de kans te
bieden om in de samenleving te worden opgenomen en er actief te zijn; en

� ze kunnen voorkomen dat mensen in extreme armoede vervallen en dat hun pro-
blemen uitzichtloos en hardnekkig worden (zie ook Frazer, 2008a).

Hoe belangrijk het ook is om voor iedereen een passend minimuminkomen te verze-
keren, het luik minimuminkomen in de Aanbeveling aangaande actieve inclusie blijft
onderontwikkeld. Wat opvalt, is bijvoorbeeld dat de meeste lidstaten in hun
NAP’s/sociale inclusie voor 2008-2010 de kwestie van een passend inkomen niet als
prioriteit zagen (noch voor personen die aan het werk zijn, noch voor wie een baan
zoekt of niet in staat is om te werken). Dit is niet omdat de meeste minimum-
inkomensregelingen (MIR) geschikt zijn. Zoals in de hoger genoemde analyse door
het Europees Netwerk van onafhankelijke deskundigen op het gebied van sociale
inclusie werd aangehaald: zelfs indien ze in heel de EU “een zeer belangrijke rol spe-
len bij het verminderen van de armoede-intensiteit, schiet de MIR van de meeste lan-
den tekort als het erop aankomt om voor alle mensen een menswaardig bestaan te
garanderen, en vele schieten zwaar tekort” (zie hierna, figuren 1-3). Op basis daar-
van suggereert het Netwerk dat “dringend actie moet worden ondernomen om de
minimuminkomenspijler in de Aanbeveling van de Commissie van oktober 2008
aangaande actieve inclusie, de conclusies van de Raad van 2008 en inderdaad ook
de Aanbeveling van de Raad van 1992 te verwezenlijken” (Frazer en Marlier, 2009).

Hoewel de meeste lidstaten over de een of andere vorm van MIR beschikken, ver-
schillen deze regelingen zeer sterk wat de dekking, de uitgebreidheid (meer bepaald
in welke mate de stelsels niet-categoriaal zijn en van toepassing zijn op de algemeen-
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heid van de lage-inkomensbevolking) en de doeltreffendheid betreft. In veel landen
spelen ze een belangrijke rol bij het verminderen van de intensiteit van armoede,
maar ze halen mensen niet effectief uit de armoede. Hoofdthema’s waaraan in vele
regelingen aandacht moet worden besteed, zijn:
� het gebrek aan duidelijkheid over wat nu precies een passend inkomen is om een

menswaardig leven te kunnen leiden;
� een gebrek aan transparantie en consistentie over de manier waarop de uitkerings-

niveaus worden bepaald, met onaangepaste uitkeringsniveaus tot gevolg;
� een gebrek aan duidelijke mechanismen om de uitkeringen in de loop van de tijd

op te waarderen, met een daling van de waarde van de uitkeringen tot gevolg; 
� een overmatige klemtoon op het beperken van werkloosheidsvallen, ten koste

van de garantie van toereikende uitkeringen ;
� beperkte of gedeeltelijke dekking van enkele lage-inkomensgroepen;
� hoge niveaus van niet-benutting door slechte implementatie van de wetgeving,

complexiteit van de regelingen, ontoereikende uitkeringen, willekeur en angst
voor stigmatisering.

De doorslaggevende rol die de minimuminkomensregelingen spelen, kwam nog
scherper tot uiting door de huidige economische en financiële crisis. De monitoring
van de sociale impact van de crisis heeft in veel lidstaten duidelijk gemaakt dat ze er
in sterke mate toe hebben bijgedragen dat de impact van de crisis op de armoede en
sociale uitsluiting beperkt bleef. Verder kwam tot uiting dat de minimuminkomens-
regelingen tijdens de economische crisis een sleutelrol hebben gespeeld als automa-
tische stabilisatoren. In het Gezamenlijk verslag over sociale bescherming en
sociale inclusie van 2010 wordt immers beklemtoond dat “een stevige tussenkomst
van het beleid en de automatische stabilisatoren die in de Europese welvaartssyste-
men zijn ingebouwd, de economische en sociale impact van de ergste recessie in
decennia hebben beperkt” (Raad, 2010). Tegelijkertijd heeft deze monitoring van de
crisis ons geleerd dat de efficiëntie van de minimuminkomensregelingen over heel
Europa sterk varieert en dat sommige lidstaten in hun regeling grote leemtes heb-
ben, die zouden moeten worden gedicht. Verder valt op dat, ondanks de toenemen-
de vraag, heel wat lidstaten het niveau van hun inkomensondersteuning tijdens de
crisis hebben behouden en zelfs hebben verhoogd. Aan de andere kant waarderen
de overheden van een significante minderheid van lidstaten hun inkomensonder-
steuningsregelingen slechts in beperkte mate of zelfs helemaal niet op, waardoor de
impact van de crisis op de armoede alleen maar groter wordt.

a) Landenvergelijkingen
Een grondige vergelijkende Europese studie van de generositeit en effectiviteit van
de socialebijstandsstelsels in de verschillende lidstaten, valt buiten het terrein van
deze studie. Voor we echter naar de volgende sectie overstappen, waar de klem-
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toon ligt op de tweede pijler van de benadering inzake actieve inclusie (inclusieve
arbeidsmarkten), lijkt het ons zinvol om voor een aantal landen statistische gege-
vens in verband hiermee te bespreken (79).

Figuur 1 en 2 tonen de waarde van sociale bijstand als percentage van het gemiddel-
de loon; de figuren zijn gebaseerd op de OESO-gegevensbank Prestaties en lonen.
Uit de resultaten blijkt een zeer grote ongelijkheid tussen de gedekte landen onder-
ling, maar ook tussen de verschillende gezinstypes in de landen. De OESO gaat uit
van een huurprijs van 20% van het gemiddelde loon, wat voor de meeste ontvangers
van sociale bijstand wellicht te hoog is; daarom is in figuur 1 ook de huursubsidie
voor deze huur opgenomen; in figuur 2 werd hiermee geen rekening gehouden. Bij
de Europese landen die werden geanalyseerd, zien we dat Ierland en de Tsjechische
Republiek het vrijgevigst zijn wat het uitkeringsniveau van de sociale bijstand (met
inbegrip van de huursubsidie) betreft. Italië daarentegen heeft geen nationaal geor-
ganiseerde minimuminkomensregeling en in Griekenland wordt slechts heel weinig
uitbetaald en dan alleen aan gezinnen met kinderen (zie Frazer en Marlier, 2009
voor gedetailleerdere informatie). De volgorde van de landen verandert enigszins
wanneer met de huursubsidie geen rekening wordt gehouden. 

FIGUUR 1: NETTO-INKOMENS UIT SOCIALE BIJSTAND (MET INBEGRIP VAN DE HUURSUBSIDIE)
ALS % VAN HET GEMIDDELDE LOON – 2007

Bron: de analyse door Bradshaw van de OESO-gegevensbank Prestaties en lonen.

(79) We danken Jonathan Bradshaw voor de figuren 1 tot 3 en voor de zeer nuttige discussies hier-
over. Zie ook Bradshaw en Bennett (2009).
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FIGUUR 2: NETTO-INKOMENS UIT SOCIALE BIJSTAND (EXCLUSIEF DE HUURSUBSIDIE) ALS % VAN
HET GEMIDDELDE LOON – 2007

Bron: de analyse door Bradshaw van de OESO-gegevensbank Prestaties en lonen.

Figuur 3 is een actualisering van de vergelijkende analyse van sociale bijstand door
Bradshaw en Finch (2002). Hier wordt het maandelijkse bedrag van bijstandsuitke-
ringen in geval van werkloosheid weergegeven voor twee gezinstypes, voor januari
2004 (Bradshaw, 2006) (80). Ook hier stellen we vast dat er tussen de EU-landen
grote verschillen zijn; de Tsjechische Republiek en Slowakije staan onderaan, Oos-
tenrijk en Denemarken bovenaan.

(80) Bradshaw, J. (2006) Child benefit packages in fifteen countries, in Lewis, J. (ed.), Children,
Changing Families and Welfare States, Cheltenham: Edward Elgar.

443

EEN BLAUWDRUK VOOR HET SOCIALE-INCLUSIEBELEID IN EUROPA 2020

0

10

20

30

40

50

60

70

L
ux

e
m

b
ou

rg

Ic
e
la
n
d

Ir
e
la
n
d

D
en

m
a
rk

H
un

g
ar

y

P
o
rt
u
ga

l

F
in

la
n
d

C
ze

ch
 R

e
pu

b
lic

A
u
st
ri
a

N
et

he
rl
an

d
s

B
e
lg
iu
m

N
or

w
a
y

G
e
rm

a
ny U

K

F
ra

n
ce

S
p
ai
n

S
w
ed

e
n

S
lo
va

k 
R
e
pu

b
lic

P
o
la
n
d

G
re

e
ce

It
al
y

T
u
rk

e
y

Single Lone parent + 2 children Couple Couple + 2 children

BLAUWDRUK-NED.qxp  10-2-2011  13:14  Pagina 443



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 3e TRIMESTER 2010

FIGUUR 3: MAANDELIJKS BEDRAG VAN BIJSTANDSUITKERINGEN IN GEVAL VAN WERKLOOSHEID
VOOR TWEE GEZINSTYPES (IN KOOPKRACHTSTANDAARDEN (KKS) (81), 2004)

Bron: Bradshaw, 2006 en
http://www.york.ac.uk/inst/spru/research/nordic/childbenefit2004%2018%20countries.pdf.

b) Beperkte impact van de minimuminkomensregelingen op de daling van
de armoedecijfers
Bij gebrek aan duidelijke omschrijvingen van wat geschikt en noodzakelijk is om het
recht op een menswaardig bestaan te garanderen, geeft een blik op de inkomens-
niveaus in vergelijking met de armoedecijfers, en in het bijzonder met de nationale
armoederisicocijfers (82), een zekere basis voor de beoordeling, zoals werd gesug-
gereerd door het Europees Parlement in zijn Resolutie van mei 2009 (zie hierboven,
deel 3.1.3.). De analyse van de nationale minimuminkomensregelingen in de 27 EU-
landen – analyse die in 2009 door het Europees Netwerk van onafhankelijke deskun-
digen op het gebied van sociale inclusie werd gemaakt (op. cit.) – bevestigt in ruime
mate de beoordeling van de Europese Commissie van een jaar voordien, die beklem-
toont dat “in de meeste lidstaten en voor de meeste gezinstypes sociale bijstand

(81) De KKS kunnen worden omschreven als “kunstmatige euro’s” die de verschillen in kosten van
levensonderhoud tussen de verschillende lidstaten corrigeert.
(82) Zoals hierboven werd vermeld, stemt volgens de overeengekomen Europese definitie voor elk land
het armoederisicocijfer overeen met 60% van het nationaal equivalent mediaan huishoudens-
inkomen van het land.
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alleen niet voldoende is om de begunstigden uit de armoede te halen” (Europese
Commissie, 2008c). De verslagen van de deskundigen liggen in de lijn van de analy-
se van de Commissie – ook al worden de statistische gegevens waarop deze is geba-
seerd, in twijfel getrokken (83), – en suggereren dat de volgende landen met hun
minimuminkomensregeling de armoederisicodrempel het dichtst benaderen: Ier-
land, Zweden, Nederland en Denemarken.

3.2.2. Inclusieve arbeidsmarkten
In de meeste lidstaten is de pijler “inclusieve arbeidsmarkt” de meest ontwikkelde
van de drie pijlers voor actieve inclusie. Nagenoeg alle lidstaten maakten van een
inclusieve arbeidsmarkt een prioriteit in hun NAP/sociale inclusie voor 2008-2010.
De plannen tonen aan dat een toenemend aantal landen een eerder multidimensio-
nale aanpak ontwikkelt, wat in zekere mate getuigt van een actieve-inclusiebenade-
ring, ook al wordt soms geoordeeld dat de maatregelen voor sommige pijlers onvol-
doende effectief en te beperkt zijn. Vele lidstaten besteden echter weinig aandacht
aan het verbeteren van de toegang tot tewerkstelling en houden daarbij ook geen
rekening met de noemenswaardige bijdrage die de pijlers minimuminkomen en
diensten kunnen leveren om dit doel te bereiken.

Hoewel er in de meeste lidstaten een tendens is om de activeringsmaatregelen te
versterken, zijn deze maatregelen vaak niet doelgericht genoeg of zijn ze niet op
maat gemaakt om in te spelen op de behoeften van de kwetsbaarste groepen en van
diegenen die het verst van de arbeidsmarkt verwijderd zijn (84). Stilaan wordt uit de
documentatie ook duidelijk dat dit probleem door de huidige economische en finan-

(83) De analyse van de Commissie is gebaseerd op een statistiek die deel uitmaakt van de portefeuille
van “contextstatistieken” (in tegenstelling tot “indicatoren” in se) die op het niveau van de EU wer-
den goedgekeurd voor de monitoring van de Sociale OMC. Voor elk land en voor 3 verschillende huis-
houdtypes (eenpersoonshuishoudens, alleenstaande ouders met 2 kinderen en koppels met 2 kinde-
ren) geeft deze statistiek de verhouding weer tussen het netto-inkomen van de ontvangers van socia-
le bijstand (afgeleid van simulaties op basis van modelgezinnen) en de nationale armoededrempel
(berekend op grond van de microgegevens uit de “Communautaire statistiek van inkomens en levens-
omstandigheden (EU-SILC)”. Hoewel deze statistiek nuttige informatie verstrekt over de geschiktheid
van de minimuminkomensregelingen in de verschillende lidstaten, moet deze informatie met enige
behoedzaamheid worden geïnterpreteerd, gezien de brede waaier van rechten op prestaties die in
sommige landen mogelijk zijn. Een duidelijke illustratie hiervan is voor de meeste OESO-landen te
vinden bij Immervoll (2009).
(84) Er zijn echter steeds meer goede voorbeelden in het Sociale OMC-proces van beter afgestemde
en doelgerichtere programma’s om de kwetsbaarsten te bereiken. Zie bijvoorbeeld de verslagen van
de peer reviews over Developing well-targeted tools for the active inclusion of vulnerable people,
Initiatives by the social partners for improving the labour market access of disadvantaged
groups, The social economy from the perspective of active inclusion en Integrated Services in
Rehabilitation – On Coordination of Organisation and Financing (peer reviews sociale
bescherming en sociale inclusie, 2009, 2008a, 2008b en 2006). Zie ook de verslagen van 2006 (Begg
et al., 2006) en 2009 van het Europees Netwerk van onafhankelijke deskundigen op het gebied van
sociale inclusie (Frazer en Marlier, 2009: deel 4.1. over Minimum income schemes and inclusive
labour markets, de voorbeelden van goede praktijken van het Nicis Institute (Nicis Institute, 2008)
en de Urbact-projecten (Urbact 11, 2008).
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ciële crisis alsmaar acuter wordt (85). Dat een benadering rond actieve inclusie
slechts beperkt wordt goedgekeurd wanneer een inclusieve arbeidsmarkt wordt
gepromoot, blijkt ook duidelijk uit de Nationale hervormingsprogramma’s van de
lidstaten voor groei en banen voor 2008-2010; slechts in een beperkt aantal pro-
gramma’s wordt met de actieve-inclusieagenda rekening gehouden.

3.2.3. Toegang tot kwaliteitsdiensten
Het belang van toegang tot kwaliteitsvolle openbare diensten (in het bijzonder
gezondheidszorg, onderwijs en opleiding, huisvesting en sociale voorzieningen) als
een kernelement bij de preventie van en strijd tegen armoede en sociale uitsluiting,
is sinds 2000 een hoofdthema in de Sociale OMC (86). Tot op heden is de toegang
tot kwaliteitsvolle openbare diensten wellicht de actieve-inclusiepijler die het minst
aandacht heeft gekregen. Hier moet verandering in komen, aangezien het duidelijk
is dat mensen die het verst van de arbeidsmarkt zijn verwijderd en het meest uitge-
sloten zijn, intensieve en goed gecoördineerde hulp nodig hebben van de sociale
diensten en de diensten voor tewerkstelling, gezondheidszorg, onderwijs, huisves-
ting en inkomen. De openbare diensten en in het bijzonder de sociale diensten die
steun bieden aan mensen die het verst van de arbeidsmarkt verwijderd zijn, moeten
(of zouden althans moeten) een hoofdrol spelen en mensen naar de arbeidsmarkt
helpen. Voor wie dit geen realistische optie is, helpen ze bij het zoeken naar alterna-
tieve vormen van participatie aan de samenleving. Om er zeker van te zijn dat dit
ook gebeurt, moeten de ervaring en expertise van lokale openbare dienstverleners
in de Sociale OMC worden geïntegreerd. Hun rechtstreekse ervaring op grond van
hun werk met de kwetsbaarste mensen kan immers waardevol zijn voor een effi-
ciënte beleidsvorming.

Hoe belangrijk de steunverlening van lokale diensten is, is tijdens de financiële en
economische crisis des te duidelijker geworden. In heel wat lidstaten neemt de druk
op diensten, en dan vooral op lokaal niveau, alsmaar toe, waardoor het financieren
van die diensten vaak een groeiend probleem is. Hoewel in sommige landen de
diensten wegens de economische crisis werden ingeperkt, is het echter wel bemoe-
digend om vast te stellen dat in verschillende landen economische stimuleringspak-
ketten worden gebruikt om in hun onderwijs, gezondheidszorg, sociale voorzienin-

(85) Zie bijvoorbeeld: Immervoll 2009.
(86) In dit opzicht is de oprichting van een regelmatig georganiseerd forum over sociale diensten van
algemeen belang (SSGI) een belangrijke ontwikkeling. Het eerste forum werd gehouden in septem-
ber 2007, tijdens het Portugese EU-Voorzitterschap, het tweede tijdens het Franse Voorzitterschap,
in oktober 2008. Deze conferentie bood voor de lidstaten een belangrijk kader op om kwesties als
toegang tot kwaliteitsdiensten te bespreken en na te gaan hoe de rechtszekerheid op het vlak van de
SSGI kan worden versterkt (meer bepaald door erkenning door de interne markt en competi-
tievoorschriften aangaande de eigenheden van SSGI). Een derde forum wordt in oktober 2010 geor-
ganiseerd, tijdens het Belgische Voorzitterschap; tijdens dit forum wordt onder meer het tweede
tweejaarlijks verslag van de Europese Commissie over SSGI voorgelegd en besproken.
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gen en huisvestingsinfrastructuren te investeren en ze op te waarderen. Verder
waren er nieuwe initiatieven om de negatieve gevolgen van de crisis tegen te gaan –
gevolgen die vooral in de sectoren huisvesting, onderwijs en opleiding en financieel
advies voelbaar waren.

3.3. ACTIEVE INCLUSIE IN BELGIE
In deze sectie wordt het Belgische actieve-inclusiebeleid besproken vanuit het
standpunt van de minimuminkomensregelingen. Net zoals voor de secties over
Europa bespreekt de tekst drie kernelementen van actieve inclusie, met name (1)
een gegarandeerde minimumlevensstandaard, (2) toegang tot tewerkstelling en (3)
toegang tot betaalbare kwaliteitsdiensten. We beginnen met een korte bespreking
van de algemene context van de Belgische minimuminkomensregelingen.

De Belgische minimuminkomensregelingen zijn een onderdeel van een ruimer insti-
tutioneel kader, dat het “recht op sociale integratie” wordt genoemd en is opgeno-
men in de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integra-
tie, die de vorige wet (1974) over het “bestaansminimum” vervangt. Daarom forma-
liseerde deze wet ook de paradigmaverschuiving naar een benadering die op een
eerder emancipatorische en actieve verzorgingsstaat is gericht en sinds het midden
van de jaren negentig wordt ontwikkeld. In feite werd er gevreesd dat, wanneer lou-
ter een financiële minimumuitkering – het “leefloon” – zou worden verstrekt, de
mensen zouden vervallen in een machteloze berusting. Bijgevolg werd het recht op
maatschappelijke integratie in het leven geroepen, niet alleen als individueel recht,
maar ook als individueel streefdoel. Om dit doel te bereiken voorziet de wetgeving
drie belangrijke instrumenten, namelijk (1) het leefloon en/of (2) tewerkstelling,
ingebed in (3) een “geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie”.
Met andere woorden, het recht op maatschappelijke integratie houdt twee grote uit-
dagingen in: (1) gepaste inkomensbescherming (via het leefloon) en (2) integratie
op de arbeidsmarkt (via tewerkstelling en het geïndividualiseerde project).

Voor een volledig beeld van de Belgische minimuminkomensregelingen moet een
formeel onderscheid worden gemaakt tussen het “recht op maatschappelijke inte-
gratie” (RMI) en het “recht op sociale bijstand” (RSB). Hoewel ze onderling verbon-
den zijn, kunnen ze toch in zekere mate als afzonderlijke regelingen worden be-
schouwd. Aangezien het RMI is opgenomen in een universeel, globaal wettelijk
kader, is de benadering van het minimuminkomen en de armoede structureel van
aard. Het RSB is niet van een veelomvattend kader voorzien en de benadering hangt
af van zeer specifieke sociale omstandigheden en sociale noden, die van gemeente
tot gemeente en van persoon tot persoon verschillen. Verder is het RMI beperkt tot,
in hoofdzaak, twee ondersteuningsvormen – nl. tewerkstelling en leefloon – terwijl
het RSB verschillende ondersteuningsvormen inhoudt:
� voor huishoudens die van het RMI genieten, kan het bijkomende financiële steun

omvatten;
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� wie niet voor “sociale integratie” in aanmerking komt, heeft wettelijk nog steeds
recht op sociale bijstand. Dit kan financiële steun betekenen, die dan gelijk is aan
het leefloon, of hulp in natura. Het kan ook dringende medische hulp (voor immi-
granten zonder papieren) inhouden, of financiële steun voor medische en huisves-
tingskosten, extra steun voor de kinderen, enz.

De daadwerkelijke uitvoering van het RMI en het RSB wordt gegarandeerd door de
gemeentelijke Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s). Doordat
zij een eenvormig wetgevend kader hebben, hebben de OCMW’s weinig discretio-
naire bevoegdheden op het vlak van sociale inclusie. Op het domein van de sociale
bijstand zijn de praktijken daarentegen zeer uiteenlopend. Derhalve maakt een gro-
tere discretionaire bevoegdheid een gedifferentieerde ondersteuning mogelijk naar-
gelang van de specifieke sociale omstandigheden en noden. Maar ze kan ook leiden
tot een ongelijke behandeling van de begunstigden en tot rechtsonzekerheid (Van
Mechelen en Bogaerts, 2008; Steenssens et al., 2007).

3.3.1. Minimuminkomen: dekking, (niet-)benutting en geschiktheid
Aanvragers van het RMI moeten in België woonachtig zijn, ten minste 18 jaar oud
zijn, de Belgische of een Europese nationaliteit hebben of een vreemdeling zijn die
in het Rijksregister is ingeschreven, of een erkend vluchteling, of een ontheemde;
zij moeten kunnen bewijzen dat ze onvoldoende (financiële) middelen hebben, hun
werkbereidheid bewijzen (tenzij ze dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet
kunnen) en hun rechten op andere (sociale) uitkeringen hebben uitgeput.

In theorie is de dekking van het RMI (en het RSB) nagenoeg universeel. Bovendien
worden de voorwaarden om in aanmerking te komen, enigszins flexibel geïnterpre-
teerd: het woonplaatscriterium wordt geïnterpreteerd in termen van “affiniteit”
(met België), eerder dan in geografische termen; “volwassenheid” sluit “niet-begeleide
minderjarigen” niet uit. Aangezien het nationaliteitscriterium eerder strikt is en
migranten zonder papieren uitsluit, daar zij strikt genomen alleen recht hebben op
dringende medische hulp en onderwijs voor hun kinderen, moet het criterium
“werkbereidheid” worden gezien als een “inspanningsverbintenis” eerder dan als
een “resultaatsverbintenis” vanwege de aanvrager. De laatste voorwaarde verwijst
voornamelijk naar de residuele aard van het RMI. De andere inkomensbronnen ver-
wijzen tegelijkertijd naar het maatschappelijke en het gezinsniveau (bv. werkloos-
heidsuitkeringen, invaliditeitsuitkeringen alsook alimentatie).

In de praktijk kan de dekking problematischer zijn, bijvoorbeeld voor dak- en thuis-
lozen, omdat de aanvragers in het Rijksregister ingeschreven moeten zijn. Dak- en
thuislozen werden vaak uit het gemeentelijk register van hun vroegere woonplaats
geschrapt, waarmee de deur voor een aanvraag van een minimuminkomen werd
gesloten. Sinds 1994 kunnen dak- en thuislozen zonder wettelijk adres een aanvraag
indienen voor een “referentieadres” (d.w.z. een adres waar de persoon in kwestie
zijn/haar post en administratieve documenten ontvangt), wat erop neerkomt dat
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deze persoon zich in het Rijksregister inschrijft. Ondanks deze maatregel blijft de
toegang tot een minimuminkomen problematisch. Dit is gedeeltelijk toe te schrijven
aan een gebrek aan informatie aangaande het referentieadres, maar in zekere zin
ook aan de onwil van sommige OCMW’s om met een referentieadres te werken.

TABEL 3: HET GEMIDDELDE AANTAL GERECHTIGDEN OP HET RMI EN HET RSB PER MAAND

Tabel 3 illustreert de trends bij het aantal RMI- en RSB-gerechtigden. De stijging van
het totale aantal RMI-gerechtigden kan worden toegeschreven aan de wet van 2002
betreffende maatschappelijke integratie, die burgers van vreemde origine op gelijke
voet stelt met de Belgen. Als gevolg van deze wet werden vele vreemdelingen van
het RMI overgeheveld naar het RSB. De scherpe daling van het aantal RMI-gerechtig-
den tussen 2004 en 2008 kan eveneens worden verklaard door het feit dat de finan-
ciële steun voor asielzoekers in steun in natura werd omgezet (wat hen ervan weer-
hield om het recht aan te vragen). Merk verder ook op dat de nationale cijfers sterk
uiteenlopende tendensen vertonen naargelang van het gewest: Vlaanderen vertoont
een gunstige evolutie, terwijl het aantal gerechtigden in Brussel in één decennium
tijd nagenoeg verdubbelde. 

De overgrote meerderheid van RMI-gerechtigden (90%) ontvangt een leefloon. Bijna
de helft van de leefloongerechtigden blijkt alleenstaande te zijn (46%), 28% is
samenwonend en 27% trekt een uitkering als gezinshoofd. De meeste gerechtigden
zijn vrouwen: 56% in 1999 en 59% in 2008. Meer dan een derde (35%) is jonger dan
30. De niet-EU-burgers zijn goed voor 20%. Tot slot zijn steeds meer gerechtigden
volledig afhankelijk van het leefloon: ruwweg 60% ontving het volledige bedrag in
1999, tegenover bij benadering 70% in 2008.

In vergelijking met de RMI-uitkering is de RSB-caseload minder groot en deze daalt
ook nog (zie Tabel 3). De meeste RSB-ontvangers (62%) krijgen financiële steun
(ook wel het leefloonequivalent genoemd). In tegenstelling tot het “gewone” leef-
loon wordt het leefloonequivalent vaker uitgekeerd aan mannen (53% in 2008), aan
jongeren (jonger dan 30 jaar: 38%) en vaker aan alleenstaanden (47%) dan aan
samenwonenden (23%) of gezinnen (30%).

449

EEN BLAUWDRUK VOOR HET SOCIALE-INCLUSIEBELEID IN EUROPA 2020

RMI RSB 

1999 2004 2008 1999 2004 2008

Vlaams Gewest 28.148 25.509 25.620 17.138 23.038 10.760

Waals Gewest 39.196 37.784 41.276 8.197 13.065 7.536 

Brussels
Hoofdstedelijk 
Gewest

13.981 20.596 25.284 6.536 10.382 10.760

België 81.325 83.890 92.181 31.871 46.484 31.125

RMI RSB 

Bron: POD Maatschappelijke Integratie; http://www.mi-is.be. 
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Hoewel de theoretische dekking door het RMI en het RSB quasi-universeel is, blijft
het gebrek aan effectieve dekking een ernstig probleem. Het gebrek aan bescher-
ming door de minimuminkomensregeling als het “laatste vangnet” moet duidelijk
worden onderscheiden van de niet-benutting, aangezien er vele mogelijke redenen
zijn waarom huishoudens die beneden het minimuminkomensniveau leven, niet van
de (volledige) uitkering gebruik maken:
� misschien hebben ze er door wettelijke beperkingen geen recht op;
� misschien hebben ze er recht op zonder een aanvraag in te dienen (in feite niet-

benutting);
� misschien krijgen ze geen toegang of ontvangen ze per vergissing minder dan het

verschuldigde bedrag;
� misschien weigeren ze te voldoen aan de bijkomende discretionaire voorwaarden,

zoals de eis tot activering, gedwongen verkoop van eigendom, schuldenbeheer, enz.;
� misschien zijn ze hun uitkering kwijtgespeeld door sancties of opschorting;
� misschien trekken ze slechts een gedeeltelijke uitkering ten gevolge van afhoudin-

gen voor schuldenaflossing.

Er werd slechts weinig (recent) onderzoek gevoerd naar het gebrek aan doeltreffen-
de bescherming (bv. Groenez en Nicaise, 2002; Nicaise et al., 2004 – beide op basis
van de panelgegevens van de jaren negentig). Volgens deze studies was het percen-
tage van individuen die door de mazen van het vangnet vallen – d.w.z. de bevolkings-
groep die onder de “beschermingsdrempel” ligt – groter (3,9%) dan het percentage
individuen die door het vangnet werden opgevangen (1,2%) (Groenez en Nicaise,
2002). De “quasi-universele dekking” zou dus een eerder vertekend beeld van de
werkelijkheid oproepen. In internationaal perspectief is de kwestie “onderbescher-
ming” in minimuminkomensregelingen vergelijkbaar met die in de omliggende lan-
den (Nicaise et al., 2004). De waarschijnlijkheid dat iemand onder de nationale mini-
muminkomensdrempel valt zonder financiële hulp te krijgen (in België), is groter
voor vrouwen, koppels, individuen met een onderwijsgraad die lager ligt dan de
tweede graad van het secundair, en de cohorte jonger dan 24 jaar (Groenez en
Nicaise, 2002). De kenmerken geslacht en leeftijd zijn voor RMI-gerechtigden en
onderbeschermde individuen gelijk.

De redenen voor de niet-benutting werden in ander onderzoek bestudeerd (bv. Ver-
cauteren en Daems, 1995; Steenssens et al., 2007). In feite moet elke aanvrager een
aantal op elkaar volgende hindernissen overwinnen vooraleer hij effectief een aan-
vraag voor het MSI indient. Een eerste reeks hindernissen kan worden samengevat
als de perceptie van de nood aan financiële hulp. De aanvrager dient eerst zijn eigen
situatie te identificeren als een situatie van nood en onzekerheid. Kennis vormt een
tweede hindernis. Deze kennis omvat niet alleen de basiskennis omtrent de minimum-
inkomensregelingen en het bestaan van de OCMW’s, maar de aanvrager moet ook
zijn persoonlijke situatie kunnen herkennen als een situatie die recht geeft op het
RMI of het RSB. Aangezien elk OCMW de plicht heeft om mogelijke gerechtigden te
informeren, zou dit probleem beperkt moeten blijven. Ook weerstand tegen de
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sociale bijstand als geheel of tegen het OCMW in het bijzonder (bijvoorbeeld ten
gevolge van vroegere conflicten) kan een hindernis uitmaken. Ten vierde zien som-
mige huishoudens financiële bijstand in hun situatie misschien als nutteloos. Ten
slotte moeten ook psychosociale hindernissen, zoals een schaamtegevoel of trots,
worden vermeld. Over het algemeen is niet-benutting het gevolg van een complexe
combinatie van verschillende hindernissen. Globaal genomen is sociale bijstand een
bijzonder complexe interventie. Sommige representatieve organisaties roepen er
daarom toe op dat de OCMW’s proactiever te werk gaan en dat, telkens als dat
mogelijk is, sociale rechten zoals het RMI automatisch worden toegekend. Gebrek
aan informatie is een ernstig probleem dat leidt tot het niet benutten van sociale
rechten. De wet van 2002 heeft geprobeerd dit gebrek aan te pakken door de
OCMW’s een uitgebreide informatieplicht op te leggen. Aangezien er over de niet-
benutting van sociale rechten geen recente cijfers meer beschikbaar zijn, kunnen
we de doeltreffendheid van deze maatregel niet beoordelen.

Hoewel het “leefloon” niet de enige minimuminkomensregeling is, is het wel de
enige structurele, financiële uitkering via het RMI. Globaal genomen zijn er drie
categorieën, naargelang van het specifieke gezinstype (87):
� Categorie 1: samenwonende (ongeveer 485 EUR in 2009);
� Categorie 2: alleenstaande (ongeveer 725 EUR);
� Categorie 3: gezin (ongeveer 970 EUR).

Het OCMW gaat na tot welke categorie de aanvrager behoort. Bij de berekening van
het bedrag van de uitkering houdt het OCMW rekening met alle mogelijke bestaans-
middelen van de aanvrager én met die van de personen die met hem samenwonen.
Men is het er ruimschoots over eens dat het leefloon over het algemeen ontoerei-
kend is om gerechtigden uit de armoede te halen. Onderzoeken wijzen uit dat de
mate van ongeschiktheid afhangt van de samenstelling van het gezin (88) (bv. Van
Mechelen en Bogaerts, 2008). De kloof tussen het leefloon en de Europese armoede-
risicodrempel is meer bepaald smaller voor alleenstaanden en alleenstaande ouders,
terwijl koppels met of zonder kinderen aanzienlijk minder dan de drempel ontvan-
gen. Uit dezelfde studie is ook gebleken dat er tussen 1992 en 2005 een forse achter-
uitgang was; de voorbije jaren is de situatie echter weer gestabiliseerd. De evolutie
was het slechtst voor koppels, terwijl de voorwaarden voor alleenstaande ouders
lichtjes verbeterden (zie tabel 4).

(87) Dit zijn de bedragen op 1 juni 2009, geïndexeerd (http://mi-is.be).
(88) Gezinnen met kinderen ten laste bijvoorbeeld kunnen ook terugvallen op gewaarborgde kinder-
bijslag, waarmee ze hun financiële middelen aanzienlijk uitbreiden, maar het gecombineerde bedrag
blijft onder de armoederisicodrempel.
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TABEL 4: HET LEEFLOON EN DE ARMOEDERISICODREMPEL (ARD) (EUR/MAAND)

Voor een ander onderzoek werd het leefloon vergeleken met het nationale inkomen
per capita en het minimumloon (bv. Cantillon et al., 2003; 2004). Deze studies leren
ons dat België er niet in is geslaagd om het leefloon aan de algemene levensstan-
daard te koppelen – afgezien van de regelmatige prijsindexaanpassingen van het leef-
loon en enkele reële stijgingen sinds 2002.

De erosie van het minimuminkomensniveau mag in feite geen verrassing zijn. Sinds
1999 wordt het Belgische socialebeschermingsbeleid, net als dat van andere EU-lan-
den, sterk beïnvloed door het paradigma “werk lonend maken”. Dit specifieke beleids-
perspectief helpt om te begrijpen waarom het leefloon in termen van strijd tegen
armoede ongeschikt is. Om mensen ertoe aan te zetten om aan het werk te gaan, was
er een expliciete strategie om de lage lonen op te trekken en tegelijkertijd de stijging
van de uitkeringen te beperken, om de kloof tussen beide te vergroten. Zoals uit tabel
5 blijkt, werd de overgang van minimuminkomen naar tewerkstelling nooit slecht ver-
goed. De stimulans om aan het werk te gaan is duidelijk groot genoeg. Voor alleen-
staanden en alleenverdieners zonder kinderen is deze stimulans het grootst, voor
alleenstaande ouders is deze het kleinst. Weliswaar is de overgang naar een voltijdse
baan lonender dan de overgang naar een deeltijdse baan. Dit is volstrekt logisch, maar
alleenstaande ouders kampen vaak met hindernissen als het over voltijdse tewerkstel-
ling gaat, onder andere door hun verantwoordelijkheden inzake kinderopvang. De
correcte beleidsreactie bestaat er waarschijnlijk in om kinderopvang toegankelijker en
betaalbaarder te maken, eerder dan de uitkeringen laag te houden.

TABEL 5: NETTOWINST UIT TEWERKSTELLING IN VERGELIJKING MET DE WERKLOOSHEIDSUITKE-
RING EN HET LEEFLOON, 1999-2008 (IN %)
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( )

Alleenstaande 2 volwassenen/2 kinderen

2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 

Leefloon 613 626 644 657 716 834 859 877

ARD 777 829 860 878 1632 1740 1805 1844 

Kloof in
% 21,1 24,5 25,1 25,2 56,1 52,1 52,4 52,4

( )

 Max. werkloos-
heidsuitkering

Min. werkloos-
heidsuitkering Leefloon 

 1999 2008 Verschil 1999 2008 Verschil 1999 2008 Verschil 

Voltijdse tewerkstelling 

Alleenstaande 42 19 -23 58 45 -13 66 70 4

Alleenstaande ouder -3 10 13 7 23 16 15 21 6

Alleenverdiener, geen
kinderen 12 23 11 27 43 16 40 49 8

Alleenverdiener, met 
kinderen 9 19 10 21 33 12 29 37 7

Deeltijdse
tewerkstelling

Alleenstaande 27 8 -20 31 16 -15 38 34 -5

Alleenstaande ouder 15 8 -6 18 15 -3 13 18 4

Alleenverdiener, geen
kinderen 26 13 -13 30 22 -8 30 2 -28

Alleenverdiener, met 
kinderen 23 11 -12 25 16 -10 15 2 -13 

Alleenstaande 2 volwassenen/2 kinderen

Bron: EU-SILC, http://www.mi-is.be.

Max. werkloos-
heidsuitkering

Min. werkloos-
heidsuitkering Leefloon 

Bron: Bogaerts, 2008, pagina 21. 
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Het overzicht van recente tendensen in de Belgische minimuminkomensregeling
leert ons dat België, net als vele andere EU-landen, nog een lange weg heeft af te leg-
gen vooraleer er voor alle burgers effectief een minimum aan zekerheid is. Los van
een geleidelijke toename van het daadwerkelijke uitkeringsniveau, is er ook nood
aan een proactiever opsporingsbeleid t.a.v. huishoudens die in armoede leven. Voor
beide opties is een paradigmaverschuiving noodzakelijk, weg van de afhankelijk-
heidscultuurbenadering naar de erkenning van het recht op een minimuminkomen als
een van de meest fundamentele voorwaarden voor echte deelname aan het sociale leven.

3.3.2. Toegang tot inclusieve tewerkstelling
In de manier waarop de OCMW’s de overgang naar tewerkstelling aanpakken, kun-
nen drie benaderingen onderscheiden worden:
� het centrum treedt op als werkgever of als coach;
� het centrum financiert mee de tewerkstelling van het individu via de “activering

van de minimuminkomensuitkering”; of
� het centrum treedt op als tussenpersoon voor andere (al dan niet gesubsidieerde) banen. 

Volgens art. 60, §7 van de wet op de OCMW’s (89) kan het centrum zelf als werkge-
ver optreden of tussenbeide komen voor een derde partij die de begunstigde in
dienst zou nemen. In beide gevallen wordt de baan door de federale regering
gesubsidieerd. Met deze maatregel wil men uitgesloten personen weer op de arbeids-
markt brengen en hun socialezekerheidsrechten herstellen. Bij voltijdse tewerkstel-
ling is de subsidie gelijk aan het volledige bedrag van het leefloon. Indien de begun-
stigde in een bedrijf uit de sociale economie in dienst wordt genomen, is de subsi-
die gelijk aan de kosten voor het brutoloon, met een plafond van 22.665 EUR per
jaar (90). Het probleem van art. 60 is dat de subsidie vervalt zodra de persoon in
kwestie weer in aanmerking komt voor werkloosheidsuitkeringen. Meer dan de
helft van de begunstigden kwamen op dat ogenblik weer in de werkloosheid
terecht. Art. 61 van de wet op de OCMW’s (op. cit.) wil daarom de overgang naar
de reguliere arbeidsmarkt vereenvoudigen na een periode van tewerkstelling binnen
het OCMW. De subsidie – die eveneens door de federale regering wordt betaald –
bedraagt maximum 250 EUR per maand (voor voltijdse tewerkstelling) en kan voor
ten hoogste 12 maanden binnen een periode van 24 maanden worden toegekend. 

RMI-gerechtigden hebben ook toegang tot andere, belangrijke tewerkstellings-
programma’s: het ACTIVA-plan, SINE-tewerkstelling, overgangstewerkstellings-
programma’s en “inschakelingsinterim”. Verder kan het OCMW een partnership
afsluiten met de regionale arbeidsbemiddelingsdienst en/of met een of meer offi-
cieel erkende partners.

(89) Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
(OCMW’s).
(90) http://www.socialeconomy.be. Dit zijn bedragen voor 2009.
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� Het ACTIVA-plan is een programma dat de tewerkstelling van (langdurig) werklozen
in de hand werkt door toedoen van aanwervingssubsidies. De werkgever die een
(langdurig) werkloze persoon in dienst neemt, heeft recht op een tijdelijke vrijstelling
van werkgeversbijdragen en op een loonsubsidie van het OCMW. Het bedrag van de
vrijstelling en dat van de subsidie hangen af van de leeftijd van de begunstigde, de duur
van de tewerkstelling en het type van ACTIVA-maatregel – drie in totaal.

� SINE is een tewerkstellingsprogramma dat op bijzonder kwetsbare groepen is
gericht. De gerechtigden worden tewerkgesteld in erkende sociale ondernemin-
gen. Wanneer ze voldoende werkervaring hebben opgebouwd, kunnen ze naar de
reguliere arbeidsmarkt overstappen – hoewel met de mogelijkheid dat de herinte-
gratie op de arbeidsmarkt mislukt, ook rekening wordt gehouden. Het programma
bevordert tewerkstelling door middel van parafiscale en financiële voordelen voor
de werkgever. De werkgever heeft meer bepaald recht op vrijstelling van werkge-
versbijdragen en een loonsubsidie vanwege het OCMW – die niet noodzakelijk
beperkt is in de tijd. Deze financiële bijdrage hangt voornamelijk af van het
tewerkstellingstype (voltijds of deeltijds).

� De zogenaamde “overgangstewerkstellingsprogramma’s” zijn beperkt in de tijd en
zijn voornamelijk ontworpen voor de non-profitsector (socioculturele sector,
sport, ontspanning en milieu). Werkervaring gecombineerd met opleiding en
begeleiding bereidt de gerechtigden expliciet voor om naar de reguliere arbeids-
markt over te stappen. De werkgevers hebben recht op een overeengekomen vrij-
stelling van werkgeversbijdragen en op een financiële bijdrage van het OCMW.
De bijdrage is beperkt tot twee of drie jaar. De financiële bijdrage is ook afhanke-
lijk van het tewerkstellingstype, de vroegere activiteiten van de werknemer en het
werkloosheidscijfer in de gemeente.

� Een vierde maatregel, “inschakelingsinterim” genoemd, is gebaseerd op overeen-
komsten tussen interimkantoren en de Minister van Maatschappelijke Integratie.
Het interimkantoor verbindt zich ertoe een persoon die recht heeft op sociale
integratie of financiële sociale bijstand, werkervaring te verschaffen door middel
van interimopdrachten, en hem eventueel ook een contract van onbepaalde duur
te bezorgen (bij een derde werkgever). Verder zorgt het kantoor voor de nodige
opleiding en begeleiding. In ruil daarvoor ontvangt het kantoor gedurende twee
jaar een overeengekomen loonsubsidie.

In 2008 leverden de tewerkstellingsprogramma’s van het OCMW in totaal meer dan
20.000 banen op (zie tabel 6). Tussen 2004 en 2008 stagneerde de jobcreatie enigs-
zins in verschillende tewerkstellingsprogamma’s, na een verdubbeling tussen 1999
en 2004. De regeringswissel in 1999, die met een nieuwe beleidsaanpak – de actie-
ve verzorgingsstaat – gepaard ging, is de aannemelijkste verklaring voor de forse uit-
breiding tijdens de eerste helft van het decennium. De recente financiële en econo-
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mische crisis heeft aangetoond hoe gevoelig deze tewerkstellingsprogramma’s zijn
voor economische schommelingen. In feite is het aantal mensen tewerkgesteld in
het kader van deze programma’s sinds het einde van 2008 gedaald (91).

Van alle activeringsmaatregelen is art. 60, §7 de belangrijkste. Met ongeveer 19.000
individuen die in de loop van één jaar aan een baan beginnen, is deze activerings-
vorm veel belangrijker dan om het even welke andere activeringsmaatregel. Inscha-
kelingsinterim daarentegen blijkt het minst succesvol te zijn (uit de cijfers blijkt
zelfs een achteruitgang van deze maatregel). Hoewel het aantal individuen tewerk-
gesteld in het SINE-systeem voortdurend stijgt, compenseert het niet volledig de
daling van de tewerkstelling in de andere programma’s.

TABEL 6: HET AANTAL INDIVIDUEN DIE IN DE LOOP VAN EEN JAAR AAN HET WERK GAAN VIA
EEN TEWERKSTELLINGSPROGRAMMA

Tempera en Agence Alter (2006) maakten een beoordeling van de programma’s en
stelden vast dat nagenoeg de helft (49,6%) van de geactiveerde individuen na afloop
van het activeringsprogramma tewerkgesteld blijft, ook al zijn er enige verschillen
naargelang van de maatregel. Programma’s met terugkeer naar werkloosheidsuitke-
ringen als hoofddoelstelling – zoals art. 60, §7, art. 61 – vertonen minder duurzame
effecten voor de tewerkstelling (46%, tegenover 58% in andere maatregelen). Van
de gerechtigden die tewerkgesteld bleven, behield 77% dezelfde baan, terwijl 23%
een andere baan vond na het activeringsprogramma. Grofweg één derde hoopt een
nieuwe baan te vinden. De activeringsprogramma’s lijken dus in ruime mate hun
doelstelling te bereiken. Toch blijft de situatie van de gerechtigden onzeker. Ten
eerste heeft na een jaar activering slechts 26,8% een contract van onbepaalde duur.
Een tweede probleem is de aanhoudende nood aan intensieve begeleiding. Geacti-
veerde individuen hebben het moeilijk om op eigen houtje een baan te vinden en
vaak hebben ze de hulp van het OCMW nodig. Verder blijkt dat individuen die één
maand na het einde van het activeringsprogramma nog geen baan hebben gevon-
den, ten minste nog een jaar werkloos blijven.

(91) Bron: POD Maatschappelijke Integratie – http://mi-is.be.
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19999 (2002)) 20044 20088 

Art. 60, § 7 9.917 19.879 19.121

Art. 61 447 786 504

ACTIVA* 291 968 809

SINE 1 250 422

Overgangstewerkstellingsprogramma’s 19 631 363

Inschakelingsinterim 38 101 8

Het eerste jaar waarvoor we in verband met het ACTIVA-programma gegevens hebben ontvangen,

is 2002 en niet 1999.

Bron: POD Maatschappelijke Integratie; http://mi-is.be. 
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Alles wel beschouwd, leert de recente ervaring ons dat een voluntaristisch beleid de
arbeidsmarktintegratie van ontvangers van een minimuminkomen (en sociaal uitge-
sloten groepen in het algemeen) een flinke zet kan geven. Weliswaar is het retentie-
percentage van 50% na afloop van het programma verre van perfect – en door het
feit dat er bij de beoordeling geen controlegroepen zijn, blijft het netto-effect twijfel-
achtig. Uit een vroegere beoordeling is echter gebleken dat de uitstroom uit het
minimuminkomen naar werk bij niet-deelnemers aan activeringsprogramma’s niet
meer dan 25% bedroeg, wat suggereert dat het netto-effect substantieel is (Nicaise,
2002). Dezelfde studie leert ons ook dat een nettostijging van de tewerkstelling van
10% toereikend kan zijn om de volledige kosten van het programma voor de rege-
ringsbegroting te dekken.

De relatie tussen de minimuminkomensregeling (en verwante activeringsprogram-
ma’s) enerzijds en de sociale zekerheid anderzijds is een zeer dubbelzinnige relatie.
Zoals hogerop reeds werd vermeld, wordt er met sommige tewerkstellings-
maatregelen expliciet naar gestreefd om aanvragers van een minimuminkomen over
te dragen naar de werkloosheidsverzekering; er ontstaat met andere woorden een
“draaideureffect”. Tegelijkertijd worden kwetsbare groepen door sancties of
opschortingen vaak uit de werkloosheidsverzekering (en de daarmee verwante
arbeidsbemiddelingsdiensten) uitgesloten, waarmee de last (weer) bij het OCMW
ligt. Wets et al. (1998) onderzochten de stromen tussen werkloosheid en OCMW
voor het eerst. Van alle aanvragers van een minimuminkomen bleek ruwweg één
derde (32%) als werkloze geregistreerd te staan; sommige daarvan vroegen alleen een
voorschot aan (34%), andere verzochten om een inkomenstoeslag wegens lage uitke-
ringen (39%), en een derde groep was uit de werkloosheidgeschorst (27%). De laats-
te categorie kampt met een bijzondere last, aangezien mensen wier werkloosheids-
uitkeringen werden opgeschort, voor hun bestaansmiddelen vaak volledig van het
OCMW afhangen. Een verdere uitsplitsing van deze categorie is eveneens interessant:
individuen wier recht op uitkeringen is geschorst wegens langdurige werkloosheid,
zijn minder geneigd om steun te vragen bij het OCMW. Mensen die geschorst wer-
den omdat ze werk weigerden, hun baan opzeiden of een administratieve sanctie
opgelegd kregen, zijn eerder wel geneigd om naar het OCMW te stappen: ruw ge-
schat één op de tien gevallen. In feite zijn velen onder hen het slachtoffer van de
complexiteit of het gebrek aan transparantie van de werkloosheidswetgeving.

Sinds 2004 is het aantal individuen wier recht op werkloosheidsuitkeringen werd
geschorst, aanzienlijk gestegen ten gevolge van de strengere voorwaarden voor uit-
keringen, de intensifiëring van de controles en de sancties (zie bv. Martens, 2008).
Heylen en Bollens (2006) bestudeerden de stromen tussen werkloosheid en sociale
bijstand (in het bijzonder in het geval van sancties) opnieuw op basis van adminis-
tratieve bestanden. Vooreerst kwamen ze tot de vaststelling dat er duidelijk een ver-
band bestaat tussen sancties en afhankelijkheid van het OCMW. Eén op de tien
gesanctioneerde werklozen meer bepaald ontvangt een rechtstreekse compensatie
van het OCMW na uitsluiting uit de werkloosheidsuitkeringen. Ten tweede blijkt dat
de duur van de sanctie de afhankelijkheid van het OCMW op twee manieren beïn-
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vloedt: hoe langer de sanctie, (a) hoe groter het percentage gesanctioneerden die hulp
vragen bij het OCMW en (b) hoe langer de periode van afhankelijkheid van het OCMW.

De (recentere) cijfers van de Fédération des CPAS Wallons, gebaseerd op een steek-
proef van 57 Waalse OCMW’s, klinken meer dan alarmerend (Cherenti, 2009). Vol-
gens deze studie waren er op 31 oktober 2008 2.637 ontvangers van sociale bijstand
in deze OCMW’s die een sanctie opgelegd hadden gekregen van de federale
tewerkstellingsdienst (92), een stijging van 22% in vergelijking met 2007 en zeven
keer zo veel als in 2005. De auteur schat dat (in het Waals Gewest) 38% van alle ge-
schorste werklozen een aanvraag om steun van het OCMW indient, terwijl vele
andere uit de registers “verdwijnen”. In verband met het profiel van de personen
die sociale bijstand aanvragen, zien we dat 60 tot 90% blijkbaar (zeer) laaggeschoold
is, 51% is alleenstaande ouder en 30% is alleenstaande.

De voornaamste conclusie die we uit deze studie kunnen trekken, is dat de in-
stroom in de sociale bijstand in zekere mate afhankelijk is van de doeltreffendheid
(of het gebrek daaraan) van het primaire vangnet (hoofdzakelijk het werkloosheids-
verzekeringsstelsel). Betere werkloosheidsuitkeringen en een menselijker regeling
van sancties en schorsingen zouden heel wat uitsluiting kunnen voorkomen. De
overgang van werkloosheidsverzekering naar de sociale bijstand heeft voor de aan-
vragers meer dan alleen financiële gevolgen: het betekent tevens dat werkzoeken-
den de toegang tot de bemiddelings- en opleidingsdiensten verliezen die aan de
werkloosheidsverzekering gekoppeld is.

3.3.3. Toegang tot kwaliteitsdiensten
Naargelang van de lokale context biedt het OCMW een brede waaier van diensten,
die nagenoeg alle domeinen dekken: sociale begeleiding, maaltijdverdeling, opvang-
centra, thuiszorg, buurtdiensten, ouderschapscursussen, opvoedingsondersteuning,
sport, culturele projecten, enz. In dit deel worden slechts de belangrijkste types van
ondersteuning uiteengezet.

De OCMW’s kunnen medische hulp verlenen (of financieren) zodat de toegang tot
kwaliteitsgezondheidszorg voor iedereen die wettelijk in België verblijft, gewaarborgd
is. De medische hulp is opgenomen in het RSB, niet in het RMI. Elk individu kan er
een aanvraag toe indienen telkens wanneer blijkt dat hij zijn medische kosten niet kan
dragen. Medische hulp dekt een brede waaier van kosten voor gezondheidszorg:
� medische kosten;
� kosten voor geneesmiddelen;
� ziekenhuiskosten;

(92) Het cijfer 2.637 is een momentopname. In termen van “stroom” in de loop van de voorbije 12
maanden werden door hetzelfde OCMW 6.547 aanvragen ontvangen.
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� medische kosten en/of kosten voor geneesmiddelen voor ambulante zorg in een
verzorgingsinstelling.

In sommige steden kunnen klanten een medische kaart aanvragen waarmee zij (en
hun gezin) bij erkende zorgverleners terechtkunnen. De kosten worden dan recht-
streeks aan het OCMW doorgerekend. Migranten zonder papieren kunnen de
medische kaart en medische hulp ook aanvragen, hoewel voor hen alleen de kosten
voor dringende medische verzorging door het OCMW worden gedekt (93).

TABEL 7: HET AANTAL GERECHTIGDEN OP (DRINGENDE) MEDISCHE HULP (ALS PERCENTAGE VAN
HET AANTAL GERECHTIGDEN OP HET RECHT OP SOCIALE BIJSTAND)

Tabel 7 illustreert het aantal gerechtigden op (dringende) medische hulp. In de periode
1999-2004 steeg de vraag naar (dringende) medische hulp zeer sterk. De omvang van
de medische hulp ten opzichte van andere vormen van sociale bijstand nam in deze
periode eveneens toe. In 1999 had één op de tien aanvragen voor sociale bijstand
betrekking op medische hulp, in 2004 bedroeg deze verhouding één op zeven. Aan-
vragen voor sociale bijstand door migranten zonder papieren waren altijd al beperkt
tot, in hoofdzaak, aanvragen voor dringende medische hulp. Nochtans kunnen we
tussen 1999 en 2004 een snelle toename vaststellen, gevolgd door een lichte daling in
absolute cijfers na 2004.

De OCMW’s komen eveneens tussen op het vlak van huisvesting. Eerst en vooral
hebben de meeste OCMW’s een eigen woningvoorraad. In vele gemeenten hebben
ze hun eigen opvangcentra. De OCMW’s kunnen mensen in noodsituaties – bijvoor-
beeld wanneer hun vorige woning onbewoonbaar werd verklaard, wanneer ze om
gerechtelijke of familiale redenen uit hun woning worden gezet of wanneer de dak-
loosheid door een ramp wordt veroorzaakt, enz. – voor een korte periode (tot 8
maanden) een onderkomen bieden. Ten tweede moet het OCMW op de hoogte
worden gebracht van elke gerechtelijke uitzetting. Het OCMW kan dan beoordelen
welke vorm van steun het aan de mensen in kwestie kan verlenen. De bedoeling is
in feite om uitzetting te voorkomen. Wanneer een uitzettingsbevel wordt uitgevaar-
digd, is dat in vele gevallen omdat het conflict tussen huurder en eigenaar zo sterk is
geëscaleerd dat het voor het OCMW moeilijk is om nog een oplossing te vinden.

(93) Hoe dringend de hulp is, moet door een arts worden vastgesteld.
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1999 2004 2008

Medische hulp
3.150

(9,88%)

6.610

(14,23%)

2.038

(9,53%) 

Dringende medische
hulp

220

(0,69%)

3.171

(6,83%) 

2.983

(13,96%)
Bron: POD Maatschappelijke Integratie; http://mi-is.be.
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Bovendien vraagt preventieve bijstand op dit domein veel tijd. Vaak is er onvoldoen-
de personeel om deze taak naar behoren uit te voeren (VVSG, 2008). Ten derde kan
het OCMW de huur en/of de huurwaarborg subsidiëren. Het laatstgenoemde instru-
ment heeft veel effect als hindernissen voor huisvesting op de private markt moeten
worden overwonnen. Om mensen te helpen die een woning zoeken, kan het
OCMW hun huurwaarborg voorschieten. Tot slot kunnen daklozen die een woning
betrekken, een installatiepremie ontvangen. De premie stemt overeen met één
maand leefloon voor een gezin (d.w.z. 967 EUR). De premie kan slechts één keer en
voor maximum twee jaar worden toegekend.

Toegang tot energie is eveneens een hoofdbekommernis van het OCMW. Voor spe-
cifieke steun op dit vlak kan het gebruik maken van het Energiefonds (sociaal fonds
voor gas en elektriciteit) en het Sociaal verwarmingsfonds. De overkoepelende Vere-
niging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) maakt in deze context gewag van
twee problemen (VVSG, 2008). Ten eerste pleit de VVSG voor de invoering van één
enkel energiefonds (nu worden de federale subsidies over verschillende fondsen
verspreid, zodat een efficiënte uitvoering moeilijk wordt). Ten tweede vraagt de
Vereniging dat de overheidssteun opnieuw vooral op preventie en advies zou wor-
den gericht. Voorlopig worden de OCMW’s ingeschakeld wanneer de problemen acuut
zijn geworden. Vermeldenswaard is ook het bestaan van de schuldbemiddelingsdiens-
ten. Lokale OCMW’s kunnen hun eigen schuldbemiddelingsdienst oprichten, niet alleen
op het vlak van energie, maar ook op andere domeinen, zoals huisvesting.

Het recht op sociale bijstand dekt een brede waaier van andere activiteiten en bij-
standsvormen. Wij hebben slechts de eerder structurele vormen van bijstand ver-
meld. Aangezien het eigenlijke “leefloon” ontoereikend kan zijn om het inkomen
boven de armoederisicodrempel te brengen, kan een totaalpakket met bijkomende
steun soms beter geschikt zijn. Uit onderzoek is gebleken dat sommige OCMW’s sys-
tematisch het leefloon aanvullen tot de armoededrempel (Bogaerts en Van Meche-
len, 2008); de aanvrager moet doorgaans echter wel een aanvraag indienen. Door
een gebrek aan informatie maken nog steeds al te veel aanvragers weinig gebruik
van de beschikbare steun en de OCMW’s gaan ook zeer discretionair tewerk in het
toekennen van deze aanvullende diensten en bij het bepalen van de toekenningsvoor-
waarden. Het ontbreken van regelgeving op het domein van de sociale bijstand kan lei-
den tot een ongelijke behandeling van uitkeringsgerechtigden en tot rechtsonzekerheid.
Sommige stakeholders pleiten bijgevolg voor de ontwikkeling van gemeenteoverschrij-
dende bijstandsnormen en van de middelen om deze af te dwingen.
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3.4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN OM DE EUROPESE ACTIE OP HET VLAK VAN
ACTIEVE INCLUSIE UIT TE BREIDEN
De Aanbeveling aangaande actieve inclusie van 2008 kreeg politieke steun van de
lidstaten, maar ook van een brede waaier van kernactoren in de Sociale OMC. Toch
blijft het een grote uitdaging om de doelstellingen op dit vlak in werkelijkheid om te
zetten. De pijlers minimuminkomen en toegang tot diensten blijven onderontwik-
keld ten opzichte van de pijler inclusieve arbeidsmarkt. In heel wat lidstaten moet
nog veel werk worden verzet om te zorgen voor beter geïntegreerde en uitgebreide-
re strategieën die de drie beleidsterreinen beter op elkaar afstemmen. Verder moe-
ten er afdoende en regelmatige systemen worden ingevoerd voor de monitoring en
rapportage van de tenuitvoerlegging van de Aanbeveling.

Het is duidelijk dat de Aanbeveling van 2008 een stevige basis vormt voor de ont-
wikkeling van een consistent en intensief werkprogramma inzake actieve inclusie
op Europees niveau. Of een dergelijk programma tot ontwikkeling komt, zal echter
in grote mate van 2 factoren afhangen: wordt er een vernieuwd en uitgebreid poli-
tiek engagement aangegaan om te werken aan de uitroeiing van armoede en sociale
uitsluiting in de context van de Europese agenda voor 2020? En komt er een speci-
fiek engagement om actieve inclusie te bevorderen in de context van een vernieuw-
de en uitgebreidere Europese coördinatie op sociaal vlak, met een veel grotere inter-
actie tussen de agenda’s inzake economie, werkgelegenheid, sociale aangelegenheden
en duurzame ontwikkeling? Dit is zeker de verwachting, aangezien de Aanbeveling
over actieve inclusie werd ontwikkeld in de veronderstelling dat er op het sociaal
domein een effectieve Europese coördinatie komt, met een extra sterk luik “sociale
inclusie”.

In het licht van wat hierboven werd uiteengezet, zijn er drie kerntaken die noodza-
kelijkerwijze moeten worden vervuld om te garanderen dat op het niveau van de EU
effectief acties worden ontwikkeld aangaande actieve inclusie na 2010:
� ten eerste is het hoogstnoodzakelijk dat de uitroeiing van armoede en sociale uit-

sluiting in het algemeen en de bevordering van actieve inclusie in het bijzonder,
de nodige politieke goedkeuring krijgen van de Europese Raad, wanneer deze de
Europese agenda voor 2020 goedkeurt;

� ten tweede moet aangaande effectieve schikkingen tegen eind 2010 op het niveau
van de EU een formele overeenkomst worden afgesloten voor de tenuitvoerleg-
ging van een vernieuwde en uitgebreidere Europese coördinatie op sociaal vlak;
daarbij moet expliciet de voorrang worden gegeven aan specifiek werk over kern-
thema’s, zoals de tenuitvoerlegging en monitoring van de Aanbeveling aangaande
actieve inclusie;

� ten derde moeten de Commissie, de lidstaten en de stakeholders een overeenkomst
bereiken (als onderdeel van de nieuwe Europese coördinatie op sociaal vlak) over
een gedetailleerd meerjarig werkprogramma of “blauwdruk” aangaande actieve
inclusie vanaf 2011. Dit zou leiden tot een betere coördinatie en focus op het
werk betreffende actieve inclusie en zou ertoe kunnen bijdragen dat actieve inclu-
sie in de komende periode een nieuw niveau van efficiëntie bereikt.
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Behalve deze drie kernaanbevelingen zouden we nog een aantal gedetailleerdere
suggesties kunnen formuleren voor de verdere ontwikkeling van het initiatief rond
actieve inclusie.

3.4.1. Evaluatie en monitoring
� De lidstaten en de Commissie zouden een akkoord moeten bereiken betreffende

een heldere structuur voor het monitoren van de tenuitvoerlegging van de Aanbeve-
ling van 2008. Die zou de basis moeten vormen voor een jaarlijks verslag over de
vorderingen, bestemd voor de Voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad en voor
het Europees Parlement, maar ook voor de nationale (en eventuele subnationale)
parlementen van de lidstaten. Dit zou een standaardonderdeel moeten worden van
het jaarlijkse Gezamenlijk verslag over sociale bescherming en sociale inclusie.

3.4.2. Uitwisseling en wederzijds leren
� Een systematisch uitwisselings- en leerproces betreffende efficiënte benaderingen

voor actieve inclusie zouden moeten worden ontwikkeld in de context van het
Communautair programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit
(PROGRESS), door middel van peer reviews, grensoverschrijdende uitwisseling-
sprojecten, het werk van Europese armoedenetwerken en het Europees Netwerk
van onafhankelijke deskundigen op het gebied van sociale inclusie.

3.4.3. Koppelingen
� Er zouden systematische koppelingen moeten worden gelegd met de Europese

Werkgelegenheidsstrategie, om te waarborgen dat in de toekomst meer aandacht
wordt besteed aan de benadering inzake actieve inclusie, ten gunste van de inte-
gratie van diegenen die het verst van de arbeidsmarkt verwijderd zijn.

� De bijdrage van actieve inclusie tot andere kernthema’s in de vernieuwde Europe-
se coördinatie op sociaal vlak – in het bijzonder wat kinderarmoede, uitsluiting op
huisvestingsgebied, dakloosheid en de integratie van migranten en etnische min-
derheden betreft – zou duidelijker moeten worden verwoord.

3.4.4. Financiering
� De bijdrage van de Europese structuurfondsen aan de tenuitvoerlegging van strate-

gieën voor actieve inclusie in de lidstaten, moet verder worden uitgewerkt.

3.4.5. Minimuminkomen
� In hun overzicht van minimuminkomensregelingen in de Europese landen, stelt

het Europees Netwerk van onafhankelijke deskundigen op het gebied van sociale
inclusie voor dat een duidelijke agenda wordt opgemaakt van het werk inzake de
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pijler minimuminkomen van actieve inclusie. De agenda omvat voorstellen voor
acties rond de volgende thema’s: uitkeringsniveau, opwaardering, niet-benutting,
inactiviteitsvallen, links met andere pijlers van actieve inclusie en monitoring en
rapportage. Al deze thema’s zijn van belang voor de follow-up in de context van
een globaal werkprogramma inzake actieve inclusie. Toch zouden we één speci-
fieke kwestie voor het voetlicht willen brengen, omdat deze ons inziens een prio-
riteit is: de noodzaak om het gebrek aan duidelijkheid te verhelpen. Momenteel is
immers niet duidelijk wat een “geschikt” minimuminkomen is om een menswaar-
dig leven te kunnen leiden. Derhalve zouden wij aanbevelen dat de Europese
Commissie en de lidstaten, bv. in de context van het Comité voor Sociale Bescher-
ming, het initiatief zouden nemen voor een proces waarbij gemeenschappelijke
criteria worden overeengekomen. Deze criteria zouden de lidstaten immers hel-
pen wanneer zij proberen om met hun minimuminkomensregelingen te voldoen
aan de vereisten van de Aanbeveling van de Raad van 1992 aangaande gemeen-
schappelijke criteria voor voldoende middelen en sociale bijstand in de sociale-
beschermingsstelsels, en die van de Aanbeveling van de Commissie van 2008 aan-
gaande de actieve inclusie van mensen die uit de arbeidsmarkt zijn uitgesloten.
Deze gemeenschappelijke criteria zouden dan de basis kunnen vormen voor de
rapportage en monitoring van de mate waarin de lidstaten deze Aanbevelingen
navolgen. Zodra gemeenschappelijke criteria zijn overeengekomen, kan de moge-
lijkheid worden onderzocht om ze in een Europese kaderrichtlijn betreffende de
adequaatheid van minimuminkomensregelingen op te nemen.

� Als tussenstap om de geschiktheid van alle minimuminkomensregelingen te garan-
deren, zouden alle lidstaten kunnen overwegen om het volgende doel te bepalen:
binnen een gegeven tijdspanne (die nationaal moet worden bepaald) moet het
gecombineerde effect van hun minimuminkomensvoorzieningen en andere
beleidsmaatregelen voldoende zijn om alle personen boven de armoederisico-
drempel te helpen (bv. 60% van het equivalent mediaan nationaal gezinsinko-
men). Dit zou in de lijn liggen van de Resolutie van het Europees Parlement van 6
mei 2009, waarin de Europese afgevaardigden stelden dat “de uitvoering van Aan-
beveling 92/441/EEG met betrekking tot minimuminkomsten en sociale over-
drachten moet worden verbeterd” en dat “de sociale bijstand in een minimum-
inkomen dient te voorzien dat volstaat om een waardig leven te kunnen leiden,
ten minste op een niveau dat boven de “armoedegrens” ligt en voldoende is om
mensen uit de armoede te halen” (Europees Parlement, 2009). In het licht van de
bovenstaande commentaren (en in het bijzonder van deel 3.2.1.) is dit misschien
niet in alle landen haalbaar op korte termijn, maar dit doel zou tegen 2020 ruim-
schoots bereikt moeten zijn. De vorderingen in de richting van dit doel moeten
door de Commissie van dichtbij worden gemonitord en er moet verslag over wor-
den uitgebracht.
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4. DAKLOOSHEID EN UITSLUITING OP HUISVESTINGSGEBIED (DUH) (94)

Dit hoofdstuk steunt op het overvloedige materiaal dat over dakloosheid en uitslui-
ting op huisvestingsgebied (DUH) werd ontwikkeld in de context van de Sociale
OMC. Sectie 4.1. (DUH in de Europese Sociale OMC), 4.2. (De omvang en oorzaken
van DUH in heel de EU), 4.3. (Onmisbare elementen om DUH te voorkomen en aan
te pakken) en 4.4. (Voornaamste beleidselementen) lichten een deel van de kernin-
formatie en conclusies aangaande DUH toe. Sectie 4.5. bespreekt DUH in België.
Sectie 4.6. ten slotte bevat een aantal conclusies en aanbevelingen om de Europese
actie op het vlak van DUH in de toekomst nog uit te breiden. 

4.1. DUH IN DE EUROPESE SOCIALE OMC

4.1.1. Geen gezamenlijk overeengekomen Europese definitie van DUH
Op dit ogenblik bestaat er van DUH geen gezamenlijk overeengekomen definitie op
het niveau van de EU. De Europese typologie van DUH, “ETHOS” genoemd, werd
ontwikkeld door de Europese Federatie van organisaties die met de daklozen wer-
ken (FEANTSA), en klasseert mensen volgens hun leefsituatie (95). Er zijn vier
conceptuele categorieën: dakloosheid (geen onderdak van welke aard dan ook heb-
ben, de nacht op straat doorbrengen); thuisloosheid (met een plek om te slapen,
maar tijdelijk, in een instelling of een opvangcentrum); wonen in instabiele huisves-
ting (bedreigd met zware uitsluiting ten gevolge van onzekere huurovereenkom-
sten, uitzetting, huiselijk geweld); en wonen in ontoereikende huisvesting (in een
caravan op een illegaal kampeerterrein, in ongezonde huisvesting, in extreme over-
bevolking). Deze categorieën worden opgesplitst in 13 operationele categorieën
(96): http://www.feantsa.org/files/freshstart/Toolkits/Ethos/Leaflet/EN.pdf.

In het kader van deze benadering stelden Edgar et al. (2007) een geharmoniseerde
definitie van dakloosheid voor (zie tabel 8).

(94) We danken Bill Edgar voor zijn zeer waardevolle bijdrage bij het opstellen van dit hoofdstuk. 
(95) http://www.feantsa.org/code/en/hp.asp.
(96) Deze zijn terug te vinden op de FEANTSA-website: 
http://www.feantsa.org/files/freshstart/Toolkits/Ethos/Leaflet/EN.pdf.
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TABEL 8: VOORSTEL VOOR EEN GEHARMONISEERDE DEFINITIE VAN DAKLOOSHEID

4.1.2. Waarom dit een belangrijk thema is in de Europese Sociale OMC
De eerste gemeenschappelijke doelstellingen voor het Europese Sociale-inclusie-
proces (goedgekeurd door de Europese Raad van Nice in december 2000) waren
ambitieus en legden expliciet de klemtoon op de noodzaak om de strijd aan te bin-
den tegen DUH. Spinnewijn (2009) stelde het als volgt: “Een van de goedgekeurde
overkoepelende doelstellingen bestond erin voor iedereen toegang te verzekeren
tot middelen, rechten, goederen en diensten; in het kader daarvan stemde de EU
ermee in om toegang te waarborgen tot behoorlijke en gezonde huisvesting. Een

(97) De periode van één jaar is gekozen om consistent te zijn met de aanbevelingen van de
UNECE/EUROSTAT-telling.
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Operationele categorie Leefsituatie Definitie 

1 
Mensen zonder vaste
verblijfplaats 1 

Openbare ruimte of open 
lucht  

Leven op straat of in een 
openbare ruimte, zonder
vaste verblijfplaats 

2 
Mensen in 
noodopvang 

2 Nachtopvang

Mensen zonder vaste 
verblijfplaats die vaak van 
accommodatietype 
veranderen

3 Onthaaltehuis

4 Tijdelijke opvang

5 Doorgangswoning
3 Mensen in 

accommodatie voor 
thuislozen 

6 
Opvangcentrum of
vluchthuis voor vrouwen

Waar de duur van de opvang
minder dan een jaar
bedraagt95

7 Instelling voor 
gezondheidszorg  

Langer verblijf wegens
gebrek aan huisvesting

4 
Mensen die in een 
instelling leven

8 Penitentiaire inrichting Geen huisvesting
beschikbaar vóór vrijlating 

9 Camper/caravan 

10
Niet-conventionele 
woonruimte 5 

Mensen in een niet-
conventionele woning 
door een gebrek aan 
huisvesting

11 Tijdelijke structuur 

Waar de accommodatie 
wordt gebruikt ten gevolge
van een gebrek aan 
huisvesting, maar deze
accommodatie is niet de
gebruikelijke woonplaats van 
de persoon 

6 

Daklozen die tijdelijk
in conventionele
huisvesting bij familie
en vrienden wonen
(door een gebrek aan 
huisvesting)

12
Conventionele huisvesting,
maar niet de gebruikelijke
woonplaats van de persoon 

Waar de accommodatie 
wordt gebruikt ten gevolge
van een gebrek aan 
huisvesting, maar deze
accommodatie is niet de
gebruikelijke woonplaats van 
de persoon 

(97)

Bron: Edgar et al., 2007.
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tweede overkoepelende doelstelling was de vermindering van het risico op uitslui-
ting; in die context stemde de EU ermee in om beleidsinitiatieven door te voeren
om levenscrisissen, zoals dakloosheid, te voorkomen. Hoewel dakloosheid niet tot
de belangrijkste thema’s behoorde, zorgden de gemeenschappelijke doelstellingen
voor een voldoende stevige basis voor een tussenkomst door de EU.” In 2002 be-
klemtoonde het allereerste Gezamenlijk verslag inzake sociale inclusie het belang
van “degelijke accommodatie voor iedereen”; “geïntegreerde oplossingen ontwikke-
len om dakloosheid te voorkomen en aan te pakken is voor sommige landen even-
eens een essentiële uitdaging” (Raad, 2002). DUH werd met andere woorden vanaf
het begin van het proces gezien als een prioriteit en is tussen 2000 en 2010 altijd
een belangrijke kwestie gebleven (zie Frazer, 2009).

Er zijn een aantal onderliggende redenen waarom DUH tijdens het voorbije decen-
nium voortdurend een prioriteit is gebleven voor de Sociale OMC. Deze redenen
zijn onder meer:
� Er bestaat steeds meer evidentie over de hardnekkigheid van DUH-problemen in

heel de EU;
� Er heerst een alsmaar groter bewustzijn van het feit dat, doordat armoede en

sociale uitsluiting multidimensionaal van aard zijn, het zorgen voor behoorlijke en
betaalbare huisvesting een integraal onderdeel moet zijn van de nationale strate-
gieën voor sociale inclusie, net zoals de toegang tot werkgelegenheid, de toegang
tot een geschikt inkomen en de toegang tot andere essentiële diensten;

� Dakloosheid is een van de meest zichtbare en extreme vormen van armoede en
sociale uitsluiting en bedreigt mensen het meest; het berokkent hun het meest
schade en bovendien is het recht op een behoorlijke accommodatie een funda-
menteel mensenrecht. Daarom moet dit onderwerp bij elk Europees initiatief aan-
gaande armoede en sociale uitsluiting absoluut een topprioriteit zijn;

� DUH aanpakken kan ook een stimulans betekenen voor de economie. Bijvoorbeeld:
- armoede kan het gevolg zijn van hoge kosten voor huisvesting, wat dan weer

gevolgen kan hebben voor het economische concurrentievermogen (het kan bij-
voorbeeld een invloed hebben op de looneisen, de arbeidsmobiliteit, ...); het
drukken van deze kosten kan dan ook de economie ten goede komen en tegelij-
kertijd de armoede verminderen;

- het gebrek aan voldoende behoorlijke huisvesting is bij DUH een kernfactor;
daarom is het noodzakelijk om de productie en het gebruik van woningen op te
trekken, wat dan weer het bbp verhoogt.

� Huisvesting is tevens een collectief goed en dus is de kwaliteitsbewaking (naast de
voorziening) van huisvesting een wezenlijk bestanddeel van doeltreffend bestuur;
het heeft gevolgen voor alle aspecten van de samenleving (gezondheidszorg, wel-
zijn, sociale bescherming, sociale solidariteit, enz.).
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4.1.3. Korte samenvatting van de voornaamste activiteiten inzake DUH in de Sociale OMC
DUH maakt op zeer uiteenlopende manieren deel uit van de werkzaamheden en
activiteiten van de Sociale OMC. Bijvoorbeeld:
� Nationale Actieplannen inzake sociale inclusie: DUH-kwesties zijn sinds 2001 in

vele lidstaten een kernelement van opeenvolgende NAP’s/sociale inclusie.
� De Europese Federatie van organisaties die met de daklozen werken: FEANTSA

is een van de kerngroepen van de netwerken die op Europees niveau oplossingen
zoeken voor de armoede en sociale uitsluiting, en wordt door de Europese Com-
missie gefinancierd als onderdeel van de Sociale OMC (98). FEANTSA maakte
onder andere regelmatig een analyse van de NAP’s/sociale inclusie van de lidsta-
ten, waarbij de klemtoon lag op DUH.

� Europese studie over het meten van dakloosheid: Edgar, W., Harrison, M., Wat-
son, P. en Busch-Geertsema, V. (2007), Measurement of Homelessness at Euro-
pean Union Level, Europese Commissie, Brussel (DG Werkgelegenheid, Sociale
Zaken en Gelijke Kansen).

� Europees project rond “Mutual Progress on Homelessness Through Advancing
and Strengthening Information Systems” (MPHASIS, 2007-2009 – Wederzijdse
vorderingen inzake dakloosheid door betere en uitgebreidere informatiesyste-
men): http://www.trp.dundee.ac.uk/research/mphasis/index.html.

� Europese werkzaamheden aangaande indicatoren: tijdens de Europese Raad
van Laken in december 2001 riepen de Europese leiders de lidstaten op om in hun
NAP’s/sociale inclusie verslag uit te brengen over de huisvestingskwaliteit, de kos-
ten voor huisvesting, dakloosheid en slechte woonomstandigheden. In de praktijk
echter waren er op het vlak van huisvesting geen gezamenlijk overeengekomen
indicatoren en daardoor kwam deze essentiële dimensie van sociale inclusie in
vele NAP’s/sociale inclusie tot op heden niet op een bevredigende manier (of
zelfs helemaal niet) aan bod. Een belangrijke stap voorwaarts werd gezet in de
tweede helft van 2009, toen het Europees Comité voor Sociale Bescherming en
zijn Subgroep Indicatoren er uiteindelijk in slaagden om gezamenlijk overeenge-
komen indicatoren en achtergrondstatistieken aangaande kosten voor huisvesting,
overbevolkte huisvestingen en huisvestingskwaliteit te ontwikkelen en goed te
keuren (zie deel 4.4.3. hierna).

� Een aantal grensoverschrijdende uitwisselingsprojecten rond DUH werd tijdens het
hele proces gesteund; enkele voorbeelden zijn het “COOP”-project, dat naging hoe
verschillende landen en steden met succes de dakloosheid aanpakken, of het pro-
ject “Building Inclusion – Access to Housing and Inclusion in Europe” (99).

(98) Andere door de EU gefinancierde netwerken – zoals het Europees Netwerk van verenigingen ter
bestrijding van de armoede (EAPN), het Europees Sociaal Netwerk (ESN) en Eurocities – hebben even-
eens waardevolle bijdragen geleverd aan de strijd tegen DUH. Voor meer informatie over de door de
EU gefinancierde netwerken, zie de website van de Europese Commissie (Directoraat-Generaal
Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen).
(99) Informatie over “COOP” is te vinden op:
http://www.eukn.org/eukn/themes/Urban_Policy/Housing/Housing_policy/Homelessness/COOP-
project_1013.html.
Voor informatie over “Building Inclusion”, zie: http://buildinginclusion.oberaxe.es/en/home/index.
Op de website van Building Inclusion kunt u de pagina “Contributions” raadplegen.
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� Europese peer reviews over DUH: op het vlak van DUH werden op het niveau van de
EU vier peer reviews georganiseerd. Voor een gedetailleerd verslag over deze peer
reviews, zie: Vranken, 2004; Meert, 2005; Edgar, 2006; Edgar, nog te verschijnen. 

� Consensusconferentie: in 2007 organiseerde Frankrijk de eerste nationale consen-
susconferentie over dakloosheid, waarmee het het pad effende voor een nationale
strategie inzake dakloosheid en een model ontwikkelde dat nadien door FEANTSA
werd gepromoot op het niveau van de EU (100).

� Jaarlijkse Europese evenementen aangaande armoede en sociale uitsluiting,
georganiseerd door de Europese Commissie en het EU-Voorzitterschap: het thema
DUH werd regelmatig ter sprake gebracht tijdens de Europese rondetafelgesprek-
ken over armoede en sociale uitsluiting en tijdens de Europese Bijeenkomsten van
mensen die in armoede leven.

� Themajaar 2009: in 2009 legden heel wat activiteiten van de Sociale OMC de klemtoon
op DUH; bijgevolg verrichten tal van actoren in dit verband behoorlijk wat werk.

� Europees Jaar 2010: tegemoetkomen aan de noden van daklozen werd gezien als
een prioritair beleidsterrein voor het Europees Jaar 2010 van de strijd tegen
armoede en sociale uitsluiting.

4.1.4. De bijdrage van de EU-dimensie tot de activiteiten van de lidstaten
De ervaringen van het voorbije decennium leren ons dat de Europese dimensie in
vele lidstaten een forse meerwaarde heeft gegeven aan de werkzaamheden inzake
DUH. Bijvoorbeeld:
� er is een groter besef en een beter begrip van DUH-kwesties op zich en als kern-

element in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting meer in het algemeen;
� de debatten over definities van DUH werden erdoor gestimuleerd;
� door de Europese dimensie werd de uitwisseling op grote schaal van kennis en goede

praktijken aangaande de verschillende aspecten van DUH mogelijk gemaakt;
� er worden meer vergelijkbare gegevens ingezameld, waardoor een betere analyse

en monitoring mogelijk wordt;
� er werden over DUH-kwesties heel wat vergelijkende studies gemaakt die de lid-

staten kunnen gebruiken om betere beleidsinitiatieven te ontwikkelen;
� de lidstaten werden erdoor aangemoedigd om een brede waaier van actoren en

vooral dan mensen die zelf ervaring hebben met DUH, te betrekken bij de ontwik-
keling, verwezenlijking en monitoring van beleidsinitiatieven;

� in vele lidstaten is (in het bijzonder door toedoen van de NAP’s/sociale inclusie)
een groter bewustzijn ontstaan van de nood aan een eerder strategische aanpak,
gebaseerd op meer omvattende, geïntegreerde beleidsinitiatieven;

(100) Voor meer informatie over de consensusconferentie van 2007, zie: http://sans-abri.typepad.fr/.
En voor meer informatie over de “Europese consensusconferentie over dakloosheid” van december
2010, zie de FEANTSA-website: http://www.feantsa.org/code/en/hp.asp.
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� door de Europese dimensie werd duidelijk dat meer klemtoon moest worden
gelegd op preventie en verlichting van de problemen.

4.2. DE OMVANG EN OORZAKEN VAN DUH IN DE EU
Om dakloosheid en uitsluiting op huisvestingsgebied beter te begrijpen kan het pro-
bleem het best worden voorgesteld als een vorm van kwetsbaarheid op de huis-
vestingsmarkt. In heel de EU wordt de woningmarkt (in verschillende mate)
gedomineerd door privé-eigendom en marktstructuren van voorziening en toeken-
ning. Het “structure-agency model” (zie tabel 9) is een handig hulpmiddel om facto-
ren die leiden tot kwetsbaarheid op de woningmarkt, te begrijpen (Neale, 1997).

TABEL 9: STRUCTURE-AGENCY MODEL VAN DE OORZAKEN VAN KWETSBAARHEID OP DE
WONINGMARKT

Armoede is een doorslaggevende factor voor kwetsbaarheid op de woningmarkt,
vooral wanneer de voorzieningen op het vlak van sociale huisvesting beperkt zijn.
Om die reden produceert de Europese Unie armoederisicocijfers opgesplitst volgens
woonstatuut (onderscheid tussen volledige eigenaar, eigenaar die zijn hypotheek
nog aflost, huurder tegen markthuurprijs en huurder tegen gesubsidieerde huur of
gratis huur), en werd in 2009 een indicator overeengekomen met betrekking tot
personen die leven in een huishouden met hoge kosten voor huisvesting (zie deel
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Oorzaak Kwetsbaarheidsfactor Voorbeeld 

Economische processen Vraag op de arbeidsmarkt / werkloosheid

Woningmarktprocessen
Beschikbaarheid van / toegang tot betaalbare
huisvesting 

Sociale bescherming / welzijn Ondersteuning voor lage inkomens en 
kwetsbare groepen 

Structureel 

Burgerschap 
Juridische grondslag van actieve inclusie voor
immigranten

Beschikbare algemene diensten  Capaciteit van diensten

Toekenningsmechanismen  Toegang tot de algemene diensten 

Gebrek aan coördinatie tussen de
bestaande algemene diensten

Beleid en operationele coördinatie tussen de 
algemene diensten

Institutioneel 

Institutionele procedures Procedures voor ontslag uit de gevangenis en
andere instellingen

Gezinsstatus Ondersteuningsstructuren

Situatie relatie Gehuwd, alleenstaand Relationeel 

Relatiebreuk Echtscheiding, geweld, weduwschap

Invaliditeit / langdurige ziekte Leerstoornis, geestesziekte 

Leerresultaten  Slechte leerresultaten 

Verslaving Drugs- of alcoholverslaving 
Persoonlijk

Leeftijd / Geslacht Levensstadium, geslacht

Bron: Edgar en Meert, 2005. 
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4.4.3.) (101). De beschikbaarheid van sociale huurwoningen is een onderscheiden-
de factor bij de EU-lidstaten, maar het is geen passende verklaring voor de verschil-
len in dakloosheid tussen de verschillende landen met een welvaartsstelsel (Ste-
phens en Fitzpatrick, 2007, Edgar et al., 2004).

Dat de lokale overheid in staat is om aan de noden van de kwetsbare groepen tege-
moet te komen, blijkt uit de capaciteit en de geografische beschikbaarheid van alge-
mene diensten en uit de toekenningsmechanismen die toegang tot deze collectieve
goederen controleren. Ook de institutionele procedures met betrekking tot de reha-
bilitatie en het ontslag van mensen vanuit een instelling naar het thuismilieu zijn
invloedrijke elementen inzake kwetsbaarheid en het risico op dakloosheid. Uit
onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat een hoog percentage daklozen een recent gevan-
genisverleden heeft (Dyb, 2007; Fitzpatrick Associates, 2006).

Ongetwijfeld geeft het doen en laten van het individu enigszins een aanwijzing aan-
gaande het risico op kwetsbaarheid op de woningmarkt. (Gebrek aan) sociale
ondersteuning en gezinsstatus zijn op zich al factoren van betekenis. In deze
context leidt de impact van demografische factoren (tweede demografisch keer-
punt) tot de stijging van de eenpersoonshuishoudens (vooral in de grote verstede-
lijkte gebieden, waar de woningmarkt beperkter is) en van oudere huishoudens.
Huishoudens zoals deze, die van één enkel inkomen leven, vinden het moeilijker
om de kosten voor huisvesting te dragen of om met onverwachte gebeurtenissen in
hun leven om te gaan (bv. ziekte, tijdelijk inkomensverlies). Onderzoek naar de oor-
zaken van dakloosheid en naar het profiel van de dakloze bevolking illustreert op
een passende en heldere manier in welke mate een relatiebreuk (en vooral ook hui-
selijk geweld), alsook factoren met betrekking tot de persoonlijke hoedanigheid (bv.
verslavingsgedrag, dat vaak gelinkt is aan geestesziekte) bij de bevolking een voorteken
kunnen zijn van gevaar voor dakloosheid.

Huishoudens verhouden zich tot hun woonplaats door een proces van woningmobi-
liteit en woningkeuze. Het patroon van woningmobiliteit en -keuze kan worden gea-
nalyseerd door middel van de levensloopbenadering (of –“theorie”). Wat die
woningmobiliteit en -keuze inhouden, wordt voor sommige huishoudens nauw-
gezet voorgeschreven en men kan stellen dat dit voor alle huishoudens in een
bepaald stadium van hun levensloop meer is voorgeschreven. De analyse van de
levensloop is dan ook een handig hulpmiddel om de kwetsbaarheid op de woning-

(101) De recentste lijst met alle indicatoren die voor de monitoring van de Sociale OMC gezamenlijk
werden overeengekomen door de Europese Commissie en alle 27 EU-lidstaten, werd in de tweede
helft van 2009 door het Europees Comité voor Sociale Bescherming (CSB) goedgekeurd. Deze lijst
omvat vier portefeuilles van indicatoren en contextinformatie: één voor de Sociale OMC als geheel
(overkoepelende portefeuille) en één voor elk van de drie sociale luiken (de portefeuilles voor socia-
le inclusie, pensioenen en gezondheid). Voor elke indicator bevat de lijst een overeengekomen defi-
nitie, alsook een sociaaldemografische uitsplitsing. Zie: Europese Commissie, 2009. De nationale
waarden van deze indicatoren en opsplitsingen zijn voor de verschillende EU-landen te vinden op de
website van Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes.

474

BLAUWDRUK-NED.qxp  10-2-2011  13:15  Pagina 474



markt beter te begrijpen. Deze levensloopbenadering wordt in vele academische
disciplines verder uitgewerkt en steunt op een aantal basisprincipes. De doelstelling
bestaat erin om de gebeurtenissen in het leven van het individu en het patroon van
zijn levenstraject te bekijken in de context van sociale processen die deze gebeurte-
nissen of trajecten doen ontstaan (Golledge en Stimson, 2006). Bij deze benadering
wordt beklemtoond dat het ontwikkelingsverloop van een individu verankerd zit in
en omgevormd wordt door omstandigheden en gebeurtenissen die zich voordoen
tijdens de historische periode waarin en op de geografische plek waar het individu
leeft. Ten tweede wordt ervan uitgegaan dat bepaalde periodes in het leven – kin-
derjaren, jeugdjaren – de posities, taken en rechten in de samenleving beïnvloeden
en dat deze rechten gebaseerd kunnen zijn op cultureel gedeelde definities van leef-
tijdsfasen (Hagestad en Neugarten, 1985).

Elder (1985) merkt op dat tijd ook kan worden gezien als een opeenvolging van
overgangen die zich in de tijd voordoen. Een overgang is een afzonderlijke verande-
ring of gebeurtenis in het leven (bv. van de status van alleenstaande naar die van
gehuwde), daar waar een traject een opeenvolging is van met elkaar verbonden sta-
ten binnen een omschreven gebied van gedrag of ervaring (bv. onderwijs en
beroepsloopbaan). Het levensloopperspectief beklemtoont de manieren waarop
overgangen en trajecten sociaal worden georganiseerd. Overgangen leiden traditie-
getrouw tot een verandering van status, sociale identiteit en betrokkenheid op zijn
rol. Trajecten daarentegen zijn patronen van stabiliteit en verandering op lange ter-
mijn; ze kunnen verschillende overgangen bevatten.

Om woningmobiliteit en -keuze te verklaren werd gebruik gemaakt van het levens-
loopconcept, om de beslissingen van individuele huishoudens aangaande hun huis-
vestingsbehoeften, verwachtingen en middelen te structureren. Klassieke modellen
van woningmobiliteit (Rossi, 1955) beschrijven een gedragsanalyse van woningkeuze
in de belangrijkste stadia van de levensloop. Het theoretisch kader en de empirische
evidentie suggereren dat de interventiepunten voor woningmobiliteit gelinkt zijn aan
de spanningen die voortvloeien uit de veranderende huisvestingsbehoeften die tijdens
de levensloop ontstaan. Men stelt dat deze overgangspunten in de levensloop ook
punten van kwetsbaarheid zijn, afhankelijk van de economische en sociale omstandi-
gheden en van de huisvestingsgeschiedenis (Clarke en Davies-Withers, 2007).

Het traject dat elk huishouden aflegt doorheen verschillende woningvoorzieningen
wordt beïnvloed door ruimere maatschappelijke veranderingen, zoals het steeds
vaker voorkomen van scheiding, nieuwe relatievorming en de facto huishoudelijke
regelingen, maar ook door overgangen in de levensloop en op lokale woningmarkten.
Net zoals overgangspunten in de levensloop worden gebruikt om woningpatronen
te verklaren, wordt het begrip traject gebruikt om “woningloopbanen” (Kendig,
1984) te omschrijven als een organiserend principe voor de studie van de interactie
tussen woonvormen en gezinssamenstelling.
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Op een vergelijkbare manier identificeren Chamberlain en MacKenzie (2003) ver-
schillende wegen die naar dakloosheid leiden. Het “jeugdtraject” legt de klemtoon
op jongeren die hun gezinshuis moeten verlaten vooraleer ze een zelfstandig inko-
men of een positie op de arbeidsmarkt hebben. Ze onderscheiden drie wegen naar
dakloosheid bij volwassenen. De eerste is de “woningcrisisloopbaan”. Hiermee
wordt de aandacht gevestigd op het feit dat precies de armoede – en de zich opsta-
pelende schulden – vele volwassenen doet verzeilen in dakloosheid. Er is in de
woningcrisisloopbaan geen “binnen-en-buiten”-stadium. Eenmaal een volwassene
zijn accommodatie verliest, is er een scherpe breuk en zijn problemen worden door-
gaans alleen nog maar erger. Bij het tweede traject naar volwassenheid ligt de klem-
toon op de gezinsbreuk, vooral dan ten gevolge van huiselijk geweld. Het derde tra-
ject is een overgang van dakloosheid bij jongeren naar dakloosheid bij volwassenen.
Het begrip “daklozenloopbaan” wordt ook gebruikt als verwijzing naar de verschui-
ving van dakloosheid die zich tijdens een crisis of op een overgangspunt voordoet
en chronisch wordt, naar langdurige dakloosheid.

De juridische basis en de aansturing van de gegevensinzameling inzake dakloosheid
zijn in de meeste landen slechts beperkt ontwikkeld. Bijgevolg wordt de verant-
woordelijkheid voor gegevensinzameling inzake dakloosheid vaak niet duidelijk
omschreven of gecoördineerd. Bij gebrek aan een systematische en consensuele
definitie van DUH in heel Europa, is het niet mogelijk om de omvang en het profiel
van dakloosheid nauwgezet te kwantificeren. Bovendien varieert de aard van de dak-
lozenvoorzieningen in heel Europa zeer sterk, net zoals de terminologie en definitie
inzake voorziening; daarom is het ook moeilijk om één enkel vergelijkbaar cijfer te
bekomen, zelfs voor de basisvoorzieningen zoals nachtopvang en passantenverblij-
ven (zie Edgar et al., 2007). Toch kunnen bepaalde krachtlijnen worden onderschei-
den met betrekking tot het niveau (Edgar, 2009) en het profiel van dakloosheid (Fra-
zer en Marlier, 2009).

In de EU-lidstaten waarvoor gegevens beschikbaar zijn (Edgar, 2009), kan worden
geschat dat er tijdens een willekeurige nacht in totaal 27.500 mensen op straat sla-
pen (gegevens van 14 landen (102)) en nog eens 51.500 overnachten in noodop-
vang (gegevens voor 15 landen (103)). Informatie afkomstig van 18 landen (104)
leert ons dat er nog eens 111.000 plaatsen beschikbaar zijn in nachtverblijven. Vol-
gens de prevalentiecijfers gebaseerd op deze informatie, zouden er in de Europese
Unie tijdens een willekeurige nacht een totaal van 410.000 daklozen kunnen zijn.
Op basis van Amerikaans onderzoek (Burt en Cohen (1989); Culhane et al. (1994))
zou dit gelijk kunnen zijn aan een prevalentiecijfer van 4,1 miljoen mensen die jaar-
lijks met dakloosheid kampen. (Een eerste voorbehoud dat aangaande dit cijfer

(102) Er zijn geen gegevens beschikbaar voor: Bulgarije, Cyprus, Finland, Duitsland, Griekenland,
Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Malta.
(103) Er zijn geen gegevens beschikbaar voor: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Grieken-
land, Litouwen, Luxemburg, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zweden, Malta.
(104) Er zijn geen gegevens beschikbaar van: Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Griekenland, Letland,
Luxemburg, Roemenië, Slowakije, Malta.
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moet worden geformuleerd, is het feit dat er, hoewel het is opgebouwd aan de
hand van afzonderlijke ETHOS-categorieën en de recentste beschikbare gegevens in
elk land, net zoals met elke geraamde statistiek, met enige omzichtigheid mee moet
worden omgesprongen en dat het als basis voor een debat kan worden gebruikt eer-
der dan voor de beleidsvorming. Een tweede voorbehoud is dat de relevantie van
het Amerikaanse onderzoek, dat in Europa niet werd getoetst, ook bedenkingen met
zich mee kan brengen. Beide restricties zijn duidelijk geldig en wijzen op de nood-
zaak dat de EU verbetert wat beschikbaar is, eerder dan blindelings te werk te gaan.)

Culhane et al. (1994) tonen aan dat, hoewel op om het even welke dag 0,1% van de
bevolking van New York dakloos is, 1% van de bevolking (d.w.z. 10 keer zo veel) in
de loop van het jaar met dakloosheid kampt, met grotere fracties verspreid over lan-
gere periodes. Bovendien kunnen we uit de turn-over bij de daklozen afleiden dat
steekproeven op een bepaald tijdstip onevenredig zijn samengesteld uit individuen
die gedurende lange tijd met dakloosheid kampen. Deze vertekening in de samen-
stelling overschat derhalve de prevalentie van persoonlijke problemen ten overstaan
van woningmarktfactoren. Dankzij een betere beschikbaarheid van de gegevens in
de VS konden de verschillen tussen chronische, episodische (of herhaalde) en
transitionele dakloosheid beter en meer in detail worden begrepen. Dit heeft in de
beleidsaanpak dan wel weer geleid tot een verschuiving naar een “snel herhuisvestings-
programma” (Culhane, 2008).

De gegevens leren ons tevens dat het profiel van daklozen in heel Europa varieert
inzake demografische en nationaliteitskenmerken, maar ook dat het profiel in veel
landen aan het veranderen is. Hoewel daklozen overwegend alleenstaande mannen
van middelbare leeftijd zijn, stijgt het percentage vrouwen, jongeren en gezinnen
met kinderen. Daarenboven zijn de meeste daklozen laaggeschoold en werkloos,
maar toch stijgt het percentage mensen met een hoger opleidingsniveau en een
baan (zij het dan voornamelijk een deeltijdse en slecht betaalde baan). Hoewel de
meeste daklozen autochtone burgers zijn, stijgt in vele EU-landen (vooral in de EU-
15) het percentage immigranten bij de daklozen die op straat leven en bij degenen
die van de voorzieningen voor daklozen gebruik maken (in sommige landen is dit de
meerderheid).

4.3. NOODZAKELIJKE ELEMENTEN OM DUH TE VOORKOMEN EN AAN TE PAKKEN

4.3.1. Bestuurskader
Welke instantie de verantwoordelijkheid draagt voor de beleidsinitiatieven, pro-
gramma’s en strategieën inzake dakloosheid, verschilt van lidstaat tot lidstaat. Ver-
der varieert in Europa ook de relatie tussen het daklozenbeleid en het huisvestings-
beleid enerzijds en het welzijns- of hulpverleningsbeleid anderzijds. Dat betekent
dat nationale, regionale en lokale overheden een rol moeten spelen bij de ontwikke-
ling en tenuitvoerlegging van beleidsinitiatieven voor daklozen. De ervaring leert
echter dat regionale en lokale maatregelen afhankelijk zijn van de nationale over-
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heid, die het strategische kader met de gepaste middelen en ondersteuning moet
scheppen. Derhalve is het noodzakelijk dat DUH een prioriteit wordt voor de rege-
ring en dat er een politieke wil achter schuilgaat.

Terwijl het beleid in de meeste landen op nationaal niveau wordt bepaald, ligt de
verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging op lokaal niveau. Doordat er op de
woningmarkt zo veel onderliggende kwetsbaarheidsfactoren zijn, raken beleids-
initiatieven inzake de DUH-kwestie aan tal van bevoegdheidsdomeinen binnen de
regering. Een sleutelkenmerk van de ontwikkeling van DUH-beleidsinitiatieven in
landen die nationale strategieën hebben ontwikkeld, is de coördinatie van de belan-
grijkste ministeries (bv. Ministerie van Huisvesting, Milieu, Binnenlandse Zaken,
maatschappelijk Welzijn, Volksgezondheid en Justitie) in combinatie met een duide-
lijke centrale verantwoordelijkheid voor de acties. Deze verantwoordelijkheid
varieert in heel Europa. In Finland en Ierland bijvoorbeeld ligt de verantwoordelij-
kheid bij het Ministerie van Milieu, in Zweden en Denemarken bij het Ministerie van
Maatschappelijk Welzijn, in het VK en Noorwegen bij Binnenlandse Zaken.

Aangezien de verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van de DUH-beleids-
initiatieven zich op lokaal niveau situeert, zijn de relaties tussen centrale en lokale
overheden en decentralisering een belangrijke kwestie waarvoor verticale coördina-
tie tussen de verschillende beleidsniveaus noodzakelijk is. Het hoofdaspect hiervan
is de nood aan duidelijke financieringsprocedures. Er werd echter maar al te vaak gede-
centraliseerd zonder dat er duidelijkheid was over aangepaste financiering of verhoogde
middelen om de strategische doeleinden van het DUH-beleid te verwezenlijken.

Voorts moeten de lokale overheden ook bij de ontwikkeling en monitoring van stra-
tegische doelstellingen worden betrokken. Bovendien moeten de lokale actoren
worden begeleid zodat zij de beleidsinitiatieven beter kunnen uitvoeren. Goede
praktijken op dit vlak zijn in een aantal landen te vinden. Ierland en Portugal bij-
voorbeeld hebben lokale netwerken ontwikkeld: lokale fora inzake dakloosheid in
Ierland en lokale partnerships voor sociale inclusie in Portugal. Noorwegen heeft
gezorgd voor een specifieke financiering, beheerd door de Huisvestingsbank en het
Uitvoerend Agentschap Maatschappelijk Welzijn, voor de opbouw van lokale struc-
turen en voor lokale peer reviews. Engeland heeft het “champion authority”-
concept ontwikkeld, ondersteund door begeleidende documenten over goede prak-
tijken (105). In Nederland heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport met de vier grootste steden samengewerkt (G4-strategie) om een strategie
voor daklozen voor te bereiden. In Finland financiert het Ministerie van Milieu de Y-
Stichting, die bij de uitbouw van begeleide woonvormen fungeert als expertisecen-
trum voor de lokale overheden.

(105) Voor meer informatie over deze (sub)nationale praktijken, zie: Edgar (2009).
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4.3.2. Probleemomschrijving
Een eensgezinde visie over de problematiek van DUH is onontbeerlijk om de strategie-
ontwikkeling en beleidsevaluatie te kunnen coördineren. De ETHOS-typologie van DUH
(zie hoger) vormde in heel Europa de basis voor het debat. Terwijl slechts een klein aan-
tal landen de ruime ETHOS-definities gebruikt, hebben vele een engere definitie goedge-
keurd en zij gebruiken bij voorrang de ETHOS-categorieën die betrekking hebben op
dakloosheid, eerder dan de categorieën m.b.t. uitsluiting op huisvestingsgebied. Om die
reden werd in de studie “Measuring Homelessness in Europe” (Edgar et al., 2007) een
geharmoniseerde definitie van dakloosheid voorgesteld.

Een lidstaat kan om uiteenlopende redenen de voorkeur geven aan een engere defi-
nitie die de klemtoon legt op dakloosheid eerder dan op uitsluiting op huisvestings-
gebied. Voor een deel is dit wellicht te wijten aan het feit dat dit onderwerp politiek
gezien geen prioriteit is. Misschien kan het ook worden toegeschreven aan de per-
ceptie dat dakloosheid eerder een kwestie is van maatschappelijk welzijn dan een
huisvestingskwestie, of aan het feit dat het probleem geconceptualiseerd wordt met
de klemtoon op een persoonlijke pathologie, eerder dan op structurele en institutio-
nele factoren. Om de sociale-inclusiedoelstelling gericht op het verlenen van toe-
gang tot behoorlijke en betaalbare huisvesting te realiseren, moet er een definitie
van DUH komen die onzekere en ontoereikende huisvesting ziet als een oorzaak van
uitsluiting en deprivatie, opdat in elke lidstaat empirisch onderbouwde beleidsinitia-
tieven kunnen worden ontwikkeld. Een systematischer en consistenter gebruik van
de ETHOS-definitie in heel de EU zou zorgen voor een beter begrip en zou meer
diepgaande internationale vergelijkingen mogelijk maken.

4.3.3. Probleemanalyse
De ontwikkeling van gepaste strategieën is aan één absolute voorwaarde gebonden:
DUH-beleidsinitiatieven moeten empirisch onderbouwd zijn. Verder is voor de uit-
bouw en beoordeling van het beleid ook een grondige gegevensanalyse noodzake-
lijk, gelinkt aan de belangrijkste strategische doelstellingen. In de studie “Measuring
Homelessness” (Edgar et al., 2007) werd voorgesteld om een Homeless Monitoring
Information Strategy goed te keuren en er werd in dit verband ook een methodolo-
gie uitgewerkt. In het kader van het MPHASIS-project (2007 tot 2009) (106), waarbij
20 landen betrokken waren (19 EU-landen en Noorwegen), werden de voornaamste
aanbevelingen van de studie getest. Globaal genomen ging men ervan uit dat het zin
heeft om een structuur voor gegevensverzameling en -analyse op te bouwen (Edgar
en Marlier, 2009). De aanbevolen benadering steunde immers op inzicht in de
goede praktijken die in een aantal landen reeds operationeel waren.

(106) MPHASIS staat voor “Mutual Progress on Homelessness through Advancing and Strengthening
Information Systems” (Wederzijdse vorderingen inzake dakloosheid door de informatiesystemen te
steunen en uit te breiden). Voor meer informatie:
http://www.trp.dundee.ac.uk/research/mphasis/index.html.

479

EEN BLAUWDRUK VOOR HET SOCIALE-INCLUSIEBELEID IN EUROPA 2020

BLAUWDRUK-NED.qxp  10-2-2011  13:15  Pagina 479



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 3e TRIMESTER 2010

Edgar et al. (2007) pleiten voor de invoering van inputindicatoren, systeemindica-
toren en outputindicatoren (zie Figuur 4). Ze gebruiken deze termen om aan te
geven dat voor elk stadium verschillende informatiebronnen moeten worden
gebruikt. De informatie voor inputindicatoren kan bekomen worden door een bete-
re benutting van administratieve bronnen, zoals informatie over het ontslag en de
herhuisvesting van gevangenen en de gerechtelijke registers inzake uitzettingsproce-
dures. Edgar et al. (2007) zetten een methodologie uiteen om de informatiecapaci-
teit in de voorzieningen voor daklozen te verbeteren: de dienstverleners worden in
een databank opgeslagen en de informatie die zij over de cliënten bijhouden met
het oog op de beleidsvorming, wordt gestandaardiseerd. Deze aanpak werd tijdens
het MPHASIS-project in vijf landen uitgeprobeerd en er werden ’aandachtspunten
opgelijst voor de tenuitvoerlegging van deze methodes. Voor de outputindicatoren
is informatie nodig over de bestaffing met begeleidend personeel en de cliënten die
in die accommodatie huisvestingssteun ontvangen om in de gemeenschap zelfstan-
dig te kunnen leven. Verder moeten er beoordelingscriteria komen zodat het beleid
kan worden geëvalueerd in situaties waarbij daklozen naar permanente huisvesting
zijn verhuisd (met of zonder subsidies). Hoewel er op dit vlak in een klein aantal lan-
den goede praktijken bestaan (bv. in Nederland en het VK), staat dit aspect van de
beleidsanalyse nog in de kinderschoenen.

FIGUUR 4: TRAJECTEN DAKLOZENREGELING

Bron: Edgar et al., 2007.

4.3.4. Strategie
Slechts een minderheid (in totaal ongeveer 10) van de 27 lidstaten heeft een natio-
naal daklozenbeleid ontwikkeld; en ook in sommige regio’s van landen met een
federale structuur werden strategieën goedgekeurd. Telkens werd in deze strate-
gieën de multidimensionale aard van DUH erkend en een waaier van topministeries
van de centrale regering werd bij de ontwikkeling ervan betrokken (zie MPHASIS-
project, op. cit.; zie tevens: Edgar et al., 2007; Frazer en Marlier, 2009).
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Er werd voor gepleit (Edgar et al., 2007) dat nationale en lokale overheden in het
kader van de Europese Sociale OMC strategieën ontwikkelen om:
� dakloosheid te voorkomen;
� de oorzaken van dakloosheid aan te pakken;
� het niveau van dakloosheid te verlagen;
� de negatieve gevolgen voor daklozen en hun gezin te verminderen; en
� ervoor te zorgen dat vroegere daklozen permanent zelfstandig kunnen blijven

wonen.

Daar waar (nationale) strategieën voor de strijd tegen dakloosheid werden goedge-
keurd, ligt steeds meer de klemtoon op preventie, hoewel de preventieaanpak ver-
schilt (zie hierna). De klemtoon ligt steeds meer op het beëindigen van bepaalde
aspecten van dakloosheid – op straat slapen (in de meeste strategieën) of langdurige
dakloosheid (Finland, Ierland). Een aantal strategieën bevat doelstellingen met
betrekking tot de aard en kwaliteit van de accommodatie en/of diensten voor daklo-
zen (bv. Denemarken, Finland, Noorwegen, Ierland, Nederland).

Uit een diepgaande studie van de strategieën inzake dakloosheid in Europa (Edgar,
2009) blijkt dat de meeste nationale strategieën op basis van enquêtes een beperkt
aantal kernstreefdoelen hebben vastgelegd en dat een specifieke informatiebron zal
worden gebruikt om de verwezenlijking van deze streefdoelen in de tijd te monito-
ren. Verder moet voor het monitoringproces een geschikte of realistische planning
worden goedgekeurd. Zo zijn verschillende landen het engagement aangegaan om
binnen een bepaalde periode specifieke streefdoelen te halen: niet meer op straat
overnachten (Ierland, tegen 2012), geen langdurige dakloosheid meer (Finland,
tegen 2015), alle daklozen in permanente accommodatie binnen een redelijke perio-
de (Schotland, 2011). Andere landen opteerden voor beperktere doelwitten. De
“G4-strategie” in Nederland bijvoorbeeld (een strategie voor de grootste vier steden)
wil het aantal uitzettingen in drie jaar tijd met 50% verminderen; de Noorse strategie
heeft een vergelijkbaar streefdoel en houdt de verbintenis in dat tegen het einde van
de looptijd van de strategie niemand die de gevangenis verlaat, een tijd zal moeten
doorbrengen in tijdelijke huisvesting. (Voor een gedetailleerde bespreking van een
aantal kwesties inzake het bepalen van streefdoelen, zie Marlier et al., pp. 201-217).

4.3.5. Organisatie en uitvoering
Een kernelement van het beleid is dat het op het gepaste – lokale – niveau wordt
gerealiseerd en dat de uitvoeringsmechanismen efficiënt zijn. Dat betekent dat de
lokale overheden en actoren betrokken bij de tenuitvoerlegging de capaciteit heb-
ben om aan de noden van daklozen te voldoen en de beleidsdoelstellingen kunnen
halen. Capaciteit betekent dat de lokale overheden over gepaste middelen beschik-
ken – bij een gedecentraliseerde verantwoordelijkheid is het dan ook noodzakelijk
dat de centrale overheid de subsidies en middelen ter beschikking stelt die nodig
zijn om op de vraag in te spelen. Voor een efficiënte uitvoering is tevens een capaci-
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teit aan dienstverleners vereist; bijvoorbeeld in de ngo-sector, waar de organisaties
dankzij hun ervaring en beheersstructuur de met overheidsfondsen gefinancierde
diensten kunnen verstrekken. In de meeste nieuwe lidstaten heeft de ontwikkeling
van deze ngo-capaciteit heel wat tijd in beslag genomen en moesten de staat en de
EU tussenbeide komen. De betrokkenheid van internationale ngo’s kan de lokale
ontwikkeling verstoren (zie Hradejký, 2008; Salamon en Anheier, 2006). Internatio-
nale ngo’s kunnen de ontwikkeling van de capaciteit van lokale ngo’s mee versnel-
len, maar ze kunnen ook de overheidsfinanciering vervormen en de samenwerking tus-
sen de ngo’s beïnvloeden. Voor een efficiënte uitvoering is ook professioneel en opge-
leid personeel nodig dat met gepaste beheerssystemen werkt (Donabedian, 1982).

4.3.6. Mechanismen voor monitoring en evaluatie
Om strategieën te ontwikkelen en gepaste streefdoelen te bepalen zodat de beleids-
doelstellingen kunnen worden gehaald, is informatie nodig, maar ook voor de eva-
luatie van beleidsinitiatieven en voor de monitoring van de vorderingen van organi-
saties die overheidsgeld gebruiken voor de beleidsdoelen, zijn gegevens nodig. De
ontwikkeling van een Homeless Monitoring Information System veronderstelt een
mechanisme en de toekenning van verantwoordelijkheden om de vereiste gegevens
in het juiste tijdskader en het juiste formaat beschikbaar te maken voor de toetsing
van de beleidsinitiatieven. Zoals hierboven reeds werd aangehaald, zou voor strate-
gieën inzake dakloosheid een gepast tijdskader moeten worden gespecifieerd waar-
binnen de streefdoelen kunnen worden gemonitord.

In de landen met een strategie inzake dakloosheid kunnen verschillende toetsings-
mechanismen worden geïdentificeerd. Ten eerste is informatieverstrekking door
ngo’s een voorwaarde voor financiering tijdens het uitvoeringsproces; de informatie
over het programma Supporting People in Engeland bijvoorbeeld, wordt op deze
basis verstrekt (107). Ten tweede moeten de lokale overheden bij de centrale over-
heid verslag uitbrengen over de kernindicatoren van DUH; het Noorse KOSTRA-sys-
teem bijvoorbeeld (“KOmmune-STat-RApportering”, dat wil zeggen “Rapportering
gemeente – staat”), bevat gemeentelijke gegevens voor vijf indicatordomeinen, waar-
onder DUH. Ten derde kan de strategische overheid een centraal comité oprichten
dat zich voortdurend met de monitoring van de strategie bezighoudt. In Schotland
bijvoorbeeld omvat de Homeless Monitoring Group alle voornaamste stakeholders
en brengt verslag uit bij de Minister. In Frankrijk vormt het “Observatoire national
de la pauvreté et de l’exclusion sociale” (“Nationaal Observatorium inzake armoede
en sociale uitsluiting”) een basis voor de coördinatie van statistisch onderzoek
betreffende daklozen. Ten slotte zorgen lokale fora voor de basis voor informatie-
inzameling en beleidstoetsing. In Ierland en Portugal vormen lokale netwerken van
stakeholders een platform voor informatie over dakloosheid, met lokale enquêtes
aangaande dit onderwerp.

(107) Zie website: http://www.spclientrecord.org.uk/.
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4.4. VOORNAAMSTE BELEIDSELEMENTEN
De overheden hebben een waaier van beleidsinstrumenten ter beschikking waar-
mee ze de burgers toegang kunnen verschaffen tot behoorlijke en betaalbare huis-
vesting en kwetsbare mensen op de woningmarkt kunnen bijstaan en beschermen.
Bemelmans-Videc et al. (1998) stellen een drievoudige typologie van beleidsinstru-
menten voor, naargelang van de keuzebeperkingen die aan doelgroepen worden
opgelegd. Deze instrumenten kunnen als volgt worden samengevat:
� regelgevende instrumenten (“sticks” of stokken): sterk keuzebeperkende instru-

menten;
� economische instrumenten (“carrots” of wortels): matig keuzebeperkende instru-

menten;
� informatie-instrumenten (“sermons” of preken): verschaffen informatie over de

gevolgen van de keuze.

Een bespreking van de waaier van instrumenten die op deze domeinen worden
gebruikt in verband met huisvesting, maatschappelijk welzijn en dakloosheid en de stri-
jd tegen uitsluiting op huisvestingsgebied, valt buiten de opzet van dit hoofdstuk. De
volgende secties bevatten dan ook een overzicht van geselecteerde beleidsaspecten.

4.4.1. Beleidsinitiatieven voor DUH-preventie

a) Huisvestingsbeleid
Een voldoende groot aanbod aan betaalbare huisvesting, waartoe de toegang wordt
gecontroleerd, ofwel door middel van mechanismen voor sociale huisvesting, ofwel
door de regelgeving aangaande de privéhuursector, is een noodzakelijke (zij het niet
altijd toereikende) voorwaarde om DUH te voorkomen. De meeste landen in de EU
hebben een relatief kleine (en vaak zelfs in omvang afnemende) huursector, die
door overheidsbeleid en overheidsinstanties wordt gecontroleerd. Aangezien de toe-
gang tot woningeigendom buiten het bereik ligt van de meeste mensen met een laag
inkomen of een onzekere baan, wordt de privéhuursector door de overheden in
heel de EU steeds meer beschouwd als een cruciaal element in de mix van huisves-
tingsdiensten die betaalbare accommodatie kunnen voorzien voor gezinnen die dak-
loos zijn of het gevaar lopen het te worden (O’Sullivan en De Decker, 2007).

Carr et al. (2007, pagina 122) stellen het volgende vast: “Hoewel het een cliché is
om te beweren dat de privéhuursector nauwelijks regels of controles kent, werden
meerdere types van controle en regelgeving in deze sector ingevoerd: bijvoorbeeld,
controles op huisvestingstoelagen, kwaliteit van de eigendom en, in mindere mate,
huurbescherming”. Verschillende beleidsaspecten maken in de lidstaten het voor-
werp uit van een regelgeving voor de privéhuursector. Ten eerste eisen veel landen
dat een verhuurder maar een woning kan verhuren als hij geregistreerd is, om te
garanderen dat minimumnormen voor huisvesting en huurmanagement van kracht
zijn. Verschillende aspecten van huisvestingsbeheer zijn in een dergelijke regelge-
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vende wetgeving opgenomen. Ten tweede worden kwetsbare groepen beschermd
door de wetgeving inzake woningen in meervoudig gebruik (d.w.z. woningen
bewoond door drie of meer personen die geen verwantschap met elkaar hebben).
Ten derde worden de fysieke normen voor verhuurde woningen geregeld volgens
minimumnormen voor de huisvestingskwaliteit.

b) Beleidsinitiatieven inzake maatschappelijk welzijn
Het “begeleid zelfstandig wonen”, d.w.z. het voorzien van ondersteuning voor men-
sen in hun eigen woning, maar ook (specifieke) “ondersteunde accommodatie” ken-
merkten in sommige landen het beleid sinds het de-institutionaliseringsproces van
de jaren tachtig (Edgar et al., 2000). In die tijd werd in uitgebreide onderzoekslitera-
tuur niet alleen de doeltreffendheid van de ondersteuning bij langdurige herhuisves-
ting van daklozen bestudeerd (zie bijvoorbeeld Busch-Geertsema, 2005; Kirkwood
en Richley, 2008), maar ook de coördinatie van de voorziening, de financiering en
het beheer van ondersteunde huisvesting (MacPherson et al., 2004). Verschillende
thema’s kwamen daarbij aan bod: duurzaamheid van de financiering, ontwerp en
beheer van speciaal gebouwde accommodatie, aard van de ambulante ondersteu-
ning en coördinatie van diensten tussen de verstrekkers van huisvesting en de hulp-
verleners. We kunnen hier twee recente voorbeelden aanhalen van de impact die
beleidsinitiatieven inzake ondersteunde accommodatie hebben op de strategieën
voor daklozen: de recente Finse strategie, die in 2008 werd gelanceerd en alle daklo-
zen onderdak moet verschaffen in kleinschalige, ondersteunde accommodatie (zie
Tainio en Frederiksson, 2009), en de Ierse “Homeless Strategy” (waarmee in 2008
voor daklozen een Supported Living Initiative werd ingevoerd). Elders is uit onder-
zoek gebleken dat begeleid wonen, in vergelijking met andere formules, kosteneffi-
ciënt is (zie Flatau et al., 2008; Flatau en Zaretzky, 2008).

c) Strategieën ter voorkoming van dakloosheid
Preventie van dakloosheid kan in verband worden gebracht met de voornaamste
oorzaken of wegen die naar dakloosheid leiden. Op structureel niveau is de voorzie-
ning van gepaste en betaalbare huisvesting en van ondersteuning van maatschappe-
lijk welzijn een noodzakelijke preventiestructuur. Op institutioneel niveau moeten
hindernissen bij de toegang tot diensten worden weggenomen en moeten mecha-
nismen worden ingevoerd die discriminatie bij de toekenning uitsluiten, opdat
kwetsbare groepen de diensten die ze nodig hebben om dakloosheid te voorkomen,
ook krijgen. Op het niveau van de relaties worden de diensten waarin preventie van
gezinsbreuken en bemiddeling en ondersteuning voor verstoorde gezinnen centraal
staan, steeds vaker goedgekeurd in het kader van preventiestrategieën. Op persoon-
lijk niveau wil de doelgerichte preventieactie het risico op herhaalde dakloosheid of
langdurige dakloosheid voorkomen. Tabel 10 vat de drie verschillende preventiebe-
naderingen samen.
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TABEL 10: PREVENTIE VAN DAKLOOSHEID – BENADERINGEN EN VOORBEELDEN

Sommige preventieacties hebben echter betrekking op meer dan een van deze cate-
gorieën. Gezinsbemiddeling en preventie van uitzetting bijvoorbeeld zijn in de drie
categorieën mogelijk.

4.4.2. Beleidsinitiatieven ter bestrijding van DUH
De beleidsinitiatieven ter bestrijding van dakloosheid evolueerden van een eerder
traditionele aanpak, met tussenkomsten om crisissituaties aan te pakken, naar een
aanpak die de effecten van dakloosheid moet verlichten door rehabilitatie en stabili-
satie zodat het opnieuw betrekken van permanente huisvesting mogelijk wordt.
Deze benaderingen hielden in dat gebruik moest worden gemaakt van huisvesting
in noodopvang om de crisissituatie op te lossen, van overgangsopvang of tijdelijke
accommodatie (normaal gezien nog steeds in collectieve woonsituaties) en tot slot
van permanente huisvesting. In meer of mindere mate betekent dat een “overgang
in trappen” (Sahlin, 1999). De voorbije jaren is uit de informatiebronnen gebleken
dat een “housing First” (“huisvesting-eerst”) aanpak zelfs doeltreffend is voor men-
sen met behoefte aan intensieve ondersteuning, en dat deze kostenefficiënt is
(Busch-Geertsema, 2005; Culhane, 2008a). De bedoeling is mensen zo weinig moge-
lijk tijd in een nood- of tijdelijke accommodatie te laten doorbrengen en (snel)
onder te brengen in conventionele accommodatie, waar dan op hun behoeften kan
worden ingespeeld. De Homelessness Monitoring Group in Schotland bijvoorbeeld
identificeerde een aantal sleutelcriteria die moeten worden gemonitord als onder-
deel van het evaluatieproces voor de vorderingen in de uitvoering van het program-
ma; één indicator is het percentage van gezinnen dat rechtstreeks in permanente
accommodatie wordt ondergebracht. Aan de hand van een overzicht van strategieën
inzake dakloosheid zien we dat in sommige landen de beleidsinitiatieven ervoor
moeten zorgen dat mensen niet langer dan een bepaalde periode in tijdelijke accom-
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Preventiebenadering Voorbeeld 
Klemtoon

Initiatief Voorbeeld goede 
praktijk 

Preventieve 
tussenkomst

Dakloosheid van 
jongeren 

Onderwijs, begeleiding en
informatie 

Huurhulp

Kinderen uit instelling 

Schotland

Frankrijk 

Geen voorbeeld gekend –
enkele lokale voorbeelden 

Interventie vóór de 
crisis 

Ontslag uit de
gevangenis 

Uitzetting

Ontslagprotocols 

Verhuurders – fondsen, 
huisvesting 

Noorwegen, Nederland

Oostenrijk, Duitsland,
Noorwegen 

Preventie van 
recurrente en/of 

langdurige
dakloosheid

Recurrent 

Langdurig 

Herhaaldelijke dakloosheid 
beëindigen 

Chronische dakloosheid 
beëindigen 

Denemarken 

Finland, Ierland

Bron: Tabel voorbereid door W. Edgar voor dit deel.
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modatie verblijven. De Ierse strategie bijvoorbeeld streeft ernaar dat tegen 2010 nie-
mand nog langer dan zes maanden in noodopvang moet verblijven. Dit streefdoel
maakt deel uit van de doelstelling om langdurige dakloosheid uit te schakelen.
Figuur 5 vat deze verschuiving in de beleidsbenadering samen.

Deze verschuiving in beleidsklemtoon werd in veel landen geassocieerd met een
“opknapbeurt”: traditionele noodopvang wordt omgezet in kleinschalige woongele-
genheid, met minder gemeenschappelijke of gedeelde ruimtes en meer privacy. In
veel landen werd het aanbod wel opnieuw uitgebreid, maar de meest ambitieuze
doelstelling die in de EU-lidstaten werd bepaald, is wellicht de Finse: tegen 2015 het
gebruik van noodopvang volledig schrappen. Verder werd deze klemtoonverschui-
ving geassocieerd met de ontwikkeling van begeleide woonvormen (Edgar et al.,
2000), hoewel de ondersteunende accommodatiediensten zich in sommige landen
slechts langzaam hebben ontwikkeld en het patroon in heel Europa sterk varieert.

FIGUUR 5: SAMENVATTING VAN DE VERSCHUIVING IN DE BELEIDSBENADERINGEN INZAKE DAK-
LOOSHEID

Bron: Figuur voorbereid door W. Edgar voor dit deel.
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Dakloos/ 

tijdelijk/ 

doorgangs-
accommodatie

Traditionele benaderingen

Doel van de tussenkomst

Verlichting

Crisis Rehabilitatie  Integratie 

Stabilisering

Noodnacht-
opvang 

Permanente 
huisvesting 

Tegenover 

Huisvesting als tussenkomst 

Stabiliseren in huisvesting 

Huisvesting eerst / preventie 

Moderne benaderingen
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4.4.3. Beleidsinitiatieven die kwaliteitshuisvesting en diensten voor daklozen moeten
verzekeren

a) Diensten voor daklozen en accommodatie
Als we de waaier van diensten voor daklozen in de EU onder de loep nemen, zien
we een brede typologie van diensten; deze worden in tabel 11 samengevat.

TABEL 11: TYPOLOGIE VAN DIENSTEN VOOR DAKLOZEN

Deze diensten kunnen door een brede waaier van dienstverleners worden verstrekt,
onder andere ook door de publieke sector (op nationaal, regionaal of lokaal niveau),
door ngo’s en de privésector. De financiering voor deze diensten kan afkomstig zijn
van de staat, de privésector of liefdadigheidsinstellingen of van een combinatie van
deze bronnen. Opvang- en ondersteuningsdiensten voor daklozen evolueren in de
loop van de tijd, in antwoord op de veranderende behoeften van de cliënten en de
beschikbare middelen. Hoe de mix van diensten is samengesteld, varieert van land
tot land naargelang van de aard van de welzijnsvoorzieningen en de geschiedenis
van de ontwikkeling van de instanties in de vrijwilligerssector; dat betekent dat in
de lidstaten de dienstentypologieën verschillen.

Het beleid zou er, in het kader van het debat aangaande sociale diensten van alge-
meen belang, moeten voor zorgen dat de accommodatie aan bepaalde standaarden
voldoet en dat de ondersteunende diensten beantwoorden aan minimale zorgnor-
men; bovendien moeten inspectie en reglementering de conformiteit garanderen
(Wolf en Edgar, 2007). In Nederland bijvoorbeeld ontwikkelde de overkoepelende
daklozenorganisatie – Federatie Opvang – voor de zorg- en ondersteuningsdiensten
een officiële standaard (ISO) en de ngo’s die lid zijn, worden ertoe aangespoord om
deze na te leven. Het mag dan al vrij eenvoudig zijn om accommodatienormen voor
te schrijven, controle- en regelgevingsmechanismen in te voeren en normatieve
financieringscriteria te bepalen, door de diversiteit van de accommodatietypes is
internationaal vergelijken moeilijk. Van accommodatie voor daklozen zou een alge-
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Diensten voor daklozen Voorbeelden
Accommodatie voor daklozen Noodopvangcentra, tijdelijke opvang, ondersteunde 

of overgangshuisvesting 
Niet-residentiële diensten voor daklozen Hulpverleningsdiensten, dagcentra, adviescentra,

enz.
Accommodatie voor andere cliëntengroepen die
eveneens door daklozen kan worden gebruikt 

Hotels, kamers met ontbijt, gespecialiseerde
ondersteuning en zorgverlening in een inrichting
voor mensen met een alcohol- of drugsprobleem of
diensten voor geestelijke gezondheid

Algemene diensten voor de bevolking in het 
algemeen, die ook door daklozen kunnen 
worden gebruikt.

Adviescentra, gemeentelijke diensten, gezondheids-
en socialezorgdiensten 

Gespecialiseerde diensten voor andere
cliëntengroepen die eveneens door daklozen 
kunnen worden gebruikt

Psychiatrische voorlichtingsdiensten,
drugsontwenningscentra

Bron: Edgar et al., 2007.
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mene definitie moeten kunnen worden ontwikkeld, zodat de verschillende nationa-
le nomenclaturen van accommodatievormen in beeld kunnen worden gebracht
(zie tabel 12).

TABEL 12: CRITERIA VOOR DE DEFINIERING VAN ACCOMMODATIEVORMEN VOOR DAKLOZEN

Aan de hand van kernprincipes kunnen accommodatienormen worden bepaald
voor drie domeinen: materiële, wettelijke en sociale kwesties. Op elk van deze
domeinen kunnen basisnormen worden bepaald. De materiële ruimtes moeten uiter-
aard in overeenstemming zijn met de voorschriften inzake bouw, brandveiligheid,
gezondheid en veiligheid in het algemeen; mensen moeten worden beschermd
tegen snelle uitzetting of uitzetting uit de accommodatie ’s nachts; mensen moeten
gegarandeerd gevrijwaard blijven van geweld of pesterijen en hebben recht op pri-
vacy. Accommodatienormen kunnen dan worden bepaald naargelang van het doel
van de voorziening: noodopvang, overgangsopvang, opvang voor langer verblijf, of
begeleid wonen. De omvang van de noodopvang en de grootte van de gemeentelij-
ke slaapzalen (in de plaats van kamers voor één of een beperkt aantal personen)
kunnen bijgevolg worden gereglementeerd. Verder kunnen de individuele rechten
sterk variëren en daarom moet ernaar worden gestreefd dat mensen in begeleide
woonvormen een normale huur hebben die niet afhangt van ondersteuning; daaren-
tegen kunnen een redelijke opzegtermijn en bescherming tegen snelle of nachtelij-
ke uitzetting een passende standaard zijn voor andere accommodatievormen. Er
kunnen standaarden worden bepaald en afgedwongen door geschikte voorschriften
te formuleren. De Noorse strategie voor daklozen bijvoorbeeld bepaalt dat daklozen
niet mogen worden geplaatst in een opvang die geen overeenkomst aangaande kwa-
liteitsnormen heeft afgesloten met de gemeente.
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Toegangscriteria Rechtstreeks 

Na doorverwijzing 

Persoonlijk 

Door een instantie of officieel orgaan 

Verblijfsduur Overnachting

Korte tijd (niet 

gedefinieerd) 

Korte tijd

(gedefinieerd)

Lange tijd

Verblijf van normaal gezien niet meer dan 24 uur

In afwachting van beoordeling/herhuisvesting 

Periode gebonden aan opleiding of begeleiding of
overgangsperiode

Gebonden aan ondersteuning bij de herintegratie in het 
arbeidsproces, rehabilitatie 

Doel/ Voornemen Noodsituaties 

Interim 

Overgang

Specialist 

Crisis 

Beoordeling voor de ondersteuning of herhuisvesting 

Tijdens opleiding of scholing

Herintegratie in het arbeidsproces, rehabilitatie of
toevluchtsoord 

Bron: Edgar en Meert, 2005.
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b) Betaalbare huisvesting
Beleidsinitiatieven inzake uitsluiting op huisvestingsgebied moeten iets doen aan de
zware last die kosten voor huisvesting met zich meebrengen; ook is het wenselijk
dat situaties waarbij aan huishoudens door deze kost een “buitensporige last” wordt
opgelegd, worden opgespoord (Marlier et al., 2007). Een duidelijke, consensuele en
perfect vergelijkbare definitie van kosten voor huisvesting voor heel Europa is niet
haalbaar, vooral niet door de vele manieren waarop huisvestingstoelagen in de EU
en soms zelfs binnen de lidstaten worden toegekend. In 2009 echter kwamen de
Europese Commissie en de 27 EU-lidstaten tot een akkoord over één operationele
definitie, op basis waarvan een indicator “overbelasting door huisvestingskosten”
kon worden goedgekeurd. Deze indicator meet het percentage van de bevolking dat
leeft in een huishouden waar de totale kosten voor huisvesting (zonder huisvestings-
toelagen) meer dan 40% van het totale beschikbare inkomen van het huishouden
(zonder huisvestingstoelagen) uitmaken (108).

De financiële druk van kosten voor huisvesting kan ook als volgt worden berekend:
de contante betalingen voor de kosten voor huisvesting worden van het totale inko-
men van het huishouden afgetrokken; het overblijvende inkomen van het huishou-
den is dan wat overblijft na aftrek van de uitgaven voor huisvesting (zonder toela-
gen). Van huishoudens waarvoor het overblijvende inkomen ver beneden een over-
eengekomen drempel ligt, kan worden gesteld dat ze met deprivatie of uitsluiting te
kampen hebben ten gevolge van de kosten voor huisvesting. Deze methode werd in
het VK (Schotland) toegepast om de betaalbaarheid van huur voor huurders van
sociale huisvesting te toetsen (uit deze betaalbaarheidstoetsing is gebleken dat de
huur niet betaalbaar was voor huurders met een overblijvend inkomen van minder
dan 140% van de drempel voor inkomenssteun na het betalen van de huur – dit
werd onafgebroken gemonitord).

c) Kwaliteitshuisvesting
De absolute basisvoorwaarde voor huisvestingskwaliteit is dat de woning geschikt is
om door mensen te worden bewoond. Die “geschiktheid” kan operationeel vanuit
verschillende oogpunten worden gedefinieerd, maar de bedoeling is in de eerste
plaats om te meten of de woning structureel gezien stevig en water- en winddicht is
en of de voornaamste elementen van het gebouw (d.w.z. dak, ramen, de belangrijkste
onderdelen van de bouwstructuur) aan de gezondheidsvereisten en de normale
verwachtingen voor een gezinsleven voldoen. Slechts weinig lidstaten hebben een
wettelijke definitie voor “geschiktheid van de woning”. De Britse wettelijke definitie
voor geschiktheid van de woning omvat de volgende elementen:
� een stabiele structuur hebben;

(108) Ter aanvulling van deze indicator keurde de EU tevens een achtergrondstatistiek (“context-
informatie”) goed: het mediaan aandeel van de kosten voor huisvesting in het totale beschikbare
inkomen van het huishouden (voor de totale bevolking en voor de bevolking met armoederisico).
Voor een gedetailleerde definitie van deze indicator en statistiek, zie: Europese Commissie, 2009.
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� geen tekenen van ernstig verval vertonen; 
� geen sporen van vocht vertonen die schadelijk zijn voor de gezondheid van de

bewoners; 
� beschikken over de geschikte voorzieningen voor verlichting, verwarming en ven-

tilatie; 
� beschikken over een goed gelegen WC die uitsluitend door de bewoners wordt

gebruikt; 
� beschikken over een bad of douche en een wastafel met warm en koud water;
� beschikken over een doeltreffend systeem voor de afvoer van vuil, afval- en

oppervlaktewater; en
� over bevredigende voorzieningen beschikken om eten klaar te maken, alsook een

gootsteen met warm en koud water. 

Woongeschiktheid mag dan al een absolute maatstaf zijn voor woningkwaliteit, er kan
ook een norm worden bepaald voor woningdeprivatie met betrekking tot de staat van
onderhoud van de woning. De EU keurde een achtergrondstatistiek goed die de
“woningdeprivatie” meet en gedefinieerd is als het percentage van de bevolking dat
kampt met een (of meer) van de onderstaande problemen inzake woningdeprivatie:
� lekkend dak, vochtige muren/vloeren/funderingen of verrotting van raamkozijnen

of vloeren;
� woning zonder bad of douche;
� woning zonder toilet met waterspoeling dat alleen door het huishouden wordt

gebruikt; en
� te duistere woning.

De huisvestingskwaliteit wordt niet alleen door materiële normen bepaald, maar ook
door een sociale dimensie, namelijk de bezettingsgraad van de woning of de dimensie
“overbevolking”. Drie definities van overbevolking zijn in Europa in omgang:
� normen voor de ruimte binnenshuis (gemeten in vierkante meter of woonvertrek-

ken, d.w.z. zonder hal en badkamer);
� bezettingsnormen (aantal personen per woonvertrek); en
� ongewenst delen van de woning – bezetting door één enkel gezin; van een huis-

houden mag wegens een gebrek aan huisvesting niet worden geëist dat het een
woning deelt met mensen met wie het niet verwant is.

Deze definities verwijzen naar verschillende types van metingen – materieel (ruim-
te), sociaal (bezetting) of normatief (één enkel gezin). In 2009 keurde de EU een
indicator voor overbevolking goed; deze indicator is het percentage personen die in
een huishouden wonen dat niet ten minste over het volgende beschikt (Europese
Commissie, 2009):
� één kamer voor het huishouden;
� één kamer voor elk koppel;
� één kamer voor elke alleenstaande persoon van 18 jaar of ouder;
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� één kamer voor twee alleenstaande personen die van hetzelfde geslacht zijn en
tussen 12 en 17 jaar oud zijn;

� één kamer voor elke alleenstaande persoon die van het andere geslacht is en tus-
sen 12 en 17 jaar oud is;

� één kamer voor twee mensen die jonger zijn dan 12 jaar (109).

4.5. DAKLOOSHEID EN UITSLUITING OP HUISVESTINGSGEBIED IN BELGIE
De studie van nationale beleidsinitiatieven met betrekking tot DUH die in 2009 door
het Europees Netwerk van Onafhankelijke Deskundigen werd uitgevoerd (Frazer en
Marlier, 2009), schetste een sterk versplinterd landschap voor België. De “nationale
vragenlijst” die voor deze gelegenheid werd ingevuld, bestond in feite uit een reeks
van ongecoördineerde formulieren die elk naar gedeeltelijke benaderingen op ver-
schillende beleidsniveaus (nationaal, regionaal, gemeenschap) verwezen. Dit slaat
op huisvesting in het algemeen, maar ook op andere relevante beleidsdomeinen
(sociale bescherming, migratie, maatschappelijk werk, enz.) (110). Hoewel het Bel-
gische NAP/sociale inclusie voor de periode 2008-2010 bijvoorbeeld een kwantita-
tief streefdoel bevat aangaande de beschikbaarheid van sociale huurwoningen (8%
tegen 2010), hangt de verwezenlijking van dit streefdoel volledig af van de gewes-
ten; er werd geen akkoord gesloten over een uitsplitsing van het streefdoel en er
werd evenmin een coördinatiemechanisme overeengekomen voor het geval de
regionale plannen voor de verwezenlijking verschillen of de gewesten hun verbinte-
nissen niet nakomen.

Er bestaat zelfs geen “nationale” definitie van DUH: de definitie van ETHOS, die
door FEANTSIA werd voorgesteld, werd echter door alle stakeholders beschouwd
als een nuttige basis voor gecoördineerde gegevensverzameling. Momenteel verwij-
zen de meeste (nationale of regionale) definities, althans impliciet, naar de eerste
twee ETHOS-categorieën, meer bepaald de dak- en thuislozen. 

Het enige gecoördineerde beleidsdocument op dit domein is wellicht het hoofdstuk
Huisvesting van het NAP/sociale inclusie 2008-2010. De doelstelling die in dit docu-
ment werd geformuleerd, is dat voor iedereen degelijke en passende huisvesting

(109) De berekening geldt voor enkelvoudige huishoudens en beschouwt hen als gedepriveerd
indien ze in een studio wonen met een slaapkamer die niet van de woonkamer gescheiden is. Een
variant, die enkelvoudige huishoudens uitsluit, maakt eveneens deel uit van de Europese portefeuille
van indicatoren onder de Sociale OMC.
(110) De federale regering is verantwoordelijk voor de wetgeving aangaande de werking van de
privéwoningmarkt, terwijl sociale bescherming, dakloosheid en uitsluiting op huisvestingsgebied in
principe onder een “regionale” bevoegdheid vallen. “Regionaal” moet hier worden begrepen als een
bevoegdheid van de Gewesten (Vlaanderen, Wallonië, Brussel) en van de Gemeenschappen
(Vlaamse, Franse en Duitstalige). De Gewesten zijn bevoegd voor kwesties als armoede en dus ook
voor huisvesting en uitsluiting op huisvestingsgebied. De Gemeenschappen zijn bevoegd voor dien-
sten aan personen en dus voor dakloosheid. Bovendien hebben ook de gemeenten enige
bevoegdheid, voornamelijk door de activiteiten en beleidsinitiatieven die door de OCMW’s worden
ontwikkeld.
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wordt voorzien. Hiermee leggen de nationale overheden zichzelf een zeer ambitieu-
ze en belangrijke taak op. Om dit doel te bereiken houdt het plan rekening met de
complexe aard van het huisvestingsprobleem. Het beklemtoont niet alleen dat huis-
vesting als dusdanig beschikbaar moet zijn, maar ook tal van andere thema’s – zoals
toegang tot (en gebruik van) energie, integratie in de buurt, enz. – worden bena-
drukt. Het hoofdstuk over het huisvestingsbeleid in het NAP/sociale inclusie wordt
in deel 4.5.5. uitvoerig besproken.

Dat DUH in 2009 het jaarthema was in de context van de Europese OMC, heeft de
coördinatie op nationaal niveau nog meer in de hand gewerkt. Een recent verslag
dat het Belgische Steunpunt tot bestrijding van armoede op vraag van de federale
regering heeft opgesteld, bevat een omvattend analysekader en agenda, die hopelijk
een aanmoediging zullen zijn voor een geïntegreerde beleidsbenadering (Steunpunt
Armoedebestrijding, 2010). Dit verslag werd opgesteld door een “dialooggroep”
bestaande uit alle relevante stakeholders, waaronder verenigingen van daklozen. De
70 beleidsaanbevelingen in het verslag overstijgen alle beleidsniveaus en dekken
een brede waaier van beleidsterreinen, van de ratificatie van internationale verdra-
gen tot de preventie van gezinsbreuken. Interessant is dat de sociale diensten voor
daklozen de zesde plaats innemen in de lijst van thematische hoofdstukken, terwijl
het eerste hoofdstuk de toegang tot grondrechten bespreekt. Dit is de weerspiegeling
van een structurele, preventieve en op rechten gebaseerde benadering van het onder-
werp. De voornaamste bestanddelen van de beleidsaanbeveling luiden als volgt:
� toegang tot grondrechten,
� kennis over DUH;
� inkomen, werk en sociale bescherming;
� gezondheidszorg;
� huisvesting;
� ontslagprocedures uit instellingen;
� sociale voorzieningen voor dak- en thuislozen; en
� beleidscoördinatie.

4.5.1. “Dark numbers” tellen
Schatten hoeveel daklozen er zijn is niet eenvoudig, aangezien zij doorgaans uit alle
statistieken zijn uitgesloten. FEANTSA raamde het aantal daklozen in 2003 in België
op 17.000. Volgens een raming voor Vlaanderen in 2007, gebaseerd op de cijfers
van het Studie- en Actiecentrum voor Maatschappelijke Welzijnszorg (SAW) verble-
ven 7.980 daklozen in nachtopvangcentra of tehuizen en kregen 2.335 mensen een
ambulante vorm van bijstand, wat in totaal neerkomt op 10.315 mensen. 54% van
hen had een inkomen dat even hoog of lager lag dan het socialebijstandsniveau, en
90% was werkloos (De Decker en Van Menxel, 2005). In het Tellus-Cliënt-
registratieprogramma van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW’s) zien we
dat nauwelijks een op de acht daklozen inkomen uit werk ontvangt en dat 30% geen
inkomen heeft, wanneer ze worden opgenomen. De voorbije 15 jaar (tabel 13)

492

BLAUWDRUK-NED.qxp  10-2-2011  13:16  Pagina 492



werd een stijging geregistreerd van het percentage vrouwen, de relatief hoog ge-
schoolden en de daklozen van niet-Belgische origine. In 2007 was 27% van de daklo-
zen van niet-Belgische origine. In tegenstelling tot wat men zou verwachten, gaat
het hier over het algemeen niet over mensen die illegaal op het Belgische grondge-
bied verblijven: het zijn overwegend mensen die legaal in het land wonen.

TABEL 13: SOCIAALECONOMISCH PROFIEL VAN DE DAKLOZE BEVOLKING (VLAANDEREN, 1982-
2007, %)

In het Brussels Gewest hield het Steunpunt Thuislozenzorg La Strada (2009) op het
einde van 2008 een telling van het aantal daklozen (ETHOS-categorieën (a) en (b)).
145 personeelsleden trokken door de stad en telden binnen de tijdspanne van één
uur alle daklozen in zeer uiteenlopende openbare locaties (straten, stations, enz.), in
kraakpanden en in opvangcentra en opvangtehuizen. In totaal werden 2.766 daklo-
zen geteld. De auteurs wijzen er hierbij op dat dit een minimumschatting is en ook
dat dit globale cijfer een zeer heterogene populatie omvat: jonge moeders met kin-
deren, illegale immigranten, drugsverslaafden, hangjongeren, enz.. Tijdens deze
oefening werd ook een aantal opmerkelijke vaststellingen gedaan: het belang van
“onderhandeld kraken” als een springplank naar een stabielere leefsituatie, de grote
rol die de spoorweg- en metrostations spelen als een plaats waar daklozen kunnen
verblijven, en het aanzienlijke percentage niet-erkende centra bij de opvangvoorzie-
ningen.
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Kenmerk 1982 2007

Vrouwen 18 33

Jonge daklozen < 30 jaar 50 52

Daklozen 30-50 jaar 31 34

Oudere daklozen > 50 jaar 19 14 

Niet-Belgische origine 9 27

Alleenstaande 66 66

Gescheiden 13 19

Geen onderwijs of alleen
basisonderwijs 44 30

Onderwijs tot lager secundair 30 23

Arbeidsparticipatie 21 12 

Hoofdinkomen uit werk 24 13

Werkloosheidsuitkering 19 37

Bijstand (OCMW) 28 18

Schulden 25 -

Bron: Van Menxel et al. (2003); Vranken et al. (2008, pagina 376). 
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Aan Franstalige kant publiceerde de vereniging van tehuizen en opvangcentra in
2008 een boek, met daarin (naast kwalitatieve analyses) een aantal profielgegevens
over de cliënten van opvangtehuizen in Wallonië en (Franstalig) Brussel (De Backer,
2008). Voor het jaar 2006 als geheel werden 18.000 (in principe verschillende) indi-
viduen in deze opvangtehuizen ondergebracht: 55% volwassen mannen, 24% vol-
wassen vrouwen en 19% kinderen. Merk op dat het aantal individuen op jaarbasis
een veelvoud is van het aantal op dagbasis, aangezien de totale opvangcapaciteit
slechts 2.860 plaatsen bedraagt.

Los van de verschillende tendensen die stroken met de bevindingen van het Vlaams
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, vermeldt De Backer ook de onderstaande
trends (deels gebaseerd op interviews met sleutelfiguren uit de sector):
� het aantal kinderen in de opvangtehuizen neemt toe;
� er is een ernstig tekort aan opvangplaatsen (jaarlijks worden ongeveer 14.000 aan-

vragen voor opvang afgewezen);
� mede door het dichtslibben van de woningmarkt wordt de gemiddelde duur van

een verblijf in een opvangtehuis langer;
� de vragen worden alsmaar complexer: de incidentie van onder andere geestelijke-

gezondheidsproblemen wordt steeds groter, waardoor de herinschakeling in de
samenleving wordt bemoeilijkt.

De prevalentie van onaangepaste en instabiele huisvesting is zelfs nog moeilijker te
beoordelen dan zuivere dakloosheid. Zo waren er in 2000 naar schatting 87.000
migranten zonder papieren. De rondtrekkende bevolking (zoals woonwagen-
bewoners en schippers) werd op 20.000 geraamd. Het probleem met deze cijfers is
dat de overeenstemmende bevolkingsgroepen niet noodzakelijk in onaangepaste of
onzekere omstandigheden leven. De cijfers die de realiteit van onzekere of onaange-
paste huisvesting het dichtst benaderen, zijn de cijfers van de EU-SILC. In 2006
werd geschat dat 25% van de bevolking leefde in een woning met twee of meer
structurele problemen, 18% in Vlaanderen en 36% in Wallonië (111). Het percenta-
ge van de bevolking dat in een woning leefde met minder dan één afzonderlijke
kamer per persoon, werd geraamd op 4,9% voor België als geheel en op 4,6% voor
Vlaanderen en 2,8% voor het Waals Gewest (112). 29,6% van de Belgische bevolking
leefde in een situatie die werd gekenmerkt door een huisvestingsprobleem of een
woning met problemen op het vlak van comfort of structuur (22,9% van de Vlaamse
bevolking en 37,8% van de Waalse bevolking) (113).

(111) Structurele problemen zijn: lekkend dak, geen toereikende verwarming, schimmel en vocht en
verrottende raamkozijnen en deuren. De schattingen voor Brussel zijn onbetrouwbaar en zijn dan
ook niet weergegeven. Bron: FOD Sociale Zekerheid.
(112) Bron: FOD Sociale Zekerheid.
(113) Bron: FOD Sociale Zekerheid.
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4.5.2. Aanpak met klemtoon op basisrechten
Dat dakloosheid een symptoom is van multidimensionale uitsluiting eerder dan van
een huisvestingsprobleem, is ongetwijfeld een cliché; minder evident is het om te
erkennen dat dakloosheid de toegang tot een aantal grondrechten belemmert, zoals
het recht op sociale bescherming, op privacy, op werk, enz. De nacht op straat
doorbrengen kan worden gezien als het eindstadium van een proces waarbij alle
sociale en economische banden tussen een individu en zijn/haar omgeving systema-
tisch worden verbroken. Iemand die geen wettelijke verblijfplaats heeft bijvoor-
beeld, kan geen aanspraak maken op sociale uitkeringen of een arbeidscontract
afsluiten. Noodopvangcentra of gezondheidszorg kunnen die banden die noodzake-
lijk zijn om de samenleving opnieuw te betreden, niet herstellen. De deelnemers
aan de “dialooggroep” die het verslag “Naar een coherente aanpak in de strijd
tegen dakloosheid en armoede” opstelde (Steunpunt Armoedebestrijding, 2010),
legden dan ook de klemtoon op drie basisbeginselen voor een doeltreffende
uitroeiing van het probleem: de basisrechten versterken, rekening houden met de
ervaringen en verwachtingen van daklozen en toenadering zoeken tot de armsten
onder de armen.

Om te beginnen zouden de bestaande wetten zonder meer uitgevoerd moeten
worden. Zo hebben de gemeenten de wettelijke bevoegdheid om niet-gebruikte
privégebouwen aan te wenden voor noodhuisvesting; huurders kunnen tegen
onwettige uitzetting worden beschermd; daklozen hebben het recht om bij de
gemeentelijke sociale dienst (het OCMW) een “referentieadres” te nemen ... Deze
wetten worden echter niet toegepast, door onwetendheid of door machteloosheid
van de openbare diensten ten overstaan van de verhuurders. In sommige gevallen
zijn de administratieve procedures nodeloos lang of worden aan de aanvragers node-
loze bijkomende voorwaarden opgelegd.

Naar het Franse voorbeeld bijvoorbeeld eisen de representatieve organisaties een “opeis-
baar recht op huisvesting” in noodsituaties en de automatische toewijzing van rechten
telkens wanneer dit mogelijk is. Ze stellen vast dat België artikel 31 van het herziene
Europees Sociaal Verdrag (over het recht op huisvesting) nog steeds moet ratificeren.

Tegelijkertijd kunnen de effectief gewaarborgde basisrechten op andere beleids-
terreinen uitsluiting die tot dakloosheid leidt, voorkomen. De verscherpte toegangs-
voorwaarden voor sociale bescherming (met inbegrip van sociale bijstand) en voor-
al de proliferatie van sancties en schorsingen, ongeacht het gezinsinkomen van de
gerechtigden, (114) eisen blijkbaar hun tol. Representatieve organisaties wijzen op
het federale activeringsplan inzake de werkloosheidsverzekering (ingevoerd in 2004
en in het NAP/sociale inclusie aangekondigd als een van de maatregelen voor socia-
le inclusie) als een van de nieuwe oorzaken van dakloosheid.

(114) In het verleden werden werklozen “geïmmuniseerd” tegen schorsing indien ze gezinsleden ten
laste hadden. Deze beschermingsmaatregel wordt in het nieuwe activeringsplan niet langer toegepast.
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Aan de andere kant blijken sommige regels in het socialebeschermingssysteem te
verhinderen dat daklozen uit de dakloosheid geraken. Wanneer een alleenstaande
dakloze bijvoorbeeld in een opvangcentrum of privéhuishouden wordt opgenomen,
kunnen zijn/haar uitkeringen worden verminderd van het niveau van “alleenstaan-
de” tot het niveau van “samenwonende”. Dit kan zelfs worden toegepast op een
privépersoon die beslist om een dakloze vriend onderdak te bieden, wanneer de
gastheer een uitkering ontvangt. Dergelijke wettelijke bepalingen staan de solidari-
teit in de weg en verhinderen dat naar informele oplossingen wordt gezocht (Steun-
punt Armoedebestrijding, 2010, pagina 14).

4.5.3. Dakloosheid voorkomen en herinschakeling bevorderen
Een zinvol sociaal beleid zou de economische en sociale banden tussen kwetsbare
huishoudens en hun omgeving moeten aanhalen (of, indien mogelijk, breuken tus-
sen beide moeten voorkomen). De sancties en uitkeringen voor samenwonenden in
het socialebeschermingssysteem die in de vorige paragraaf werden besproken, kun-
nen worden gezien als een (negatieve) illustratie van dit principe. Maar het is ook
op tal van andere domeinen van toepassing:
� sommige situaties van dakloosheid ontstaan door een gezinsbreuk of een schul-

dencrisis. Diensten voor gezinsondersteuning en schuldbemiddeling kunnen in
die gevallen dakloosheid voorkomen;

� de combinatie van huisvesting met sociale begeleiding (begeleid wonen) zou
herinschakeling in de hand moeten werken;

� wettelijke beperkingen inzake uitzetting bestaan wel degelijk (bv. tijdens de win-
ter), maar ze worden niet altijd nageleefd ten gevolge van onwetendheid of mach-
teloosheid bij armen. Vergoeding van de slachtoffers door hun verhuurder zou
door de wet voorzien moeten zijn;

� heel wat daklozen woonden ooit in een instelling (jeugdzorg, psychiatrisch
ziekenhuis, gevangenis). Deze mensen zouden niet alleen beter moeten worden
voorbereid op een zelfstandig leven, maar hun sociale bescherming zou moeten
worden verbeterd en nadat zij de instelling hebben verlaten, zou begeleiding moe-
ten worden voorzien. Jongeren bijvoorbeeld zouden ook na hun 18e toegang
moeten krijgen tot adviesdiensten om te voorkomen dat zij op jonge leeftijd in de
samenleving worden “gedumpt”. Vooral ex-gedetineerden zouden recht moeten
hebben op betere herinschakelingsuitkeringen en de contacten tussen gevange-
nen en hun gezin en sociale omgeving zouden tijdens hun hechtenis moeten wor-
den gestimuleerd met het oog op hun herinschakeling;

� alle preventieve en herinschakelingsmaatregelen op het vlak van huisvesting wor-
den in deel 4.5.5. besproken.

4.5.4. Diensten voor de daklozen
Door de steeds grotere wanverhouding tussen de capaciteit van de bestaande dien-
sten enerzijds en de alsmaar grotere vraag naar opvang worden sommige daklozen
zelfs uitgesloten uit diensten die hen moeten helpen om gewoon maar te overleven.
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Mede door de huidige crisis in de opvang van asielzoekers en immigranten zonder
papieren nemen de spanningen in opvangcentra en tehuizen toe. Het verslag van
het Steunpunt (Steunpunt Armoedebestrijding, 2010, pagina 67 e.v.) pleit voor
onmiddellijke toegang tot degelijke voorzieningen, omdat het ervan uitgaat dat het
gebrek aan capaciteit de neiging heeft om de problemen nog te verergeren en de
rehabilitatie van cliënten te bemoeilijken.

Sommige opvangcentra of tehuizen stellen voorwaarden die momenteel grote aan-
tallen daklozen uitsluiten: onbetaalbare huurprijzen, geen accommodatie voor huis-
dieren, strenge huisregels, uitsluiting van sommige categorieën, enz. Daklozen die
van deze voorzieningen worden uitgesloten, moeten zich tot het “secundaire seg-
ment” van niet-erkende voorzieningen richten, dat soms diensten van slechte kwali-
teit biedt of cliënten uitbuit. De wet zou normen moeten opleggen opdat segmente-
ring van voorzieningen in “luxe-” en “armen-”accommodatie wordt vermeden.

Mensen die de nacht op openbare plaatsen doorbrengen, zouden kosteloos toegang
moeten hebben tot drinkbaar water en sanitaire voorzieningen.

De OCMW’s zijn verantwoordelijk voor de sociale bijstand (zie deel 3.3.). Het recht
op sociale bijstand omvat hoofdzakelijk het “integratie-inkomen” (leefloon),
tewerkstelling en toegang tot (betaalbare) gezondheidszorg. In de praktijk ontvangt
de aanvrager vaak een medische kaart, waarmee de meeste medische kosten recht-
streeks aan het OCMW worden aangerekend. Andere gespecialiseerde organisaties,
zoals de CAW’s, de tehuizen of Sociale Schakels (Relais sociaux), kunnen als tussen-
persoon optreden tussen de daklozen en de gezondheidswerkers en de OCMW’s of,
in sommige gevallen, zelf gezondheidszorg verstrekken.

Sociale bijstand kan zeer ruim en vrij worden geïnterpreteerd. De wet voorziet geen
uitputtende lijst van de verschillende types van door de OCMW’s verstrekte bij-
stand. Wat de daklozen betreft, dient te worden opgemerkt dat heel wat OCMW’s
(en CAW’s) over hun eigen schuldbemiddelingsdiensten en diensten voor rechts-
hulp beschikken. Bovendien zijn deze diensten in principe gratis. Verder moet erop
worden gewezen dat de OCMW’s voor daklozen als “referentieadres” kunnen funge-
ren. Elke persoon die geen wettelijke verblijfplaats heeft, kan als referentieadres een
OCMW of een privéhuishouden nemen. Dit is belangrijk met het oog op het beko-
men van een leefloon of andere sociale uitkeringen. In theorie kan het OCMW de
toekenning van een referentieadres niet weigeren, maar veldwerkers beweren dat
sommige OCMW’s de toepassing van deze regel verhinderen door bijkomende voor-
waarden op te leggen (bv. dat de aanvrager reeds een uitkering trekt, ...). Tot slot
hebben veel OCMW’s hun eigen voorzieningen voor tijdelijke opvang, die vaak min-
der uitgebreid zijn dan die van de CAW’s, maar beter geschikt zijn voor dakloze
gezinnen. OCMW’s kunnen met andere woorden geïntegreerde diensten bieden op
lokaal niveau.
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4.5.5. Huisvestingsbeleid
In dit deel ligt de klemtoon op het huisvestingsbeleid in het bijzonder, maar het
breidt het onderwerp dakloosheid ook uit tot “toegang tot behoorlijke en betaalbare
huisvesting”. Zoals hierboven reeds werd aangehaald, worden de bevoegdheden
inzake huisvestingsbeleid verdeeld over de federale en regionale overheden.

4.5.5.1. Context
De Belgische woningmarkt wordt gekenmerkt door (a) een zeer hoog (en alsmaar
groeiend) aandeel van privé-eigenaarschap (70%) en (b) een klein aandeel sociale
woningen (6%). Voor de jongere generatie echter is het bezitten van een eigen wo-
ning een voorrecht geworden – zie tabel 14. Tussen 2000 en 2008 is de gemiddelde
kostprijs voor een gewoon huis meer dan verdubbeld, zowel op regionaal als op
nationaal niveau. In Brussel verdrievoudigden de prijzen haast. De prijsverandering
is minder uitgesproken voor appartementen, maar ook die zijn min of meer verdub-
beld.

TABEL 14: GEMIDDELDE KOSTPRIJS VOOR EEN WONING EN RELATIEVE PRIJSVERANDERINGEN
TUSSEN 2000 EN 2008 (EUR EN %)

De gegevens met betrekking tot de huursector zijn eerder schaars en enigszins voor-
bijgestreefd; de tendens is echter minder uitgesproken (+10% in acht jaar tijd), met
een gemiddelde dat stagneert op ongeveer 495 EUR per maand in 2005.

Het aandeel van sociale huisvesting (6,2%) is sinds 1995 niet opmerkelijk gestegen.
De voorbije jaren zijn de gewestregeringen de verbintenis aangegaan om meer te
investeren; om aan de vraag te voldoen is evenwel een ingrijpende en aanhoudende
inhaalbeweging noodzakelijk. Het aantal huishoudens op de wachtlijsten is gelijk
aan 66,3% van de voorraad in Vlaanderen, 45,6% in Wallonië en 79,2% in Brussel.

4.5.5.2. Federaal niveau
De federale regering is in hoofdzaak verantwoordelijk voor de wetgeving aangaande
de privéwoningmarkt. Aangezien het aandeel van de sociale huisvesting ten opzich-
te van de globale woningmarkt in België slechts marginaal is, blijft de privéhuur-
markt buitengewoon belangrijk. Heel wat stakeholders zouden pleiten voor een
strengere wetgeving van de privéhuurmarkt, bijvoorbeeld door middel van collectie-
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Gewoon huis Appartement 

2000 2008 Verandering 2000 2008 Verandering

Vlaanderen 84.772 181.846 115% 92.979 178.176 92% 

Wallonië 68.559 135.454 135% 68.640 138.228 101% 

Brussel 113.394 317.835 180% 89.309 188.022 111% 

België 79.661 172.611 116% 88.943 174.155 96% 

Gewoon huis Appartement 

Bron: FOD Economie, kmo, middenstand en energie – Directoraat-Generaal Statistiek België. 
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ve onderhandelingsmechanismen. Experimenten met “paritaire huurcomités” die
over gecontroleerde huurprijzen onderhandelen, worden met enthousiasme
onthaald, maar werden tot nog toe niet gemainstreamd.

Een recente hervorming van de Belgische huurwet verplicht verhuurders ertoe om
hun huurprijzen te publiceren en de huurcontracten te registreren. Bovendien werd
een plafond bepaald voor de huurwaarborg en bestaat nu de mogelijkheid dat de
bank de waarborg voorschiet. De banken weigeren doorgaans echter om de wet toe
te passen. Het Steunpunt tot bestrijding van armoede en zijn partners pleiten daarom
voor de creatie van een nationaal huurwaarborgfonds, dat deze taak zou overnemen.

Een andere veel besproken kwestie binnen het federale wettelijke kader heeft
betrekking op het feit dat de lokale overheden bevoegd zijn om een woning onbe-
woonbaar te verklaren, wat kan leiden tot de uitzetting van de huurders. Represen-
tatieve verenigingen eisen dat verhuurders ertoe verplicht worden om in dat geval
alternatieve huisvesting te voorzien of dat in België een “opeisbaar recht” op huis-
vesting wordt ingevoerd, naar het voorbeeld van Frankrijk. Het “opeisbaar recht”
kan een bredere waaier van situaties van dakloosheid oplossen.

Verder coördineert de federale overheid tevens (althans gedeeltelijk) de OCMW’s,
die, zoals hierboven werd vermeld, een brede waaier van geïntegreerde diensten
verstrekken voor huishoudens die met DUH te maken hebben. De federale overheid
gebruikt speciaal daarvoor bestemde fondsen om specifieke diensten te steunen.
Een voorbeeld is het “stookoliefonds” (dat gezinnen helpt om de stookolierekening
te betalen) en het “energiefonds” (voor elektriciteit en gas). Beide fondsen worden
te weinig gebruikt omdat de voorschriften complex zijn en de OCMW’s de fondsen
niet voldoende promoten.

Eén optie waarover nooit ernstig werd gedebatteerd, is de invoering van een huur-
subsidie, gekoppeld aan het leefloon. België is een van de weinige landen in de EU
die geen specifieke huursubsidie hebben. Twee factoren kunnen deze leemte ver-
klaren: (a) politiek verzet vanwege de liberale partijen en (b) de vraag of huursubsi-
dies op federaal of op regionaal niveau moeten worden ontwikkeld. De Vlaamse
Gemeenschap heeft reeds een (eerder marginaal) huursubsidiesysteem ingevoerd.
Een federaal initiatief zou wellicht alleen gerechtvaardigd zijn indien de huursubsi-
die expliciet werd gelinkt aan het gewaarborgd minimuminkomen.

4.5.5.3. Brussels Gewest
In de beleidsverklaring voor 2009-2014 van de regering van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2009) is de voornaamste doelstel-
ling inzake huisvesting, een gewaarborgd “recht op wonen”. De verklaring omvat
negen doelstellingen:
� de huurprijzen beheersen d.m.v. huurrichtprijzen;
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� de huurders helpen om een behoorlijke woning te vinden;
� de sociale huisvesting in stand houden en ontwikkelen;
� het socialewoningbestand uitbreiden en een nieuw evenwicht brengen in de

spreiding van sociale woningen;
� een aanbod aan woningen ontwikkelen dat betaalbaar is voor middelgrote inkomens;
� de strijd aangaan tegen leegstaande en ongezonde woningen;
� de energiefactuur van de huurders en inwonende eigenaars verlichten;
� de bouw van nieuwe woningen voortzetten;
� hulp verlenen bij de aankoop van woningen en nieuwe woonformules steunen.

Samen lijken deze doelstellingen een evenwichtig programma te vormen. De klem-
toon ligt echter specifiek op de voorziening van (behoorlijke en betaalbare) huisves-
ting. Deze verklaring omvat geen maatregelen om discriminatie op de woningmarkt
tegen te gaan. Bovendien voorziet ze geen doelstellingen inzake dakloosheid en
geen enkele van de doelen is aan concrete kwantitatieve streefdoelen gekoppeld. 

Wat het beleidskader in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, kunnen drie
belangrijke aanvullende instrumenten worden geïdentificeerd:
� de Huisvestingscode;
� het Huisvestingsplan ‘115); en
� het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (116).

Het Huisvestingsplan en het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling leggen
beide de nadruk op behoorlijke en betaalbare huisvesting. Bovendien proberen ze
het beleid op dit domein in evenwicht te brengen door de aandacht te vestigen op
de sociale en publieke sector enerzijds en de privésector anderzijds. Het Geweste-
lijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling in het bijzonder is interessant, omdat het niet
alleen een huisvestingsplan bevat, maar ook ruime domeinen dekt, zoals sociale
cohesie en ontwikkeling, culturele en economische ontwikkeling en politieke partici-
patie. Toch kan de lezer zich afvragen of het plan rekening houdt met de mogelijke
spanningen tussen economische ontwikkeling en de integratie van sociaal uitgesloten
bevolkingsgroepen – door toedoen van huisvestings- of andere beleidsinitiatieven.

Beide plannen kunnen in de eerste plaats worden gezien als horizontale beleidsini-
tiatieven. Hun bedoeling bestaat erin, de woningmarkt zo te herstructureren dat hij
beter aan de behoeften van de huidige en toekomstige bewoners is aangepast. Doel-
groepen worden nooit echt gespecificeerd – ze worden ruim omschreven (bv. lage-
inkomensgroepen, middenklassengroepen). Specifieke verwijzingen naar de daklo-
zen ontbreken. Dat betekent niet dat de overheid de dakloosheid veronachtzaamt.
Dakloosheid is echter niet in de alomvattende aanpak van het Huisvestingsplan
noch van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling opgenomen.

(115) http://planlogement.irisnet.be/.
(116) http://www.gewop.irisnet.be.
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4.5.5.4. Vlaams Gewest
In de lijn van de doelstellingen die zowel door de federale als door de Brusselse
regering naar voren werden geschoven, verbindt de Vlaamse regering zich er in
haar recentste beleidsverklaring toe om voor iedereen behoorlijke en betaalbare
huisvesting te voorzien (Vlaamse Regering, 2009). Dit doel kan worden omgezet in
een aantal operationele doelstellingen, waaronder:
� uitbreiding van het socialehuisvestingspatrimonium;
� blijvende ondersteuning voor de aankoop van eigendom;
� evaluatie van het Sociaal Huurdecreet (en de mogelijke aanpassing ervan);
� renovatie van het huidige socialehuisvestingspatrimonium; en
� een betere werking van de sociale verhuurkantoren.

Bij een eerste lezing geeft deze beleidsverklaring een eerder evenwichtige indruk. In
tegenstelling tot de beleidsverklaring van de Brusselse regering verbindt de Vlaamse
regering zich ertoe om in de strijd tegen uitsluiting op huisvestingsgebied haar
rechtsinstrumenten te ontwikkelen en te beoordelen. Een ander verschil is de klem-
toon op de efficiëntie van de instellingen (sociale verhuurkantoren, sociale huisves-
tingsmaatschappijen), die de sociale woningmarkt beheren. Net zoals in de Brussel-
se beleidsverklaring ontbreekt het in de Vlaamse aan een specifieke verwijzing naar
het thema dakloosheid en in de meeste gevallen worden ook geen streefdoelen
opgegeven. In feite worden slechts een paar streefdoelen geformuleerd in verband
met de uitbreiding van het socialehuisvestingspatrimonium: 43.000 bijkomende
sociale wooneenheden voor verhuur, 21.000 bijkomende sociale wooneenheden
voor verkoop en 1.000 bijkomende sociale bouwgronden tegen 2020.

In het Vlaamse beleidskader aangaande huisvesting kunnen we drie hoofdbeleidsin-
strumenten onderscheiden:
� de Huisvestingscode;
� het decreet inzake het grond- en pandenbeleid;
� de creatie van een huursubsidiestelsel voor mensen met een reële woonnood.

De Huisvestingscode is het meest omvattende van deze instrumenten. Ten eerste
bevestigt deze het recht op behoorlijke en betaalbare huisvesting als fundamenteel
mensenrecht. Ten tweede wil deze wetgeving de toegang tot sociale huisvesting
verruimen en het beschermingsniveau voor de huurders optrekken (117). Sommige
veldwerkorganisaties vrezen echter dat sommige voorzieningen van de Huisvestings-
code het tegenovergestelde effect bewerkstelligen (118). In feite kunnen de nieuwe-

(117) Tot deze voorzieningen behoren de volgende elementen: 1) toegang gekoppeld aan het onbe-
perkte verblijfsrecht, 2) een toewijzingsbeleid dat aan de lokale context is aangepast, 3) inaanmerking-
neming van het belastbaar inkomen en de kwaliteit van de woning bij de berekening van de huurprijs,
4) een nieuw financieringssysteem voor de sociale verhuurkantoren en 5) reglementering van het
toezicht.
(118) Deze voorzieningen zijn: 1) taal- en inburgeringsvoorwaarden, 2) een proefperiode, 3) de
rechtmatige ontbinding van het contract door de verhuurder en 4) afschaffing van de bovengrens bij
het bepalen van de huurprijs.

501

EEN BLAUWDRUK VOOR HET SOCIALE-INCLUSIEBELEID IN EUROPA 2020

BLAUWDRUK-NED.qxp  10-2-2011  13:16  Pagina 501



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 3e TRIMESTER 2010

kwaliteitsnormen de toegankelijkheid van gesubsidieerde huisvesting voor sociaal
zwakkere huurders juist verlagen; ze kunnen ook het beschermingsniveau waarop
sociale huurders en kandidaat sociale huurders tot nog toe konden rekenen,
verlagen.

Het onlangs goedgekeurde decreet inzake het grond- en pandenbeleid maakt de uit-
breiding van het socialehuisvestingspatrimonium mogelijk (huur, verkoop en bouw-
grond) en er kunnen voor lage-inkomensgroepen ook extra woningen bijkomen.
Interessant is dat de overheid tevens besliste om een databank te creëren voor het
monitoren van de betaalbaarheid op de Vlaamse woningmarkt (in al zijn verschillen-
de segmenten).

De creatie van een huursubsidiestelsel voor de “doelgroep met een reële woonnood”
ten slotte, wil op de privéhuurmarkt behoorlijke en betaalbare huisvesting garanderen
voor lage-inkomenshuishoudens en specifieke doelgroepen. In de praktijk kunnen
aanvragers van een sociale woning die al vijf jaar of langer wachten, eveneens aan-
spraak maken op een huursubsidie. Het aantal mogelijke gerechtigden blijft evenwel
vrij marginaal.

De Vlaamse aanpak is zeer “categoriaal”, d.w.z. met de klemtoon op doelgroepen.
Toch ontbreekt het in de hierboven genoemde documenten aan specifieke verwij-
zingen naar dak- en thuislozen. Nogmaals, dat betekent niet noodzakelijk dat er geen
beleidsinstrumenten aangaande dakloosheid bestaan – in de eerste plaats de wet op
het algemeen maatschappelijk werk – maar de link tussen deze instrumenten en de
instrumenten voor het huisvestingsbeleid moet nog worden gelegd.

4.5.5.5. Waals Gewest en Franse Gemeenschap
Voor het Franssprekende gedeelte van België moeten twee beleidsverklaringen
onder de loep worden genomen: een van de regering van het Waals Gewest en een
van de regering van de Franse Gemeenschap. Van deze beleidsverklaringen is de
verklaring van de gewestregering wellicht de belangrijkste. Net zoals de Vlaamse en
Brusselse beleidsverklaringen, moet er volgens deze verklaring worden gestreefd
naar toegang tot behoorlijke, betaalbare en duurzame huisvesting voor iedereen
(Gouvernement de la Région wallonne, 2009). De algemene doelstelling kan in spe-
cifiekere doelstellingen op vijf verschillende domeinen worden opgesplitst:
� behoorlijke huisvesting voor iedereen;
� energiezuinige huisvesting;
� solidariteit en huisvesting;
� huisvesting en de leefomgeving; en
� de werking van de huisvestingssector.

De eerste twee domeinen blijken de belangrijkste te zijn, gezien het aantal doelen
dat hiervoor werd bepaald. Deze doelen zijn vergelijkbaar met die van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en Vlaanderen. De bedoeling is om een evenwichtige
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woningmarkt te organiseren voor zowel de huurders als de eigenaars, met betaalba-
re sociale en privéhuisvesting. Deze doelen gaan echter niet gepaard met (kwantita-
tieve) streefdoelbepaling. Net zoals de andere verklaringen ontbreekt het ook hier
aan een beleidslijn inzake dakloosheid.

Evenmin bakent de verklaring van de Franse Gemeenschap (Gouvernement de la Com-
munauté française, 2009) een specifiek beleid af aangaande de dak- en thuislozen.

In het Waalse beleidskader zijn dit de voornaamste instrumenten:
� de Huisvestingscode;
� het Plan d’Investissement Exceptionnel (bijzonder investeringsplan); en 
� het Plan Habitat Permanent (voor kampeerterreinen).

Net als de Vlaamse Huisvestingscode verklaart de Waalse Huisvestingscode dat het
recht op behoorlijke en betaalbare huisvesting een fundamenteel mensenrecht is.
Behalve procedurele aangelegenheden regelt de Code ook de socialehuis-
vestingssector en de bijstand aan de bewoners.

Het Plan d’Investissement Exceptionnel is een belangrijk instrument in de strijd
tegen uitsluiting op huisvestingsgebied. Het plan wil het aantal sociale woningen
opdrijven en het bestaande patrimonium moderniseren. Deze twee doelstellingen
gaan echter niet noodzakelijk hand in hand. Ten eerste is het patrimonium in het
Waalse Gewest gemiddeld 35 jaar oud en een deel van het patrimonium is niet lan-
ger renoveerbaar. Ten tweede moet de renovatie gedeeltelijk door privébronnen
worden gefinancierd, aangezien dit binnen het gewone budget niet haalbaar is.
Privé-eigenaars hebben echter de neiging om met renovatiekosten rekening te hou-
den wanneer ze de prijs van de woning of de huurprijs bepalen. Ten slotte vertoont
de sector traditioneel meer interesse voor de bouw van woningen voor middenklas-
sers. Een opmerkelijke daling van het aantal woningen dat beschikbaar is voor de
kwetsbaarste groepen, kan daarvan het gevolg zijn.

Het Plan Habitat Permanent wil de huidige tendens om permanent te verblijven op
kampeerterreinen en in toeristische accommodatie, binnen de perken houden.
Tegelijkertijd wil het plan deze plaatsen naar behoren uitrusten voor meer perma-
nente bewoning. Dit soort beleid wordt soms met enig scepticisme bekeken aange-
zien deze plaatsen, zelfs met de gepaste accommodatie, niet conform zijn met wat
doorgaans wordt beschouwd als behoorlijke en betaalbare huisvesting. Desondanks
geven sommige bewoners expliciet de voorkeur aan deze omgeving, boven een
“regulier” huis of appartement. Het plan moet deze mensen een behoorlijke huisves-
ting garanderen. Voor sommige groepen, zoals de daklozen, kan dit bovendien een
springplank zijn naar duurzame integratie in de samenleving en op de woningmarkt,
op voorwaarde dat ze gepaste begeleiding en advies krijgen.
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In tegenstelling tot Vlaanderen en zoals in Brussel is de beleidsstructuur in de eerste
plaats horizontaal. Dat sluit niet uit dat doelgerichte beleidsmaatregelen worden
doorgevoerd, maar de regering van het Waals Gewest en die van de Franse Gemeen-
schap streven er vooral naar om de woningmarkt als geheel te herstructureren.

4.5.6. Slotbeschouwingen bij het DUH-beleid in België
Dakloosheid en uitsluiting op huisvestingsgebied behoren wellicht tot de meest
complexe beleidsdomeinen, aangezien ze aan vele andere dimensies gebonden zijn
(burgerschap, sociale bescherming, energievoorziening, schuldbeheer, sociale bege-
leiding, enz.) en vele beleidsniveaus (van federaal tot lokaal) overstijgen. De Sociale
OMC op het niveau van de EU en het themajaar rond dakloosheid in het bijzonder
hebben in België ongetwijfeld het bewustzijn gewekt dat er nood is aan een geïnte-
greerde beleidsstructuur. Het NAP/sociale inclusie 2008-2010 integreerde de beleids-
doelstellingen en instrumenten op een positieve manier. Het recente verslag van het
Steunpunt tot bestrijding van armoede komt tot een brede consensus aangaande een
normatief kader, die door een brede waaier van stakeholders werd goedgekeurd en
sterk de nadruk legt op de strijd tegen dakloosheid.

Het loont de moeite om in het kort de voornaamste beginselen van het verslag van
het Steunpunt te herhalen:
� dakloosheid is meer dan een huisvestingsprobleem. Het is in de eerste plaats een

kwestie van sociale basisrechten op bescherming van de privacy, sociale bescher-
ming, burgerschap, enz.;

� doeltreffende beleidsinitiatieven moeten rekening houden met de onafhankelijke
stem van de daklozen en de meest uitgesloten groepen bij het beleid proberen te
betrekken;

� preventieve beleidsinitiatieven moeten de economische en sociale banden tussen
kwetsbare individuen en hun omgeving strakker aanhalen; curatieve beleidsinitia-
tieven moeten de klemtoon leggen op het herstel van deze banden.

Blijkbaar is de beleidsagenda nu bepaald en is de tijd rijp voor een globale, strate-
gische en gecoördineerde aanpak. Wat het meest nodig is, is een politieke consen-
sus aangaande de kerninstrumenten voor het voeren van een “sociaal huis-
vestingsbeleid”: het kleine aandeel van het socialehuisvestingspatrimonium en de
huurbemiddelingsdiensten, maar ook het ontbreken van (federale) huursubsidies
blijken de weerspiegeling te zijn van een gebrek aan politiek engagement van som-
mige meerderheidspartijen.

4.6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN VOOR MEER EU-ACTIES INZAKE DUH
De Sociale OMC speelde een rol van betekenis in het onder de aandacht brengen
van DUH-kwesties en heeft mee beklemtoond hoe belangrijk deze zijn in de strijd
tegen armoede en sociale uitsluiting in de EU in het algemeen. Verder heeft de
Sociale OMC de analyse en kennis van de eigenheid van DUH, maar ook de waaier
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van beleidsinitiatieven die nodig zijn om DUH te voorkomen en aan te pakken, ver-
der uitgediept. Het proces heeft voor de lidstaten belangrijke kansen gecreëerd om
van elkaars ervaringen te leren, en heeft de netwerking van mensen die rond deze
kwesties werken, ondersteund. In veel lidstaten werden vorderingen gemaakt en
dat werd in veel landen nog in de hand gewerkt door de ontwikkeling van de
NAP’s/sociale inclusie. In veel andere landen echter ontbreekt het nog steeds aan
een voldoende globale benadering en er moet nog heel wat werk worden verricht
om DUH doeltreffend aan te pakken. Hoewel inzake omschrijving, meting en beoor-
deling vooruitgang werd geboekt, moet er op deze domeinen nog heel wat gebeu-
ren om zo veel mogelijk voordeel te kunnen halen uit grensoverschrijdende vergelij-
kingen en studies.

In het licht hiervan is het van levensbelang dat het werk dat tussen 2000 en 2010 in
het kader van de Sociale OMC rond dit thema werd aangevat, wordt voortgezet en
verder wordt ontwikkeld in de context van de Europese agenda voor 2020. Het is
belangrijk dat dit gebeurt in de context van een vernieuwde en sterkere Europese
coördinatie op sociaal vlak. Inderdaad: “Als er één ding is dat we sinds 2000 van het
Europese proces hebben geleerd, dan is het wel dat armoede en sociale uitsluiting
multidimensionele fenomenen zijn die op een geïntegreerde en gecoördineerde
manier moeten worden aangepakt. Thema’s als dakloosheid, onaangepast inkomen,
kinderarmoede, beperkte toegang tot voorzieningen, uitsluiting uit de arbeidsmarkt
en discriminatie ten overstaan van minderheden, overlappen elkaar. Hoewel op
sommige momenten specifiek moet worden ingegrepen om bepaalde groepen te
helpen, moeten die ingrepen in de bredere context van een efficiënt globaal sociale-
inclusiebeleid worden geplaatst” (Frazer, 2009). DUH moet met andere woorden –
net zoals kinderarmoede en sociale uitsluiting van kinderen, maar ook actieve inclu-
sie – een van de kernthema’s blijven van een hernieuwde Europese coördinatie op
het sociale domein. De werkzaamheden moeten echter evolueren in de richting van
een hoger efficiëntieniveau, zodat echte resultaten volgen. Ze moeten worden
gepland op een meer systematische en geïntegreerde manier. De monitoring en rap-
portage over de vorderingen zijn aan uitbreiding toe. Verder zou het, in de lijn van
de Mededeling van de Commissie van 2008 aangaande de uitbreiding van de Sociale
OMC, nuttig kunnen zijn om te werken aan een Aanbeveling van de Commissie in
dit verband (119).

(119) De Mededeling van de Commissie over de uitbreiding van de Sociale OMC suggereert dat “de
onderwerpen die van de OMC deel uitmaken, worden uitgebreid door de convergentie van stand-
punten te formaliseren telkens wanneer het geval zich voordoet. De Commissie zal hiertoe eventueel
bijdragen in de vorm van aanbevelingen op basis van artikel 211 van het Verdrag, waarin gemeen-
schappelijke beginselen worden vastgelegd die voor toezicht en intercollegiale toetsing als uitgangs-
punt kunnen dienen” (Europese Commissie, 2008).
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Met het oog op wat hierboven werd uiteengezet, zouden we de volgende aanbeve-
lingen willen formuleren om de Europese actie aangaande DUH in de toekomst uit
te breiden (120). Zes kerndomeinen komen aan bod: het politieke engagement ver-
stevigen, een meerjarenwerkprogramma ontwikkelen, nationale strategieën ontwik-
kelen, de omschrijving, meting en monitoring verbeteren, de kwaliteit van de dien-
sten verbeteren en kennis en ervaring nog meer uitwisselen.

4.6.1. Het politieke engagement verstevigen
Zonder een uitgesproken politiek engagement om de DUH-kwesties aan te pakken,
zijn de vorderingen in de toekomst wellicht eerder beperkt. Ons inziens zijn drie
dingen noodzakelijk om te waarborgen dat er een stevige politieke en institutionele
basis is om in de toekomst DUH-kwesties op het niveau van de EU aan te pakken:
� De lidstaten en de Commissie moeten ervoor zorgen dat de nieuwe Europese

agenda voor 2020 een krachtig politiek engagement bevat om armoede en sociale
uitsluiting te voorkomen en uit te roeien, maar ook een specifiek engagement om
voorrang te geven aan DUH-aangelegenheden.

� Dit politieke engagement moet vervolgens operationeel worden gemaakt door de
invoering van een vernieuwde en uitgebreide Europese coördinatie op sociaal
vlak, met een specifiek sociaal luik met uitgebreidere NAP’s/sociale inclusie en
duidelijke maatregelen om werk aangaande thematische kwesties, waaronder
DUH, te ontwikkelen.

� Voor elke voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad en het Europees Parlement
moet een jaarverslag over de vorderingen van de DUH-kwesties worden opge-
steld, als onderdeel van het jaarlijkse Gezamenlijk verslag over sociale bescher-
ming en sociale inclusie. Dit jaarrapport zou eveneens moeten worden gericht
aan nationale en eventuele subnationale parlementen van de lidstaten.

4.6.2. Een meerjarenwerkprogramma ontwikkelen
Een systematischere en beter gestructureerde benadering van de DUH-problematiek
zou in sterke mate kunnen bijdragen tot tastbaardere resultaten. Derhalve zouden
wij het volgende aanbevelen:
� In de context van het CSB zouden de lidstaten en de Commissie moeten overeen-

komen om voor DUH een meerjarenwerkprogramma te ontwikkelen dat een
weerspiegeling is van de hierna geformuleerde aanbevelingen. Het eerste werk-
programma, dat idealiter in 2011 wordt gelanceerd (als integraal onderdeel van de
Europese coördinatie “post Lissabon”), zou kunnen inhouden dat tegen 2012 of
2013 een Aanbeveling van de Commissie aangaande DUH wordt uitgewerkt.

(120) De conclusies van het MPHASIS-project (zie slotverklaring van de MPHASIS-slotconferentie:
Edgar en Marlier, 2009) en het werk van het Europees Netwerk van onafhankelijke deskundigen op
het gebied van sociale inclusie (Frazer en Marlier, 2009) waren zeer nuttige inspiratiebronnen bij het
opstellen van deze aanbevelingen.
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4.6.3. Nationale strategieën ontwikkelen
Om op nationaal en subnationaal niveau überhaupt vorderingen te kunnen maken,
is een efficiënte, goed geplande en multidimensionale benadering van DUH essen-
tieel. Derhalve zouden wij het volgende aanbevelen:
� De lidstaten zouden ertoe moeten worden aangespoord om globale en geïnte-

greerde nationale strategieën te ontwikkelen om DUH te voorkomen en aan te
pakken. Ze moeten hierover verslag uitbrengen in de context van het luik
NAP/sociale inclusie van de Nationale strategieverslagen aangaande sociale be-
scherming en sociale inclusie (NSRSPSI). Bij de ontwikkeling van dergelijke strate-
gieën moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de nodige schikkingen werden
getroffen om de DUH-beleidsinitiatieven efficiënt te coördineren en te integreren;
aangaande DUH-kwesties moeten doeltreffende dwarsverbanden worden gelegd
tussen de verschillende bestuursniveaus (nationaal, regionaal en lokaal); gepaste
structuren moeten voorhanden zijn om te garanderen dat alle relevante stakehol-
ders bij het ontwerp, de tenuitvoerlegging en monitoring van het beleid betrok-
ken blijven, en op lokaal niveau moeten met alle relevante actoren partnerships
worden afgesloten om te waarborgen dat de beleidsinitiatieven en programma’s
worden gecoördineerd en geïntegreerd op een flexibele manier, dat wil zeggen
op maat van de noden van de individuen.

� De lidstaten die dat nog niet hebben gedaan, moeten ertoe worden aangespoord
om gekwantificeerde streefdoelen te bepalen voor de vermindering van DUH,
naargelang van hun situatie.

� De lidstaten moeten ertoe worden aangespoord om effectieve synergieën tot
stand te brengen tussen hun beleid aangaande actieve inclusie en hun inspannin-
gen om DUH te voorkomen en aan te pakken. Hun nationale DUH-strategieën zou-
den met andere woorden multidimensioneel moeten zijn en een evenwichtige
“actieve-inclusieaanpak” moeten vooropstellen: deze aanpak is niet alleen gericht
op een betere toegang tot kwaliteitshuisvesting en andere kwaliteitsdiensten,
maar moet ook een passend inkomen en een betere toegang tot tewerkstelling
waarborgen.

� De Commissie en de lidstaten zouden moeten worden gestimuleerd om, ter
ondersteuning van hun DUH-strategieën, zo veel mogelijk gebruik te maken van
Europese Structuurfondsen (121).

4.6.4. De definities, meting en monitoring verbeteren
De inconsistenties tussen definities en het gebrek aan geschikte gegevens en effi-
ciënte middelen om de prestaties van de lidstaten te meten en te monitoren, vor-
men een zware beperking van de toegevoegde waarde die het Europese niveau kan
brengen voor de inspanningen om DUH aan te pakken. Derhalve zouden wij het vol-
gende aanbevelen:

(121) Zie deel 1.3.8. met betrekking tot de recente amendementen van de voorschriften van het Euro-
pees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, bedoeld om gemarginaliseerde gemeenschappen in de nieu-
we lidstaten makkelijker in aanmerking te laten komen voor huisvestingstussenkomsten. Dit zou een
belangrijke rol kunnen spelen bij het optrekken van de middelen voor initiatieven in deze landen.
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� Om de EU nog meer bij DUH-kwesties te betrekken en aan te zetten tot nog meer
grensoverschrijdende uitwisselingen van ervaring en kennis, zouden het Comité
voor Sociale Bescherming (CSB) en zijn Subgroep Indicatoren (ISG) de lidstaten
moeten aanmoedigen om tot een akkoord te komen aangaande een consistente en
officiële definitie van dakloosheid. 

� De Europese Commissie en de lidstaten zouden in de context van het CSB tot een
akkoord moeten komen aangaande een gemeenschappelijk kader en gemeen-
schappelijke richtlijnen voor de meting, monitoring en rapportage inzake DUH.

� Aangezien de juridische basis en het beheer van gegevensinzameling inzake dakloo-
sheid in de meeste landen slechts beperkt ontwikkeld zijn, zouden de lidstaten een
systeem moeten invoeren om op regelmatige basis gegevens over DUH te verzame-
len, naarmate dat nodig is, en gegevens van het regionale en lokale niveau samen te
voegen. Omdat één enkele gegevensbank niet voldoende zal zijn om DUH correct
te meten en te monitoren, moet elk land een goed nationaal “pakket” van beschik-
bare gegevensbronnen (bv. enquêtes, registers, klanteninformatiesystemen) bepa-
len en de statistische capaciteit ervan naar behoren ontwikkelen.

� Bij de eerstvolgende volkstelling, die in 2011 wordt gehouden, wordt het voor het
eerst voor alle EU-landen verplicht om informatie in te winnen over dakloosheid.
Daarom zouden de Commissie en de lidstaten, in de context van het CSB, kunnen
overwegen om een initiatief te nemen en alle voorname stakeholders (meer
bepaald ministeries en andere overheidsinstanties die zich met DUH bezighouden,
bureau voor de statistiek, dienstverleners, academici en mensen die zelf DUH heb-
ben ervaren) te raadplegen. Daarna zouden ruime richtlijnen kunnen worden
opgesteld om de gegevens met betrekking tot ten minste de ETHOS-categorieën 1
en 2 op een efficiënte en (redelijk) consistente manier te verzamelen (122).

� Het CSB zou de nieuwe indicatoren aangaande woningnood moeten blijven aan-
vullen (vooral op het vlak van de (slechte) kwaliteit van de huisvesting) en zou
moeten werken aan gemeenschappelijke EU-indicatoren inzake dakloosheid.

(122) Dit is één mogelijk initiatief, maar het allerbelangrijkste is dat de nationale bureaus voor de sta-
tistiek hun methodologie of plannen om primaire dakloosheid (d.w.z. ETHOS 1) te meten, publice-
ren. Vergelijkende data voor de EU aangaande bepaalde aspecten van DUH verzamelen zou ook nut-
tig kunnen zijn, met name inzake: a) vragen over “verborgen dakloosheid“, die zouden kunnen wor-
den opgenomen in een module van het instrument Communautaire statistiek van inkomens en
levensomstandigheden (EU-SILC) – meer bepaald vragen die mensen moeten identificeren die bij
familie of vrienden wonen doordat ze geen huisvesting hebben (bv. ouders en gehuwde kinderen die
onder één dak wonen), mensen die tijdelijk bij familie of vrienden wonen doordat ze dakloos zijn
(bv. jongeren die aan “sofasurfen” doen, daklozen die van een opvangcentrum naar vrienden en dan
weer naar een opvangcentrum verhuizen, ...), enz. en b) een vergelijkend onderzoeksproject dat aan
de hand van een consistente methodologie in de hoofdstad en grootste steden van elke lidstaat peilt
naar de omvang en oorzaken van dakloosheid voor ETHOS 1.
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4.6.5. De kwaliteit van de diensten verbeteren
De bestaande diensten die risicogroepen voor DUH bijstaan, moeten van hoge kwa-
liteit zijn, willen ze doeltreffend zijn. Derhalve zouden wij het volgende aanbevelen:
� De lidstaten zouden ertoe moeten worden aangespoord om goede praktijken te

veralgemenen (bv. Nederland) met betrekking tot de ontwikkeling van normen
voor accommodatie en dienstverlening voor daklozen, en om dit te onderbouwen
met mechanismen voor inspectie, regelgeving en financiering.

� De lidstaten zouden hun officiële definities voor overbevolking en onbewoonbare
woningen moeten publiceren. Het luik NAP/sociale inclusie van de NSRSPSI’s zou
een verslag moeten bevatten over deze definities en de officiële informatie aan-
gaande woningkwaliteit en overbevolking.

4.6.6. Kennis en ervaring uitwisselen
De Sociale OMC heeft tot op heden reeds aangetoond hoeveel voordeel de lidstaten
halen uit het leren van elkaars ervaringen. Derhalve zouden wij het volgende aanbevelen:
� Het aanmoedigen van grensoverschrijdende uitwisselingen van ervaring en kennis

– door middel van methodes als peer reviews, studies, netwerken, betere gege-
vensinzameling en conferenties – moet een topprioriteit blijven in het kader van
het Communautair programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke solida-
riteit (PROGRESS). De kennis moet echter nog verder worden uitgebreid door een
intensievere dialoog tussen stakeholders en door verschillende DUH-activiteiten
die in de lijn liggen van wat in de context van het MPHASIS-project werd bereikt
(Edgar en Marlier, 2009) en door FEANTSA werd aanbevolen (Spinnewijn, 2009).
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5. SOCIALE INCLUSIE ALS HOEKSTEEN VAN HET BELEID IN DE EU EN DE LIDSTATEN

De diagnose die in het woord vooraf bij dit boek werd gemaakt – namelijk dat men
er na een decennium van gecoördineerde beleidsinitiatieven voor sociale inclusie
niet in is geslaagd om de armoede en sociale uitsluiting aanzienlijk terug te dringen
– maakt een beschouwing over het huidige Europese sociaal model noodzakelijk.
Hoe is het mogelijk dat de EU zo ver afstaat van haar in 2000 verklaarde doelstelling
dat een beslissende stap moest worden gezet in de richting van de uitroeiing van
armoede? De antwoorden zijn talrijk en uiteenlopend.

Enerzijds kunnen externe factoren worden aangehaald die de EU-leiders in 2000 niet
konden voorzien of waarvan ze de koers niet voldoende konden wijzigen.
� Ten eerste waren er twee ernstige economische crises: in 2001 gingen de uitbarsting

van het internationale terrorisme en de Golfoorlog gepaard met de ineenstorting van
de internetmarkt; en 2008 werd getekend door de ergste financiële crisis sinds de
jaren dertig. Crises als deze eisen natuurlijk hun tol en de eerste slachtoffers zijn de
kwetsbaarste groepen in de samenleving.

� Ten tweede had de uitbreiding van de EU met landen uit Centraal- en Oost-Europa
(COE) tot gevolg dat de EU-bevolking er in één klap grote aantallen armen en
sociaal uitgeslotenen bij kreeg (123). In de acht COE-landen die in 2004 de EU
vervoegden, bedroeg het gemiddelde inkomen per capita slechts de helft van dat
in de 15 “oude” EU-lidstaten; in de twee nieuwste lidstaten (Roemenië en Bulgarije),
die in 2007 bij de EU kwamen, lag het gemiddelde zelfs nog lager, namelijk
nauwelijks één derde.

� Behalve deze macro-economische factoren zijn er ook een aantal belangrijke
sociaaldemografische tendensen die de armoede en sociale uitsluiting opdrijven.
De vergrijzing is één factor, maar vooral ook de toenemende immigratie en gezins-
versplintering spelen mee (zie bv. OESO, 2008). Het armoederisico is veel groter
bij migranten, mensen die alleen leven en eenoudergezinnen. Het volstaat dat
deze groepen groter worden om de armoede en sociale uitsluiting in een land te
doen stijgen.

Los van deze exogene factoren is het EU-beleid er ons inziens ook niet in geslaagd
om de armoede, ongelijkheid en sociale uitsluiting te verminderen, bij gebrek aan
coherentie tussen algemeen en sociaal beleid. Dit komt tot uiting in een alsmaar wis-
selende reeks van beleidsterreinen. In wezen wordt het Europees beleid gedreven
door een vrijemarktlogica, die niet alleen voordelen biedt in termen van voorspoed

(123) We wijzen erop dat de waarnemingen in het vorige deel (in het bijzonder dat de inkomensar-
moede niet is afgenomen) ook gelden zonder de EU-uitbreiding. Met andere woorden, de stabilise-
ring of toename van de armoederisicocijfers is niet het gevolg van een statistisch artefact veroorzaakt
door de toetreding van de 12 nieuwere EU-lidstaten. (Zie het woord vooraf bij enkele cijfers over
armoederisico en materiële deprivatie; voor gedetailleerdere informatie, zie de Eurostat-website, het
bureau voor de statistiek van de Europese Gemeenschappen: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/por-
tal/page/portal/living_conditions_and_social_protection/introduction).
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en vrijheid, maar voor de kwetsbare groepen ook substantiële ”schadelijke neven-
effecten” teweegbrengt, aangezien vaak niet voldoende rekening wordt gehouden
met de sociale impact van de beleidsinitiatieven. 

Een ander risico dat inherent is aan de Europese beleidsvorming, betreft het gebrek
aan actieve participatie van sociaal uitgesloten groepen aan de beleidsdebatten.
Ondanks de inspanningen die door de Europese Commissie werden geleverd, en,
zoals we in hoofdstuk 1 uiteenzetten, ondanks toch enige vorderingen op dit vlak,
moet nog heel wat in het werk worden gesteld opdat de stem van de armen in Brus-
sel (en uiteraard op om het even welk beleidsniveau – EU, nationaal, regionaal en
lokaal) wordt gehoord. In dit hoofdstuk gaat de aandacht vooral uit naar twee kern-
thema’s: “Sociale inclusie als kern van het beleid” (sectie 5.1.) en “Participatie van
alle stakeholders, ook de meest uitgeslotenen” (sectie 5.2.). Verder worden enkele
algemene bestuursprincipes in de kijker geplaatst die de EU “van nature uit” inclu-
siever moeten maken.

5.1. SOCIALE INCLUSIE ALS KERN VAN HET BELEID
Het sociaal beleid op het niveau van de EU en van de lidstaten coördineren en ver-
sterken, is ontegenzeglijk een uitdaging van formaat; de reproductie van armoede
en sociale uitsluiting door het (economisch) kernbeleid voorkomen is nog crucialer.
Armoede en sociale uitsluiting zouden heden ten dage zeker lager liggen indien
sociale inclusie centraal werd gesteld in de voornaamste beleidsinitiatieven, zoals
wordt geëist door de “horizontale sociale clausule” van het Verdrag van Lissabon
van 2009 (zie deel 1.3.4.). Bij wijze van illustratie bekijken we kort de voornaamste
drie beleidsluiken van het voorbije decennium: EU-uitbreiding, liberalisering van
basisdiensten en de Lissabon-strategie.

5.1.1. EU-uitbreiding
Niemand zal het historische belang van de hereniging van Europa na de val van het
communisme in twijfel trekken, ter wille van de vrede en de welvaart. Nochtans
loont het de moeite om na te gaan hoe de EU-uitbreiding heeft plaatsgevonden. Het
uitbreidingsbeleid toont in ieder geval aan dat economische prioriteiten de boven-
hand hebben boven de sociale. Kvist (2004) verwijst in dit verband naar “negatieve
integratie” (wegnemen van hindernissen en verlies van privileges), in tegenstelling
tot “positieve integratie” (in de zin van een gemeenschappelijk sociaal beleid). Dit
heeft ontegenzeglijk ook het armoedeprobleem en de ongelijkheid nog verergerd.

De opflakkering van armoede en sociale uitsluiting in de nieuwere lidstaten was
uiteraard al begonnen nog vóór zij tot de EU toetraden; de implosie van de oude
industriële basis en landbouw in de vroegere planeconomieën van de Centraal- en
Oost-Europese (COE) landen ving aan met de revolutie van 1989 (Kogan et al.,
2008). In de COE-landen werden ingrijpende structurele veranderingen doorge-
voerd en volledige sectoren en arbeidsmarkten werden nog meer verzwakt. In de
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Baltische landen en Bulgarije bijvoorbeeld daalde het gemiddelde reële inkomen in
slechts enkele jaren tijd met maar liefst 35 à 50%. Bovendien barstten de kunstmatig
samengedrukte loonverschillen uit de communistische periode als het ware uiteen,
met een scherpe daling van het reële inkomen voor de laagst geschoolden tot
gevolg. Tegelijkertijd stortten de socialistische verzorgingsstaten in elkaar: volledige
werkgelegenheid maakte plaats voor hoge, blijvende en structurele werkloosheid;
de pas ingevoerde werkloosheidsverzekering en socialebijstandsstelsels waren zeer
spartaans en ondoeltreffend; gesubsidieerde basisdiensten zoals huisvesting, kinder-
opvang, onderwijs enzovoort, werden systematisch geprivatiseerd, waardoor de
koopkracht van gezinnen met een bescheiden inkomen nog meer aan het wankelen
werd gebracht. Hier en daar gaf dit aanleiding tot een ware exodus, vooral dan bij
de elite, en hieraan is absoluut nog geen einde gekomen.

De toetreding tot de EU droeg niet echt bij tot de leniging van deze economische en
sociale crisis in Centraal- en Oost-Europa (COE). Wel ontstonden nieuwe groeikan-
sen, dankzij buitenlandse investeringen, nieuwe markten in het Westen en een als-
maar uitdrukkelijker verschuiving naar een diensteneconomie, maar de toetreding
legde de kandidaat-landen ook strenge (excessieve) eisen op. Ze werden onderwor-
pen aan een strenge financiële en budgettaire discipline (de zogenaamde convergen-
tiecriteria) als voorwaarde voor de toetreding tot de EU en die “discipline” had tot
gevolg dat het sociaal beleid in de betrokken landen werd ondermijnd. De Europese
Structuurfondsen legden wel de klemtoon op COE, maar waren verre van groot
genoeg om de tekortkomingen in de sociale budgetten van de nieuwere lidstaten te
compenseren. Tegelijk kampten immers de “oude” lidstaten, die voor de financie-
ring zorgden, zelf met budgettaire restricties.

Bovendien was er geen politieke steun voor een gemeenschappelijk sociaal beleid.
Oudere lidstaten als Zweden en Finland stonden weigerachtig tegenover normen
die ten opzichte van hun eigen nationale minimuminkomen fel tekortschoten;
opmerkelijk is echter dat net de nieuwe, liberale elites in de “nieuwe” lidstaten
(onder leiding van Polen en de Baltische staten) zwoeren bij de vrije markt als dé
oplossing voor hun structurele aanpassingscrisis. Zij zetten het mes in hun pen-
sioenstelsels en uitgaven voor gezondheidszorg en sommige landen voerden een
vlaktaks in om beter te kunnen concurreren met hun Westerse buren (124). Hoewel
de EU haar nieuwe leden ertoe dwingt om het “communautaire acquis” – het geheel
van Europese sociale regels met betrekking tot non-discriminatie, gezondheid en
veiligheid op het werk, enz. – goed te keuren, oordelen bevoegde waarnemers dat
dit acquis geen zware last is en dat de monitoring van de toepassing ervan eerder
laks verloopt.

Het is dan ook geen verrassing dat volgens de schaarse gegevens die beschikbaar
zijn, armoede in de nieuwe lidstaten na de toetreding tot de EU is blijven toenemen;
van de zeven lidstaten waar Lelkes et al. (2009: 30) een toename van de armoede

(124) Een vlaktaks is een eenvormig, laag belastingtarief voor zowel de belasting voor natuurlijke per-
sonen als de btw, waar vooral de hoge-inkomenstrekkers baat bij hebben.
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vaststelden, waren vijf pas toegetreden. De kans dat het probleem door de financië-
le crisis nog erger wordt, is zeer groot (in het bijzonder in Letland): op alle niveaus
worden drastischere offers opgelegd, op aandringen van het Internationaal Monetair
Fonds (IMF). Ondertussen kijkt de Europese Commissie vrij machteloos toe.

Het sociale verval in de COE deed de migratie naar het Westen pijlsnel toenemen.
De Europese Commissie heeft de angst van de oude lidstaten voor een migratiegolf
uit de nieuwe lidstaten herhaaldelijk gerelativeerd (zie bv. Europese Commissie –
Werkgroep van hoge ambtenaren, 2004): na een piek van 300.000 migranten per
jaar in de eerste jaren na de toetreding, werd ervan uitgegaan dat de instroom zou
dalen tot ongeveer 50.000 migranten per jaar. Een aantal oude lidstaten echter (waar-
onder België) besloot om veilig te spelen: ze legden de immigratie tijdelijk beperkin-
gen op of verscherpten de ontvankelijkheidscriteria voor hun sociale zekerheid en
socialebijstandssysteem (Kvist, 2004). Ze hadden niet noodzakelijk ongelijk als ze
dit deden, want de huidige migratiegolven verhullen soms zorgwekkende cijfers
over de migratie-intenties vanuit COE-landen, vooral dan bij de hoogopgeleiden en
de jongeren. Misschien is precies dat in feite de reden dat de mogelijke schade
berokkend door deze migratiedruk, groter is voor de thuislanden dan voor de EU-15:
de landen van herkomst hebben deze emigranten het meest nodig, omdat de COE
ook worden geconfronteerd met vergrijzing en schaarste aan geschoolde arbeiders.

Kort samengevat: uit dit korte overzicht van de tendensen in de COE blijkt duidelijk
dat het acute en ruimschoots onderschatte probleem van armoede en sociale uitslui-
ting in de 10 nieuwe lidstaten (125) door de “negatieve integratie” eerder werd aan-
gewakkerd dan getempterd. Maar er is nog meer. In combinatie met andere factoren
erodeert deze vorm van integratie langzaam maar zeker het vermaarde Europees
Sociaal Model in de oude EU (gekenmerkt door hoge lonen, hoge productiviteit en
hoge niveaus van sociale bescherming). In het verleden was sociale dumping door
de nieuwe lidstaten de nachtmerrie van elke oude lidstaat; en die nachtmerrie wordt
nu langzaamaan werkelijkheid. De verdere liberalisering van de markten, vooral dan
in de dienstensector, kan een gunstig effect hebben op de werkgelegenheid in de
COE, maar op langere termijn draagt ze eveneens bij tot de erosie van lonen en werk-
omstandigheden in alle segmenten van de arbeidsmarkt (van seizoenarbeid in de
landbouwsector, via huishoudelijke diensten en wegtransport tot wetenschappelijk
onderzoek). De eerstgenoemde van deze segmenten zijn hier bijzonder relevant,
aangezien we vooral in deze segmenten de “werkende armen” terugvinden. Zo
komen we bij een tweede structurele factor.

(125) Door relatieve maatstaven – zoals de drempel “60% van de mediaan” – te gebruiken wordt de
echte armoede in de 10 nieuwe lidstaten onderschat. Zelfs al werden de indicatoren voor deprivatie
in deze landen aanzienlijk verbeterd, toch liggen ze gemiddeld nog 2,5 keer hoger dan in de oudere
lidstaten (zie woord vooraf).
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5.1.2. Liberalisering van de basisdiensten
Niet alleen voor de integratie van een aantal “lageloonlanden”, maar ook voor de
liberalisering van de markten heeft de EU de voorbije tien jaar impulsen gegeven.
De “Dienstenrichtlijn”(126), die een algemeen kader schept voor de liberalisering
van de dienstensector, werd ten uitvoer gelegd in een herziene vorm, nadat er
(hoofdzakelijk van de Westerse vakbonden) in 2006 verzet was gekomen. Voortaan
heeft iedereen binnen de EU het recht om om het even waar op het Europese
grondgebied diensten te verstrekken en om, waar hij dat ook wenst in de Unie, een
dienstenbedrijf op te richten. Het spreekt vanzelf dat deze afzwakking een belangrij-
ke uitdaging is voor de 27 nationale (en heel wat meer regionale) overheden, wan-
neer zij de toegankelijkheid, conformiteit met de lokale wetgeving en kwaliteit van
deze diensten moeten controleren. Voor dienstgebruikers die zich in een zwakke
positie bevinden, houdt dit behoorlijk wat risico in, bijvoorbeeld wat de kwaliteit
van de thuiszorg of de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening betreft. Daaren-
boven wordt een aantal sectoren die traditioneel onder de openbare diensten vie-
len, systematisch geprivatiseerd: telecommunicatie, elektriciteit, gas, water, spoor-
vervoer, enz. In principe zullen diensten als deze binnen de interne EU-markt voor-
taan zonder beperkingen aan concurrentie worden blootgesteld. Het begrip “beper-
kingen” kan ook slaan op de erkenningsvoorwaarden, subsidieregelingen, verplich-
tingen of verbodsbepalingen die sociaal geïnspireerd zijn, als dat betekent dat de
verstrekkers de facto op afstand worden gehouden. De overheden werden in dit
opzicht zelfs in het defensief gedreven, bijvoorbeeld doordat ze er onder bepaalde
omstandigheden toe worden verplicht om overheidssteun bij de Europese Commis-
sie te rechtvaardigen; of doordat nieuwe spelers (al dan niet uit het buitenland) bij
het Europese Hof van Justitie de opgelegde regels aanvechten als zouden het han-
delsbeperkingen zijn die de concurrentie vervalsen. Ook hier is de toegepaste logica
die van de zuivere vrijemarkteconomie: privatisering en concurrentie zouden moe-
ten leiden tot meer efficiëntie, vraag en aanbod zouden kwalitatief beter op elkaar
afgestemd moeten zijn, de prijzen zouden moeten dalen en de welvaart zou dus
moeten toenemen. Elke marktcorrectie door de overheid wordt met een bijzonder
kritische blik bekeken, alsof ze opnieuw van voren af aan moet worden herdacht.

De ervaringen uit het verleden met de overdracht van openbare diensten naar de
privésector (bv. spoorwegtransport, onderwijs en arbeidsbemiddeling) zijn echter
ambivalent. Enerzijds worden argumenten aangehaald ten gunste van efficiëntie en
ontvankelijkheid van de markt; anderzijds zal de kwaliteit van de dienst niet noodza-
kelijk verbeteren en bijna altijd meer ongelijkheid teweegbrengen. Onderzoek naar
de tevredenheid van de consument, uitgevoerd door Eurobarometer met betrekking
tot “netwerkdiensten” (telefoon, water, elektriciteit, gas, post) leert ons dat, hoewel
de gemiddelde gebruiker voorstander is van liberalisering, meer dan driekwart
onder hen weinig of geen verandering vaststellen op het vlak van prijzen, keuze,
kwaliteit en consumentenbescherming (Clifton en Diaz-Fuentes, 2008). Bovendien 

(126) Richtlijn 2006/123/EG van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt.

519

EEN BLAUWDRUK VOOR HET SOCIALE-INCLUSIEBELEID IN EUROPA 2020

BLAUWDRUK-NED.qxp  10-2-2011  13:16  Pagina 519



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 3e TRIMESTER 2010

zijn er tekenen van groeiende ontevredenheid over de betaalbaarheid en rechtszeker-
heid; in 2006 bijvoorbeeld oordeelde één derde van de consumenten dat elektriciteit
en gas “overdreven duur en onbetaalbaar” waren.

Voor een stuk kunnen de negatieve neveneffecten van de liberalisering worden toe-
geschreven aan een waaier van factoren:
� het feit dat in sommige gevallen publieke monopolies in de praktijk werden ver-

vangen door privémonopolies (bv. op de elektriciteitsmarkt) of “monopolistische
concurrentie”, waardoor de prijzen niet daalden;

� het gebrek aan transparantie van de markten na de privatisering; doordat produc-
ten en prijzen zo sterk worden gedifferentieerd, is de consument niet langer in
staat om zijn weg te vinden doorheen de administratieve doolhof, om toegang te
verkrijgen tot alternatieven of zijn rechten te doen gelden; en vooral

� het feit dat in de gedragscode van de private dienstenbedrijven meer belang
wordt gehecht aan winstbejag dan aan het verstrekken van (basis)diensten; dit
maakt het in de praktijk moeilijk om bedrijven te verplichten een sociaal beleid te
voeren dat zwakke dienstgebruikers eerbiedigt.

Ook in België is de privatisering van de nutsbedrijven (zeker elektriciteit en gas) tot
nog toe nog geen onverdeeld succes gebleken: behalve in de telecommunicatie-
sector werd de verwachte prijzenval niet gerealiseerd; nog erger voor de armen is
het feit dat het verstrekken van basisdiensten zoals gas en elektriciteit, minder zeker
is dan in het verleden en dat privéverstrekkers vaak duidelijk geen scrupules hebben
wat hun leveringsvoorwaarden betreft. Zwakke dienstgebruikers worden “gepar-
keerd” of zelfs van de dienst uitgesloten; vaak worden hun geen voordeeltarieven
aangeboden, enz. De armen zijn hier vaak de eerste slachtoffers. Zo was de Vlaamse
Regering genoodzaakt om maandenlang druk uit te oefenen op Belgacom, de vroe-
gere staatstelefoonmaatschappij, alleen maar opdat het bedrijf de speciale tarieven
voor armere klanten zou behouden (127).

De bedoeling was echter dat de liberalisering sociaal correct zou verlopen; er moes-
ten gratis minimumleveringen komen, alsook “sociale tarieven” voor specifieke cate-
gorieën van huishoudens en gecontroleerde procedures voor het omgaan met wan-
betaling (om te voorkomen dat huishoudens worden afgesloten). In de praktijk ble-
ken de privébedrijven zeer creatief te zijn in het omzeilen van de regels – of de over-
heid had niet de nodige macht om de rechten van de zwakste dienstgebruikers te
verstevigen. Ondanks de wettelijke bepalingen bleven de energiebedrijven in België
klanten die hun rekeningen niet betaalden, afsluiten, eenvoudigweg door het crite-
rium “onvermogen om te betalen” in hun argumentatie te vervangen door de uit-
drukking “manifeste onwil om te betalen”. Ze begonnen onderling zelfs “zwarte lijs-
ten” uit te wisselen van klanten die slechte betalers waren; daardoor slaagden som-
mige huishoudens er niet meer in om leveranciers te vinden die bereid waren om

(127) De krant De Standaard, 31 januari 2005. Oorspronkelijk moesten de betrokkenen een vrij
ingewikkeld aanvraagformulier invullen voor de voortzetting van hun “sociaal abonnement”.
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hun van gas of elektriciteit te voorzien. Andere bedrijven begonnen onbetaalbaar
hoge waarborgen te eisen vooraleer ze deze klanten (weer) een aansluiting gaven,
en zo verder (Nicaise et al., 2004).

Minder bekend dan de problemen in de sector van de nutsbedrijven, is de onrust bij
de sociale diensten: de privatiseringswind waait ook door de wereld van de bejaar-
denzorg, de kinderopvang, de gezondheidszorg en de verwante sectoren, waardoor
de overheidsdiensten en subsidiestelsels onder druk komen te staan. Ook deze sec-
toren ervaren de gevolgen van de internationalisering en de concurrentie, en dat, op
verschillende manieren:
� Het vrij verkeer van werknemers houdt in dat het percentage werknemers van

buitenlandse origine toeneemt. Deze werknemers zijn flexibel en helpen om de
knelpuntberoepen in de zorgsector in te vullen, maar vaak zijn ze ook minder
goed opgeleid.

� Het vrij verkeer van personen leidt nu en dan tot een gevaar voor “sociaal toeris-
me”, “zorgmigratie” en, volgens sommige bronnen, zelfs voor “sociale raids”
(namelijk migratie met de bedoeling om in andere Europese landen van sociale
uitkeringen te genieten – Kvist, 2004).

� Verder is er de intrede van multinationals in lokale en buurtdiensten. Deze belang-
rijke spelers gebruiken het Europees Hof van Justitie om hun recht op toegang tot
deze “groeimarkten” af te dwingen, waarbij ze de Dienstenrichtlijn als hefboom
gebruiken. De traditionele non-profitverstrekkers, die vaak zelf geen kleine spe-
lers zijn, vrezen dat ze zullen worden weggeconcurreerd, omdat de grote bedrij-
ven inzake kwaliteitsnormen minder scrupules hebben.

Mogelijkerwijze hebben deze drie tendensen een wederzijds versterkend effect op
(gesubsidieerde) sociale diensten, met een nivellering naar beneden toe van de sub-
sidies en de kwaliteit. De EU draagt zelf ook bij tot deze extra druk, door haar Dien-
stenrichtlijn en haar houding van waakhond tegen concurrentievervalsende over-
heidshulp. Ook hier is het nogmaals de minst begoede cliënt die het gevaar loopt uit
de boot te vallen. Zo wordt de discretionaire macht van nationale of regionale over-
heden om diensten te subsidiëren ter compensatie van het vervullen van een over-
heidstaak, ingeperkt: hoge subsidies moeten van tevoren worden voorgelegd aan de
Europese Commissie, die ze doorlicht om er zeker van te zijn dat ze de concurrentie
niet vervalsen. Vanuit het standpunt van de sociale inclusie heeft de EU tot nog toe
niet meer gedaan dan te zorgen voor enkele “uitzonderingen” op de concurrentiere-
gels, hoofdzakelijk met betrekking tot het subsidiëren van kleinschalige diensten.

De EU deed er maar liefst tien jaar over om een Protocol op te stellen. Dit omschrijft
onder meer het concept “diensten van algemeen belang”: energiebevoorrading, tele-
communicatiediensten, transport, audiovisuele sector en post, onderwijs,
watervoorziening, afvalbeheer, gezondheidszorg en sociale diensten (Europese
Commissie, 2007). Voor deze diensten staat Europa toe dat de overheden op de ver-
schillende markten (bijvoorbeeld om de strijd tegen sociale uitsluiting aan te gaan)
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tussenbeide komen. Het is de lidstaten of regio’s toegestaan om producenten van
diensten van algemeen nut verplichtingen op te leggen, bijvoorbeeld met betrek-
king tot universele toegang, de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid
van de dienst. Dit doet evenwel niet af aan het feit dat wat de “economische”
(verhandelbare) diensten betreft, de EU-wetgeving over de interne markt en de
concurrentie blijft gelden (128). Het is in ieder geval frappant dat de vrije markt (en
daarmee ook het winstmotief) de norm blijft, terwijl de regelingen aangaande dien-
sten van algemeen belang als “uitzonderingen” worden gezien. Dit kan niet worden
beschreven als een echt positieve bijdrage tot de ontwikkeling van deze diensten. Er
bestaat geen Europese wet die een basisdienst of de automatische toekenning van
een sociaal tarief voor kansarme cliënten garandeert. Wel duldt Europa dat een lage-
re overheid dergelijke maatregelen neemt: de nationale en regionale beleidsinitiatie-
ven voor integratie kunnen compenserend werken. Paradoxaal wordt de sociale
impact van dit beleid dan door de EU beoordeeld in de context van de Sociale OMC.

Ook op dit vlak hebben de lidstaten duidelijk voor “negatieve integratie” gekozen.
Vanuit het perspectief van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting en van de
erkenning van de grondrechten, had men een proactiever beleid met sociale mini-
mumnormen kunnen verwachten. Vóór de liberalisering had de Europese Unie
gerust een kader kunnen bepalen dat het recht op basisdiensten voor EU-burgers
garandeert. Clifton en Diaz-Fuentes (2008) wijzen erop dat deze mogelijkheid in
feite al werd geopperd in het midden van de jaren negentig. Later dreef de EU het
vrijemarktdenken verder door en liet ze de sociale correcties over aan de lidstaten
en de regio’s. De oproepen van de sociale sector om voor heel de EU “sociale mini-
mumnormen” te bepalen, kregen pas onlangs gehoor, met de goedkeuring van arti-
kel 14, dat de basis levert voor een (mogelijk) wettelijk kader voor de EU betreffen-
de de sociale diensten van algemeen belang.

Voortgaande op het Witboek over de diensten van algemeen belang van de Europe-
se Commissie (Europese Commissie, 2004) en een studie van het Europees Netwerk
van verenigingen ter bestrijding van de armoede (EAPN, 2007), heeft een ruime coa-
litie van nationale en Europese organisaties uit het maatschappelijk middenveld en
Europese parlementariërs, verenigd in de “Spring Alliance” (129), in haar manifest
een concrete agenda opgenomen voor de verdere tenuitvoerlegging van sociale
minimumnormen op het niveau van de EU. Deel 8 van het manifest vermeldt de vol-
gende eisen:
� Zorg dat de regelgeving voor de interne EU-markt en concurrentie geen negatief

effect heeft op de levering van of de toegang tot hoogwaardige publieke dienst-
verlening, en rekening houdt met de specifieke kenmerken hiervan. Concreet:

(128) Alleen diensten zoals de politie, het gerecht, enz. ontsnappen volledig aan de Europese regels
op de interne markt.
(129) De Spring Alliance wordt geleid door vier vooraanstaande Europese organisaties uit het
maatschappelijk middenveld: het Europees Milieubureau, het Europees Verbond van Vakverenigin-
gen (EVV), het Sociaal Platfom en Concord.
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- Herzie zo nodig de regelgeving voor de interne EU-markt en concurrentie om
universele toegang tot publieke diensten te waarborgen. Dit kan gedaan worden
door het aannemen van een Kaderrichtlijn voor diensten van algemeen belang.

- Zie toe op de toepassing van de verplichting voor universele en betaalbare toegang tot
voorzieningen in bestaande EU-richtlijnen, bijvoorbeeld door toevoeging van een
bepaling over een minimale levering van energie en water voor huishoudens.

- Wijzig de EU-regels voor openbare aanbestedingen zodat verplichte kwaliteitscriteria
voor de openbare aanbesteding van maatschappelijke diensten worden opgenomen.

- Evalueer en herzie zo nodig de regelgeving voor staatssteun, waar die een nade-
lig effect heeft op de ontwikkeling en het aanbod van maatschappelijke diensten
door niet-gouvernementele, non-profitactoren.

- Voer het verzoek van het Europees Parlement uit voor een onafhankelijke beoor-
deling van de gevolgen van de liberalisering en privatisering van essentiële dien-
sten, waarbij alle belanghebbenden, maar vooral de gebruikers, worden betrokken.

� Reserveer financiële middelen uit het Europees Sociaal Fonds en het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor investeringen in onderwijs, sociale huis-
vesting, sociale voorzieningen en gezondheidszorg, met name voor de meest ach-
tergestelden.

� Ontwikkel een EU-actieplan waarin uiteengezet wordt hoe het EU-macroecono-
misch beleid meer steun kan bieden aan personen met zorgtaken (bijvoorbeeld bij
verzorging van kinderen of oudere ouders) en erken de economische waarde van
door familieleden verleende zorg.

� Hernieuw de toezeggingen om de Barcelona-doelen voor kinderopvang te halen,
bedoeld om de belemmeringen en hindernissen voor de participatie van vrouwen
op de arbeidsmarkt op te heffen 

� Implementeer de verplichting van het EU-energie-pakket om nationale actieplan-
nen te ontwikkelen ter vermindering van energiearmoede, en stem deze af op de
nationale actieplannen voor sociale samenhang en sociale voorzieningen.

� Bied een passend EU financieel en wetgvend kader voor de ondersteuning van
activiteiten van maatschappelijke instellingen die maatschappelijke, met name
sociaal georiënteerde diensten aanbieden.

� Neem een richtlijn aan voor financiële integratie, om iedereen toegang te garande-
ren tot een bankrekening en eerlijke en duurzame krediet- en leenvoorwaarden”
(Spring Alliance, 2009) (130).

(130) Steeds meer van dit soort eisen voor verandering worden op nationaal niveau ontwikkeld door
het middenveld en de vakbeweging. In Ierland bijvoorbeeld werd onlangs op initiatief van het mid-
denveld een manifest (Is Feidir Linn, 2009) gelanceerd; een van de doelstellingen daarvan is: “een
ontwikkelingsmodel dat de voorrang geeft aan, investeert in en de ontwikkeling op zich neemt van
hoogwaardige, doeltreffende en efficiënte openbare diensten”; bij de beleidsdoelstellingen wordt
gepleit voor “wettelijk gestaafde minimumnormen”.
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In deze context zouden we suggereren dat vooral voorrang wordt verleend aan een
gewaarborgde minimumdienstverlening die kan worden gekenmerkt door
investeringen in (materiële, menselijke, sociale en culturele) middelen voor
sociaal uitgesloten groepen. Onderwijs en kinderopvang verdienen hier een specia-
le vermelding, want het zijn middelen in de strijd tegen kinderarmoede en sociale
uitsluiting.

5.1.3. De Lissabon-strategie
“Van de EU de meest competitieve kenniseconomie maken die duurzame econo-
mische groei, meer en betere banen en een grotere sociale cohesie moet brengen”:
Dat is de vertrouwde kerndoelstelling van de strategie die de Europese staatshoof-
den en regeringen tijdens hun Voorjaarstop in Lissabon in 2000 goedkeurden voor
het decennium 2000-2010. De verwijzing naar concurrentie en sociale cohesie in
één en dezelfde zin vraagt wel wat hersengymnastiek. Voor zover wij weten, werd
de link tussen beide nooit volledig uitgelegd. Zoals we in hoofdstuk 1 hebben
uiteengezet, blijkt duidelijk uit de verslagen van het Europees Netwerk van onafhan-
kelijke deskundigen – over de Nationale hervormingsprogramma’s van de lidstaten
(Frazer en Marlier, 2009) dat er zeer weinig “feeding in” of “feeding out” is tussen
het economische en werkgelegenheidsbeleid en het sociaal beleid – met andere
woorden, dat er weinig coherentie en synergieën zijn. Andere evaluatierapporten
laten verstaan dat het paradigma van Lissabon in de eerste plaats als een rechtlijnige
redenering moet worden geïnterpreteerd: de kenniseconomie geeft de EU meer
concurrentiekracht en creëert daardoor meer economische groei; die groei vertaalt
zich dan weer in een hogere tewerkstellingsgraad en dus minder armoede en sociale
uitsluiting.

Volgens ons zijn sommige verbanden in deze redenering minder evident dan ande-
re. We kunnen bijvoorbeeld in redelijke mate zeker zijn van de positieve impact van
investeringen in kennis op economische groei; zowel kennisverwerving (door
onderzoek en ontwikkeling) en kennisverspreiding (vooral door onderwijs, maar
ook via de media en het internet) leveren economische groei op. Maar in hoeverre
uit deze groei zich in tewerkstelling en vooral, wat is de kwaliteit van die tewerk-
stelling en hoe wordt ze verdeeld? Het overheersende patroon blijkt er een te zijn
van “kennisintensieve technologische groei”, wat betekent dat technologische ver-
nieuwingen de vraag naar hoger geschoolde functies doet stijgen, terwijl de lager
geschoolde functies ofwel verdwijnen, ofwel op de status- en loonschaal zelfs nog
lager zakken. Daardoor ontstaat meer ongelijkheid op de arbeidsmarkt, een ongelijk-
heid die het risico op armoede voor laaggeschoolden doet toenemen.

Empirisch onderzoek naar tendensen in ongelijkheid levert duidelijk een beeld op
van toenemende ongelijkheid op het vlak van individueel inkomen uit arbeid in de
EU; die ongelijkheid is in feite sterker toegenomen dan de ongelijkheid op het vlak
van het totale inkomen van het gezin, deels doordat de loonkloof breder werd en
deels door een toename van atypische tewerkstelling, in hoofdzaak bij de laag-
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geschoolden (deeltijds werk, tijdelijk werk, enz.) (131). Dit bevestigt dat de arbeids-
markten in de EU (zoals overigens ook in de rest van de OESO) inderdaad een radi-
cale verschuiving hebben ondergaan en kennisintensiever zijn geworden, met grote-
re ongelijkheid en sociale uitsluiting tot gevolg (Gottschalk en Smeeding, 1997;
Katz en Autor, 1999; Gottschalk en Danziger, 2005).

Deze kritische opmerking betekent niet dat de kennismaatschappij per definitie
schadelijk is voor de sociale cohesie. Wel is een betere beleidsmix noodzakelijk, die
uitdrukkelijker de klemtoon legt op investeringen in onderwijs en opleiding, vooral
onderaan op de onderwijsladder. Kennisverspreiding via onderwijs en opleiding
komt ook de economische groei ten goede, maar zonder grotere ongelijkheid.
Onderwijs en opleiding zetten laaggeschoolde arbeid om in hogergeschoolde
arbeid. Daardoor wordt het arbeidsaanbod onder aan de ladder kleiner, terwijl het
in de meer geschoolde segmenten toeneemt. Dat betekent dat de samenstelling van
het arbeidsaanbod beter de tendensen in de vraag volgt. Bijgevolg zouden de werk-
gelegenheidsgraad en het loonniveau van kwetsbare groepen moeten stijgen, waar-
door het armoederisico dan weer zou moeten afnemen. Eurostat (2010) heeft aange-
toond dat het armoederisico van hooggeschoolde volwassenen minder dan één
derde bedraagt van dat van laaggeschoolde volwassenen.

Laten we nog even op de Lissabon-strategie terugkomen: blijkbaar werd de strate-
gische link tussen sociale inclusie en de kenniseconomie tot nu toe nog niet grondig
genoeg overwogen, ondanks de plechtige verklaringen. Toch zou het voor de hand
moeten liggen: internationale organisaties zoals de Wereldbank, de VN met hun ont-
wikkelingsprogramma (UNDP) en andere, zien onderwijs en levenslang leren als de
hefboom om uit de armoede te geraken. Investeren in ’voorschoolse programma’s
voor kansarme kinderen bijvoorbeeld, wordt door economen terecht gezien als de
doeltreffendste manier om de vicieuze armoedecirkel te doorbreken; tegelijkertijd is
dit een van de rendabelste investeringen die kunnen worden gedaan. Dit standpunt
komt op het niveau van de EU onvoldoende tot zijn recht, althans niet in de beleids-
teksten aangaande sociale inclusie, hoewel het in verschillende Gezamenlijke Versla-
gen over sociale bescherming en sociale inclusie in de kijker werd geplaatst. Er zijn
echter tekenen van hoop: in mei 2009 keurde de Europese Raad een strategie voor
Europese samenwerking inzake onderwijs en opleiding goed, waarin het bevorde-
ren van gelijkheid, sociale cohesie en actief burgerschap een van de kerndoelstellin-
gen werd. Daarbij werd erkend dat “onderwijsachterstand moet worden bestreden
door middel van een kwalitatief hoogstaand educatief aanbod in de vroege kinderja-
ren en door gerichte steun, maar ook door inclusief onderwijs te bevorderen” (Euro-
pese Raad, 2009).

(131) De toenemende ongelijkheid inzake individueel inkomen uit arbeid wordt op het niveau van
het gezin gedeeltelijk gecompenseerd door de grotere arbeidsmarktparticipatie van verschillende
gezinsleden en, in sommige staten, door lagere belastingen op lage lonen en grotere sociale transfers
en arbeidsgebonden voordelen.
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Op het beleidsvlak van onderwijs en cultuur formuleerde de Europese Commissie
een actieplan “Onderwijs en opleiding 2010”, waarbij het gelijkekansenbeleid een
van de belangrijkste elementen is. De coördinatie met het beleidsdomein sociale
zaken (waartoe ook sociale inclusie behoort) is echter tot op heden zeer beperkt.
Het Directoraat-Generaal Onderwijs en Cultuur heeft het initiatief genomen om
inzake onderwijs en sociale inclusie een netwerk te creëren; recente communicatie
hierover bevat overtuigende aanbevelingen voor de lidstaten. Zo worden zij ertoe
aangezet om meer te investeren in voorschoolse programma’s voor kansarme kinde-
ren en jonge immigranten (Europese Commissie, 2008) en zelfs om structurele her-
vormingen door te voeren die leiden naar een verregaandere democratisering van
het onderwijs (Europese Commissie, 2006). In het licht van het subsidiariteitsbegin-
sel houden deze aanbevelingen voor de lidstaten jammer genoeg geen verplichting
in. De Open Coördinatiemethode wordt ook in het onderwijsbeleid toegepast, maar
ze is er zelfs nog “softer” dan op het domein van de sociale inclusie – en de link tus-
sen beide is eveneens heel zwak. Het feit dat sociale inclusie – en het volledige
domein van sociale zaken – onder de verantwoordelijkheid werd geplaatst van het
Directoraat-Generaal voor Werkgelegenheid van de Europese Commissie, betekent
tevens dat het integratiebeleid meer de klemtoon legt op (her)integratie op de
arbeidsmarkt dan op het onderwijs. Welk DG ook de leidende rol speelt, er is nood
aan efficiënte mainstreaming en coördinatie.

Investeren in kennis is blijkbaar het leidmotief geworden van de verzorgingsstaat,
maar dan gezien door de ogen van de hogere en middenklasse. Voor de armste
leden van de samenleving daarentegen schuift men deze ambities maar al te vaak
aan de kant en zoekt men zijn toevlucht bij oudere paradigma’s, zoals de activeren-
de verzorgingsstaat. In een verzorgingsstaat die op activering is gebaseerd, staan
niet onderwijs en opleiding centraal, maar wel werk. Met andere woorden, zelfs het
discours over de verzorgingsstaat loopt het gevaar bij te dragen tot een gespleten
samenleving, waarin de rijken ertoe worden aangespoord om in zichzelf te investe-
ren, terwijl de armen ertoe worden aangezet om ... te werken.

De Europese agenda voor 2020 die door de Europese Commissie werd opgesteld,
lijkt eindelijk de noodzakelijke verbanden tussen werk, groei, onderwijs en sociale
inclusie te erkennen, wanneer wordt gesteld dat “een beter opleidingsniveau men-
sen beter inzetbaar maakt en een hogere arbeidsparticipatie de armoede vermin-
dert” (Europese Commissie, 2010, pagina 13). Op de agenda staan ook vernieuwen-
de onderwijsprogramma’s voor achtergestelde groepen, waarbij opnieuw de doel-
stelling wordt vooropgesteld om vroegtijdig schoolverlaten tegen 2020 (in plaats
van tegen 2010) tot 10% te verlagen. Hopelijk worden deze woorden nu in krachti-
ge daden omgezet.
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5.2. PARTICIPATIE VAN ALLE STAKEHOLDERS, OOK DE MEEST UITGESLOTENE

5.2.1. De uitdaging
De kwaliteit van de beleidsinitiatieven inzake sociale inclusie hangt eveneens af van
de mate van betrokkenheid van de stakeholders en in het bijzonder van diegenen
die zelf met armoede en sociale uitsluiting kampen. Zoals we in de vorige hoofd-
stukken hebben uiteengezet, is de betrokkenheid van de stakeholders niet “zomaar”
een principe van democratische besluitvorming: door hun deelname wordt de besluit-
vorming empirisch beter onderbouwd en wordt ze ook doeltreffender dankzij een
sterkere consensus en een groter draagvlak op alle beleidsniveaus. In deze context
telt de participatie van de stakeholders ten minste vijf dimensies:
� verticale integratie van beleidsvormen over de verschillende bestuursniveaus

heen, gaande van de EU tot het lokale niveau;
� horizontale coördinatie over de verschillende beleidsdomeinen heen (arbeids-

markt, gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs, enz.);
� betrokkenheid van verschillende types van stakeholders, waaronder beleidsma-

kers, beroepsverenigingen, sociale partners, organisaties uit het maatschappelijk
middenveld, deskundigen, mensen die in armoede of sociale uitsluiting leven;

� de tijdsdimensie: betrokkenheid vanaf het ontwerp van het beleid tot de
monitoring en beoordeling ervan; en, de belangrijkste dimensie;

� de kracht of “diepte” van de betrokkenheid.

De uitdaging is enorm. Om te beginnen is sociale uitsluiting per definitie een situatie
van non-participatie door de slachtoffers van uitsluiting. De term verwijst eigenlijk
naar sociale conflicten tussen machtige en machteloze partijen, waarbij de laatste niet
bij machte zijn om hun wettelijke rechten op te eisen. Bedrijven als elektriciteitsleve-
ranciers hebben misschien weinig belangstelling om deel te nemen aan een debat
over marktordening gebaseerd op de rechten van de gebruikers. Om dergelijke
conflicten te beheren zijn specifieke methodes en gepaste vaardigheden vanwege de
bemiddelaars onontbeerlijk.

De EU-dimensie maakt de oefening nog een pak ingewikkelder, door de mentale
afstand tussen de Europese instellingen en de gemiddelde – laat staan achtergestelde
– burger. Zoals we in hoofdstuk 1 aanhaalden, bleek er in heel wat evaluaties tot
nog toe flink wat scepticisme te bestaan aangaande de meerwaarde van de Sociale
OMC, als zouden de lidstaten hun betrokkenheid beperken tot het zuiver verslag uit-
brengen over het bestaande nationale beleid.

Sociaal uitgesloten personen zelf leggen ook weinig belangstelling aan de dag voor
deelname aan het proces (op om het even welk beleidsniveau): hun prioriteit is
immers dagelijks overleven, zij weten van beleidsvorming weinig af, ze hebben een
minderwaardigheidsgevoel en zijn weinig geletterd. Bovendien worden armen vaak
ontmoedigd door het gebrek aan ogenblikkelijke, voelbare resultaten van beleidson-
derhandelingen. Kortom, bouwen aan participatie is een belangrijke maar uitermate
veeleisende opdracht.
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5.2.2. Een kort overzicht van initiatieven
De Europese instellingen hebben heel wat energie gestopt in de ontwikkeling en
ondersteuning van de betrokkenheid van stakeholders, in het bijzonder van de
betrokkenheid van sociaal uitgeslotenen. De Europese Raad van december 2000 in
Nice riep “participatie en zelfexpressie van mensen die onder uitsluiting lijden”, uit
tot kernelement van de OMC. De Commissie herhaalde dit punt in haar richtlijnen
voor het opstellen van de Nationale strategieverslagen voor 2008-2010 aangaande
sociale bescherming en sociale inclusie en inderdaad ook in haar richtlijnen voor
iedere ronde van de NAP’s/sociale inclusie sinds 2001. Het vorige Belgische EU-
Voorzitterschap, in 2001, bracht een proces op gang waarbij jaarlijks een Europese
bijeenkomst wordt georganiseerd van mensen die in armoede leven – een traditie
die door de volgende Voorzitterschappen werd voortgezet en door de Europese
Commissie en EAPN wordt gesteund. EAPN heeft via zijn nationale leden-
organisaties de participatie van armen bij de beoordeling van Nationale Actieplan-
nen over sociale inclusie en tijdens de jaarlijkse Europese rondetafelgesprekken
inzake sociale inclusie eveneens in de hand gewerkt.

Recenter nog liet de Europese Commissie een studie maken van de betrokkenheid
van stakeholders bij beleidsinitiatieven rond sociale inclusie in elk van de 27 lidsta-
ten. Het eindrapport bevat een hoofdstuk over elk land, maar ook een reeks voor-
beelden van goede praktijken en het beschrijft wat van het wederzijds leren moet
worden onthouden (Inbas en Engender, 2010). De volgende checklist vat de voor-
naamste bevindingen samen (geformuleerd als suggesties of gewoon vaststellingen):
� de lidstaten zouden transparante richtlijnen inzake kwaliteitsvolle betrokkenheid

van stakeholders moeten opstellen (wie moet deelnemen, hoe moet de deelname
worden georganiseerd, enz.);

� de stakeholders moeten voldoende tijd krijgen, niet alleen om commentaar te
geven bij documenten, maar ook om hun achterban te raadplegen;

� nationale rapporten moeten steeds met verschillende stakeholders opgesteld worden;
� de genderdimensie moet in de verslagen, maar ook in het participatieproces wor-

den gemonitord;
� er moeten verticale en horizontale coördinatiestructuren komen;
� in sommige landen zijn regionale en lokale actieplannen voor sociale inclusie de

weerspiegeling van de nationale plannen, maar dan op een lager niveau;
� een verscheidenheid aan instrumenten wordt gebruikt om de verschillende stake-

holders te mobiliseren: internetportaalsites, hoorzittingen, rondetafelgesprekken,
conferenties, erkenning/ondersteuning van representatieve overkoepelende orga-
nisaties, oprichting van nationale overlegorganen, wettelijk verplichte consultatie-
en goedkeuringsprocedures, enz.;

� een evenwichtig overleg met de parlementen, sociale partners, ngo’s en mensen
die in armoede leven, is wenselijk;

� de duur en fasering van de participatie verschilt van stakeholder tot stakeholder:
verenigingen zijn meer bij de beleidsvoorbereiding betrokken; deskundigen daar-
entegen worden vaker bij het monitoringproces betrokken;
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� de participatie van ngo’s met beperkte middelen of mensen die in armoede leven,
moet door kostenvergoeding worden aangemoedigd;

� de deelnemers moeten feedback krijgen over de resultaten van het beleidsproces
waaraan ze hebben deelgenomen. Deze impact kan worden gemeten aan de hand
van verschillende maatstaven (bv. een beter inzicht in sommige kwesties, een
akkoord bereikt voor sommige punten, opname van voorstellen in het nationale
strategierapport, bekrachtiging van beslissingen, budgettoekenning, enz.);

� de commentaar van de stakeholders zou moeten worden gepubliceerd, want dat
garandeert dat er naar hen werd geluisterd, zelfs indien niet op hun eisen/aanbe-
velingen werd ingegaan;

� de deelname van verantwoordelijke ministers aan vergaderingen is belangrijk,
want dat bewijst hun engagement voor en waardering van het participatieproces.

Het Europees Netwerk van verenigingen ter bestrijding van de armoede wijdde een
specifieke publicatie aan de participatie van stakeholders (EAPN, 2009), waarin de
klemtoon lag op de implicaties voor mensen die in armoede leven. “Volgens organi-
saties die armoede bestrijden, zijn tijd en wederzijds begrip twee kernfactoren die
de participatie van mensen die in armoede leven, zin moeten geven. Mensen die in
armoede leven, hebben tijd nodig eer ze zich voldoende voorbereid voelen om over
hun leven te praten en de dialoog aan te gaan, en er is nood aan begrip aan weerszij-
den wil de participatie een impact hebben. Voor mensen die in armoede leven,
begint de participatie bij het opbouwen van hun zelfvertrouwen en wederzijds ver-
trouwen, ze moeten de moed hebben om hun mening als gelijken uit te drukken en
mee beslissingen te nemen en uit te voeren. Een gunstige omgeving daarvoor zou de
individuen en hun organisatie in staat moeten stellen om actief bij te dragen en niet
te worden gezien als louter gespreksonderwerpen. Participatie door iemand die met
armoede of sociale uitsluiting kampt, die bereid is om over zijn of haar dagelijkse
werkelijkheid te praten, kan het stigma doorbreken, het gebruik en de impact van
de beleidsinitiatieven of voorzieningen in kwestie in vraag stellen en mensen empo-
weren om de inconsistenties van sociale systemen aan de kaak te stellen. Vaak
beginnen mensen in organisaties, sociale diensten of overheden met stigmatiseren-
de vooroordelen over de armen met wie ze werken. Daarom moeten beide partijen
komen tot een punt waarop ze elkaar vertrouwen en begrijpen, opdat de participa-
tie impact kan hebben” (EAPN, 2009, pagina 4).

Op basis van de ervaring van het Ierse Combat Poverty Agency onderscheidt het
EAPN vier participatiestadia:
� Informatie en het delen van kennis vormende voedingsbodem van betrokken-

heid, want indien de informatie over het beleidsinitiatief niet volledig of niet tijdig
beschikbaar is, kunnen de consultatie en participatie niet zinvol zijn.

� Consultatie stelt geïnteresseerde en betrokken individuen of groepen in staat om
hun mening te uiten over een voorstel en de eindbeslissing te beïnvloeden, maar
niet om bij het nemen van die beslissing betrokken te worden: dat blijft het voor-
recht van de beleidsmakers, die al dan niet rekening houden met de meningen die
tijdens het consultatieproces naar voren werden geschoven. Consultatie heeft
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maar zin als diegenen die worden geraadpleegd, beschikken over alle relevante
informatie over het voorgestelde beleid.

� Participatie is een erkenning van de gelijke bijdrage van de stakeholders in het
besluitvormingsproces en geeft individuen en groepen het vermogen om het
proces te beïnvloeden en ervoor te zorgen dat hun meningen in de uiteindelijke
resultaten worden opgenomen.

� Medebeslissing gaat nog een stap verder, door ervoor te zorgen dat men tijdens
het besluitvormingsproces gezamenlijk tot beleidsinitiatieven komt en dat deze de
bekommernissen en prioriteiten weerspiegelen van iedereen die bij de beslissing
betrokken is; het resultaat is dat alle stakeholders een gezamenlijk draagvlak heb-
ben voor het eindresultaat.

Mensen in armoede worden in verschillende mate bij het ontwerp van het sociale-
inclusiebeleid betrokken. Zelfhulporganisaties en belangengroepen werden opge-
richt dankzij het sterke engagement van vrijwilligers, in het begin vaak zonder enige
erkenning of overheidssubsidie. In sommige landen werden specifieke fora
gecreëerd om de dialoog met andere stakeholders en beleidsmakers te institutionali-
seren: het Combat Poverty Agency in Ierland (nu opgenomen in het Ministerie voor
Sociale Inclusie, Departement Sociale en Gezinsaangelegenheden), de Lokale
Armoedeconferenties in Nederland en de Poverty Hearings in Noorwegen, het Bel-
gische Steunpunt tot bestrijding van armoede, enz. In de context van de Sociale
OMC hebben deze fora geëxperimenteerd met manieren om zich in te passen in het
bureaucratische proces van de voorbereiding en monitoring van de Nationale Strate-
gieën voor Sociale Bescherming en Sociale Inclusie. 

Hierna vatten we de Belgische ervaring samen, bij wijze van voorbeeld. België heeft
het geluk dat het rijk is aan verenigingen waarin armen het woord nemen. Deze be-
slisten om de handen in elkaar te slaan voor de voorbereiding van het Algemeen
Armoederapport in 1994 (ATD-Vierde Wereld et al., 1995). Een belangrijk – en voor
die tijd uniek – element van het document is de participatie van de armen zelf. Het
Rapport gaf een nooit eerder geziene kijk op armoede en op wat het betekent voor
de mensen die ermee te maken hebben. Het was voor vele beleidsmakers een blik-
opener en inspireerde een groot aantal projecten en initiatieven. Men zou kunnen
stellen dat het Algemeen Armoederapport het startsignaal heeft gegeven voor een
gecoördineerd Belgisch anti-armoedebeleid, zes jaar vóór de EU de aanzet gaf tot de
OMC op het vlak van sociale inclusie. Een van de voornaamste aanbevelingen van
het Rapport is de oprichting van een Steunpunt dat het sociale-inclusiebeleid op de
voet zou volgen en zou zorgen voor een permanente dialoog tussen verenigingen
van mensen die in armoede leven, en andere stakeholders. Behalve de representatieve
organisaties omvat de stuurgroep van het Steunpunt ook vertegenwoordigers van elk
bestuursniveau, de sociale partners, de Vereniging van OCMW’s en de mutualiteiten.
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In België bestaan momenteel enkele dozijnen grotere en kleinere representatieve
verenigingen (bv. een Belgische afdeling van ATD-Vierde Wereld). De meeste van
deze verenigingen hebben zich op nationaal of regionaal niveau gefedereerd (132).
Sommige van deze verenigingen zijn tot een akkoord gekomen over een gemeen-
schappelijke methodologie gebaseerd op principes van sociaal opbouwwerk, en zij
worden steeds meer erkend als waardevolle vertegenwoordigers van mensen die
met armoede kampen. Ze nemen actief deel aan de voorbereiding van de tweejaar-
lijkse verslagen van het Steunpunt. Om dit doel te bereiken werden thematische
“dialooggroepen” opgericht, die in een eerste fase afzonderlijk met armen vergade-
ren en geleidelijk aan uitgebreid woren tot andere stakeholders (praktijkmensen,
ambtenaren, andere organisaties). De criteria voor een echte “dialoog” werden uit-
voerig beschreven in het eerste verslag van het Steunpunt (Steunpunt tot bestrijding
van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, 2001).

De ervaring met dergelijke dialooggroepen heeft een aantal kernvoorwaarden aan
het licht gebracht om een echte participatie te waarborgen:
� het vooraf bestaan van representatieve verenigingen die binnen de doelgroep een

collectief politiek bewustzijn hebben opgewekt. Het bestaan van dergelijke ver-
enigingen veronderstelt een langdurige financiële en menselijke investering, die
als dusdanig niet als vanzelfsprekend moet worden beschouwd;

� een agenda (keuze van onderwerpen voor de discussie) die voldoet aan de priori-
teiten en ervaring van mensen die met sociale uitsluiting kampen;

� voldoende tijd en middelen voor de ontwikkeling van een dialoogproces, met,
indien nodig, de vergoeding van de deelnemers;

� een strikte methodologie, beginnende bij een uitwisseling van levenservaring,
gaande via vorming, een geleidelijke uitbreiding tot uitwisseling met andere stake-
holders en eindigend in een onderhandeling over beleidsvoorstellen;

� een gewaarborgd evenwicht tussen partners met verschillende achtergronden;
hiervoor is positieve discriminatie nodig in termen van tijd, ondersteuning en
middelen ten gunste van de doelgroep;

� een “intercultureel bemiddelingsproces” (ook wanneer de meeste partners dezelf-
de etnische achtergrond hebben) om te garanderen dat mensen met totaal ver-
schillende levenservaringen elkaar toch begrijpen;

� een gewaarborgde participatie tot in het slotstadium (d.w.z. participatie is niet
beperkt tot getuigenissen over levenservaringen, maar loopt tot de slotconclusies
zijn opgesteld en zelfs tot de follow-up van de verwezenlijking van het beleid); en,
“last but not least”

� een vertrouwensklimaat tussen de betrokken partners; dat betekent dat de over-
heid, door advies te vragen, duidelijk getuigt van haar engagement en gevoel voor
democratie.

(132) Brussels Forum Armoede, Vlaams Netwerk Armoedebestrijding, Waals Forum Armoedebestrij-
ding, Gemeenschappelijk Front voor de Daklozen, Belgisch Netwerk Armoedebestrijding.
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Samengevat: echte participatie door mensen die met armoede of sociale uitsluiting kam-
pen, is mogelijk, maar vereist een ernstige en onafgebroken menselijke inzet. Overhe-
den op alle niveaus moeten heel wat valstrikken vermijden: de verleiding om de getuige-
nissen van de armen te manipuleren en de wezenlijke oorzaken van hun uitsluiting te
negeren, om hen niet bij de besluitvorming te betrekken. Gedeeltelijk dankzij de Sociale
OMC bestaan er op dit domein nu veel goede praktijken en die leveren de basis voor de
opbouw van een wijder verspreide participatie in de toekomst.

5.3. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Het globale resultaat van een decennium van gezamenlijke Europese beleidsinitia-
tieven inzake sociale inclusie is niet echt bevredigend. Hoewel echt wel vorderin-
gen werden gemaakt in termen van wederzijds leren en coördinatie, is het armoede-
risico niet afgenomen. Dit kan, althans gedeeltelijk, worden toegeschreven aan de
loskoppeling tussen sociale en andere Europese beleidslijnen. Hierdoor wordt dui-
delijk dat er nood is aan hervorming van het Europese ontwikkelingsmodel en een
betere integratie van alle beleidsaspecten, zodat ze kunnen bijdragen tot een grotere
sociale inclusie en een sterker Sociaal Europa. Om het sociale-inclusiebeleid beter te
besturen is er nood aan:
� mainstreaming van de sociale-inclusiedoelstelling, zoals gepland in de Europese

agenda voor 2020, door systematisch gebruik te maken van armoede- en sociale-
impactanalyses; deze analyses vormen een essentieel onderdeel van de algemene
impactbeoordeling van elk nieuw beleidsinitiatief (zie ook deel 1.3.4. en 1.3.5.);

� de wettelijke verankering, op het niveau van de EU, van sociale minimumstandaar-
den op alle beleidsdomeinen – vooral dan op die domeinen waar de markten wor-
den geliberaliseerd; en

� actieve bevordering en monitoring, door de Europese Commissie, van de kwaliteit
van de participatie van alle stakeholders, waaronder mensen die zelf met armoede
en sociale uitsluiting kampen (zie ook deel 1.3.7.).
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6. ALGEMENE CONCLUSIES

2010 is in vele opzichten een keerpunt in de strijd tegen armoede en sociale uitslui-
ting. Het Europees Jaar wil de burgers bewust maken van de persistentie van het
probleem, stem geven aan wie met armoede of sociale uitsluiting kampt, en het
politieke engagement van de EU en haar lidstaten op dit vlak vernieuwen. De vast-
stelling dat de armoede in het voorbije decennium niet is afgenomen, ondanks daad-
werkelijke inspanningen om het sociale-inclusiebeleid op het niveau van de EU te
coördineren, moet ons ertoe aanzetten om grondig na te denken over de vormge-
ving van het Europees economisch en sociaal model. We moeten ervoor zorgen dat
dit Europees economisch en sociaal model er in de toekomst beter in slaagt om (bui-
tensporige) ongelijkheid te verminderen en armoede en sociale uitsluiting te voor-
komen en te verlichten. Dat betekent dat globale en universele beleidsinitiatieven
gericht op het bevorderen van de integratie van iedereen, moeten worden gecombi-
neerd met aanvullende, doelgerichte beleidsinitiatieven om al wie bijzondere moei-
lijkheden of hindernissen ervaart, te helpen. In de kern van dit model moeten goed
uitgebouwde socialebeschermingssystemen staan, want die zijn noodzakelijk om
alle burgers toegang te verschaffen tot kwaliteitsvolle diensten en een gepast inko-
men, en om duurzame en inclusieve economische groei te ondersteunen.

De huidige financiële, economische en sociale crisis maakt de nood aan actie nog
dringender, aangezien de armste burgers ook de grootste slachtoffers zijn van deze
crisis: hardere behandeling van huishoudens met schuldoverlast, werkloosheid en
bezuinigingen in de sociale begroting die hun leven nog lastiger maken. Dit jaar is
tevens de mijlpaal voor de EU als geheel, want in december 2009 trad het Europees
Verdrag van Lissabon in werking, er werd een nieuwe Europese Commissie aange-
steld, de Lissabon-strategie werd onder de loep genomen en de strategie voor “Euro-
pa 2020” voor het komende decennium kreeg vorm. Dit strategische proces zet de
deur op een kier opdat sociale inclusie een centralere plaats krijgt in de algemene
strategie van de Unie en opdat de EU als geheel, maar ook al haar lidstaten intelli-
gente en duurzame beleidsinitiatieven voor sociale inclusie, alsook inclusieve econo-
mische beleidsvormen ontwikkelen.

De Belgische regering heeft besloten om de strijd tegen armoede en sociale uitslui-
ting kracht bij te zetten tijdens haar tweede Europese Voorzitterschap, in de tweede
helft van 2010. Prioriteit is de invoering van efficiëntere Europese coördinatie en
samenwerking op het sociaal domein en in het bijzonder voor drie thematische
prioriteiten: actieve inclusie, kinderarmoede en dakloosheid en uitsluiting op huis-
vestingsgebied. De klemtoon wordt eveneens gelegd op een horizontale prioriteit,
namelijk de actieve betrokkenheid van alle stakeholders, met inbegrip van diegenen
die zelf met armoede of sociale uitsluiting kampen. Dit boek maakt de balans op van
de vorderingen die tijdens de voorbije tien jaar van de Sociale Open Coördinatieme-
thode (OMC) werden gemaakt, en formuleert een reeks aanbevelingen voor verdere
acties in het komende decennium, op het niveau van de EU, maar ook op het natio-
nale, regionale en lokale niveau.

536

BLAUWDRUK-NED.qxp  10-2-2011  13:16  Pagina 536



Ondanks het feit dat sociale inclusie nu officieel wordt erkend als een kerndoelstel-
ling van het EU-beleid, is het huidige juridische kader eerder aan de zwakke kant.
Nochtans kreeg de Sociale Open Coördinatiemethode (en, meer in het algemeen,
de Europese coördinatie en samenwerking op sociaal vlak) heel wat krediet en
loont het om deze in de toekomst verder uit te werken. Om dit doel te bereiken:
� is een expliciete beleidsverklaring nodig aangaande de onderlinge afhankelijkheid

van economisch, sociaal, tewerkstellings- en milieubeleid, naast het expliciete
streefdoel om het aantal armen de komende tien jaar met 20 miljoen mensen te
verminderen;

� moet deze algemene doelstelling worden omgezet in “intelligente” (d.w.z. niet
alleen op kennis gebaseerde, maar ook specifieke, meetbare, overeengekomen,
realistische en in de tijd geprogrammeerde) nationale en subnationale streefdoe-
len en strategieën;

� moeten de vorderingen in het verwezenlijken van de streefdoelen jaarlijks worden
gemonitord en beoordeeld in de parlementen op subnationaal, nationaal en Euro-
pees niveau, maar ook tijdens de Voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad. Een
gepaste monitoring gaat ook gepaard met verdere investeringen in statistische en
analytische capaciteitsopbouw;

� moeten de Europese Commissie en het Comité voor Sociale Bescherming (CSB) in
staat zijn om voor de lidstaten heldere aanbevelingen te formuleren (bekrachtigd
door de Europese Ministerraad). Niet alleen de (hoofdzakelijk “softe”) OMC moet
verder worden uitgediept, maar ook het gebruik van “hardere” instrumenten,
zoals de Aanbevelingen en de kaderrichtlijnen van de Commissie.

Het is noodzakelijk dat de Europese Commissie maar ook de Europese lidstaten
steeds de basisvereisten voor ogen houden van een gewaarborgde sociale bescher-
ming en de strijd tegen sociale uitsluiting. Dit komt tot uiting in de zogenaamde
“horizontale sociale clausule” (artikel 9) in het nieuwe EU-Verdrag van Lissabon.
Deze vereiste wordt ook uitdrukkelijk vermeld in een specifieke richtlijn over socia-
le inclusie, in de nieuwe Geïntegreerde Richtlijnen voor Groei en Werkgelegenheid;
hierin wordt het tewerkstellingsbeleid gekoppeld aan gelijke kansen, sociale be-
scherming, onderwijs, gezondheidszorg en sociale economie; de structuurfondsen
worden beschouwd als een instrument dat de sociale inclusie moet bewerkstelligen.
Uiteraard mag dit niet betekenen dat de sociale-inclusiedoelstelling ondergeschikt is
aan de doelstellingen aangaande werkgelegenheid en economie. Integendeel, socia-
le inclusie moet, zoals we in hoofdstuk 1 en 5 hebben uiteengezet, een kernpriori-
teit worden die in absoluut elk luik van het Europese en nationale beleid is opgeno-
men. Uit vroegere ervaringen is gebleken dat de verwaarlozing van de verdelings-
effecten (bv. in beleidsinitiatieven voor economische en monetaire convergentie of
in de Lissabon-strategie) en het ontbreken van sociale minimumnormen (bv. bij het
liberaliseren van de diensten van algemeen belang) de socialebeschermingssyste-
men hebben ondermijnd en ernstige schade hebben toegebracht aan de kwetsbaar-
ste groepen in de samenleving. Soms hebben deze elementen de armoede en sociale
uitsluiting zelfs eerder veroorzaakt, dan dat ze ze hebben voorkomen. Bijgevolg:
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� moet het systematisch gebruik van de beoordeling ex ante en ex post van de
sociale impact (als onderdeel van de globale impactanalyse) volledig worden
opgenomen in het besluitvormingsproces op Europees en nationaal niveau. Het
uiteindelijke doel zou zijn om systematisch mogelijke manieren (verbanden/syner-
gieën) te bedenken om een beleid zo aan te passen dat het de sociale inclusie
beter mee bevordert. Toekomstige beleidsinitiatieven in de economische en socia-
le sfeer worden op die manier coherent en duurzaam;

� moet het Europees Platform Tegen Armoede, dat in de Europese strategie voor
2020 wordt aangekondigd, bijdragen tot deze coherentie, door systematische moni-
toring van en rapportage over de verwezenlijking van sociale impactanalyses in
andere luiken van het EU-beleid. Verder moet het mogelijk worden gemaakt om in
de context van artikel 9 aan de EU en de lidstaten Aanbevelingen uit te vaardigen;

� moet op basis van artikel 14 van het Verdrag van Lissabon een juridisch kader
worden ontwikkeld voor het bepalen van sociale minimumnormen voor diensten
van algemeen belang, zoals energie, water, kinderopvang, onderwijs, enz. De aan-
bevelingen van de Spring Alliance, waarnaar in hoofdstuk 5 wordt verwezen, zou-
den in dit verband als uitgangspunt kunnen worden beschouwd.

De (hernieuwde) klemtoon op de strijd tegen kinderarmoede en sociale uitsluiting
van kinderen – als prioriteit op zich, maar ook als manier om de armoedecirkel te
doorbreken – kan worden gezien als een belangrijk succes van de Sociale OMC. De
uitdaging blijft echter gigantisch groot: het gemiddelde armoederisicocijfer voor
heel de EU-27 bedraagt één op vijf en en in de meeste lidstaten ligt dit bij kinderen
hoger dan bij de volwassenen; het risico is bijzonder hoog voor Roma-kinderen (en
kinderen van andere etnische minderheden), voor kinderen die in een groot gezin,
een eenoudergezin of een huishouden zonder baan opgroeien. Het Belgische Voor-
zitterschap wil het debat op Europees niveau aanmoedigen en de weg vrijmaken
voor een Aanbeveling van de Europese Commissie inzake de strijd tegen armoede.
Daarin zouden wij de volgende elementen willen aanbevelen (zie hoofdstuk 2):
� een vernieuwd politiek engagement van de Europese Raad in verband met de

uitroeiing van kinderarmoede en sociale uitsluiting, samen met een specifiek, pan-
Europees streefdoel voor de vermindering van kinderarmoede. Dit zou dan een
weerklank vinden in een overeenkomst om een “verplicht” hoofdstuk over kinder-
armoede op te nemen in de NAP’s/sociale inclusie, met jaarlijkse rapportage over
de gemaakte vorderingen. De lidstaten zouden ook een gezamenlijk meerjarenpro-
gramma moeten goedkeuren met thematische (bv. Roma-kinderen, intergeneratio-
nele armoede, voorzieningen voor kleine kinderen, …) en horizontale (bv. monito-
ring, onderzoek, ...) prioriteiten;

� de algemene aanbevelingen aangaande de mainstreaming van sociale inclusie zijn
ook van toepassing op kinderarmoede en sociale uitsluiting, in het bijzonder: kin-
derarmoedetoetsing als integraal onderdeel van sociale impactanalyses; opname
van de strijd tegen kinderarmoede en sociale uitsluiting als een prioriteit bij het
gebruik van de structuurfondsen; enz.;
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� tot slot, en niet in het minst, moeten de betrokken kinderen (en hun belangen-
groepen) tijdens de debatten hun stem kunnen laten horen: niet alleen via inter-
views over hun armoede-ervaringen, maar ook door daadwerkelijke betrokken-
heid bij de continue evaluatie en verbetering van beleidsinitiatieven.

De tweede thematische prioriteit van het Belgische Voorzitterschap heeft betrek-
king op actieve inclusie. Nauwgezette studie en onderhandelingen door de Europe-
se Commissie hebben geleid tot de goedkeuring, in 2008, van een Aanbeveling die
op zich al een evenwichtig armoedebestrijdingsprogramma bevat: het combineert
de ontwikkeling van een gepast minimuminkomenssysteem, met toegang tot inclu-
sieve arbeidsmarkten en kwaliteitsdiensten voor iedereen. De verwezenlijking van
deze Aanbeveling zou nu moeten worden aangemoedigd en systematisch moeten
worden gemonitord. Eerst en vooral ontbreekt het in sommige lidstaten nog steeds
aan een nationaal minimuminkomenssysteem, terwijl andere landen de uitkeringsni-
veaus zo laag hebben ingesteld dat ze nauwelijks enige verlichting brengen en zeker
niet toereikend zijn. Over de andere luiken van de Aanbeveling is weinig informatie
beschikbaar. Om op dit domein tot gecoördineerde actie te komen, zouden wij het
volgende aanbevelen (zie hoofdstuk 3):
� vóór het einde van 2010 moet een akkoord zijn afgesloten over een concreet

werkprogramma voor de tenuitvoerlegging van de Aanbeveling van de Europese
Commissie van 2008. Ook op dit vlak zou een specifiek hoofdstuk over actieve
inclusie een standaardelement moeten worden van de jaarlijkse monitoring en
rapportage in de context van de Sociale OMC; het wederzijds leren moet worden
bevorderd in de context van het PROGRESS-programma;

� er zou een systematische link moeten worden gelegd tussen het luik actieve inclu-
sie van de Sociale OMC en het Europese werkgelegenheidsbeleid. De structuur-
fondsen zouden de investeringen in deze context moeten ondersteunen;

� het Europees Netwerk van onafhankelijke deskundigen op het gebied van sociale
inclusie stelde een specifieke werkagenda voor inzake de pijler “minimuminko-
men” van actieve inclusie: de Europese Commissie en de lidstaten zouden criteria
moeten afspreken inzake uitkeringsniveaus, opwaardering, dekking, toekennings-
voorwaarden, werkstimulansen, enz. en onderzoeken of deze in een Europese
kaderrichtlijn aangaande de geschiktheid van minimuminkomenssystemen zouden
kunnen worden opgenomen. In overeenstemming met de Resolutie van het Euro-
pees Parlement van 9 mei 2009 zouden de lidstaten ervoor moeten zorgen dat bin-
nen een bepaald tijdsbestek (dat nationaal moet worden vastgelegd) het gecombi-
neerde effect van hun voorzieningen voor minimuminkomen en de andere beleids-
maatregelen toereikend zijn om alle personen boven de armoederisicogrens te
halen van het land waar ze leven (d.w.z. 60% van het equivalent mediaan natio-
naal gezinsinkomen). Dit doel zou tegen 2020 ruimschoots bereikt moeten zijn.

De derde thematische prioriteit van het Belgische Voorzitterschap voor 2010 heeft
betrekking op dakloosheid en uitsluiting op huisvestingsgebied (DUH). Dakloos-
heid is een van de meest zichtbare en extreme vormen van armoede en heeft een
zware impact op de naleving van de belangrijkste mensenrechten (recht op een
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waardig leven, een identiteit, privacy, gezondheid, een gezinsleven, enz.). Een van
de overkoepelende doelstellingen van de OMC/sociale inclusie bestaat erin te zor-
gen voor “toegang tot middelen, rechten, goederen en diensten voor iedereen”, en
in het bijzonder voor “toegang tot behoorlijke en gezonde huisvesting”. De toene-
mende ongelijkheid en mobiliteit binnen de uitgebreide EU hebben de problemen
van de daklozen en het ontbreken van rechten bij gemarginaliseerde mensen die
hun kans op een behoorlijk leven in een andere lidstaat wagen, nog een stuk erger
gemaakt. Toch bestaat er in feite nog steeds geen gemeenschappelijk beleid inzake
dakloosheid en uitsluiting op huisvestingsgebied. Ondanks het niet-aflatende werk
van FEANTSA (de Europese federatie van nationale organisaties die werken met de
dak- en thuislozen), de specifieke aandacht binnen de NAP’s/sociale inclusie, de
organisatie van verschillende grensoverschrijdende projecten en peer reviews en
het Themajaar rond DUH (2009), is er nog geen steeds geen gemeenschappelijke
definitie van dakloosheid en zijn er nog steeds geen indicatoren om de omvang van
DUH te meten.

Daarom hebben we, bovenop de algemene principes voor gecoördineerde actie op
het niveau van de EU (publieke uitdrukking van een sterk politiek engagement,
opname van DUH als standaardhoofdstuk in de NAP’s/sociale inclusie en jaarlijkse
rapportage, parlementaire debatten, overeenkomst over een meerjarig werkpro-
gramma in de context van het CSB), in hoofdstuk 4 de volgende kernaanbevelingen
geformuleerd:
� de lidstaten zouden een globale en geïntegreerde nationale strategie moeten ont-

wikkelen om DUH aan te pakken, en daarbij zorgen voor een verregaande coördi-
natie, zowel verticaal (tussen de verschillende bestuursniveaus) als horizontaal
(tussen de beleidsdomeinen, in het bijzonder tussen maatschappelijk welzijn,
actieve inclusie en huisvesting). De strategieën zouden kwantitatieve streefdoelen
en budgetten moeten bevatten (met de steun van de structuurfondsen indien dat
mogelijk is). Ze zouden een rechtenbenadering moeten weerspiegelen (d.w.z. om
toegang tot basisrechten te garanderen, ook voor mensen die de nacht op straat
doorbrengen), voor de accommodatie kwaliteitsnormen bepalen en de klemtoon
leggen op de preventie van dakloosheid (bv. door de economische en sociale ban-
den tussen mensen te versterken, door de familiebanden aan te halen, door de
wederzijdse solidariteit te vergemakkelijken, enz.);

� om het wederzijds leren te bevorderen, zou de door FEANTSA voorgestelde
“ETHOS”-definitie moeten worden beschouwd als een basis voor een gemeen-
schappelijk conceptueel kader. Deze definitie is zeer ruim en omvat verschillende
categorieën, ter weerspiegeling van een geïntegreerde aanpak die preventieve en
curatieve maatregelen combineert. Met het oog op de Volkstelling van 2011 zou-
den inspanningen moeten worden geleverd om ten minste de ETHOS-categorieën
1 en 2 op te sommen.

We beklemtonen nogmaals dat deze studie niet de ambitie heeft om over de ver-
schillende thema’s een gedetailleerde analyse te maken, noch om alle mogelijke
maatregelen m.b.t. de drie geselecteerde thema’s te dekken. We hopen echter dat
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de hierboven vermelde aanbevelingen (die in de respectieve hoofdstukken verder
zijn uitgewerkt) een nuttige basis vormen voor het beleidsdebat en dat lessen wor-
den getrokken uit de tien jaren OMC op het vlak van de sociale inclusie. 

Onze laatste kernaanbeveling betreft de betrokkenheid van alle stakeholders – en
in het bijzonder van al diegenen die persoonlijk met armoede of sociale uitsluiting
kampen. Ondanks de grote afstand tussen de EU en de meeste van haar kansarme
burgers, moet worden erkend dat beide kampen (Europese instellingen én represen-
tatieve organisaties) heel wat energie hebben gestopt in het overbruggen van de
kloof. Na een periode van scepticisme en, inderdaad, spanning, leren beide partijen
met elkaar te communiceren en ze doen dat ook op regelmatige basis. Er worden
ook gepaste methodologieën ontwikkeld om de dialoog te ondersteunen. Deel 5.2.
bevat informatie over goede praktijken op dit vlak. Uiteraard hangt de geloofwaardig-
heid van de Europese, nationale en subnationale beleidsinitiatieven om armoede en
sociale uitsluiting aan te pakken, voornamelijk af van (a) de coherentie tussen de
sociale (bescherming en integratie) en andere beleidsluiken en (b) de gewaarborgde
daadwerkelijke participatie van uitgesloten groepen in heel het beleidsproces.

____________
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