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1. Korte voorstelling van het Steunpunt 

www.armoedebestrijding.be - www.luttepauvrete.be 

• in opvolging van het Algemeen Verslag over 

Armoede (1994) 

 

– armoede is een schending van mensenrechten 

– participatie van mensen in armoede en hun 

verenigingen 

– dialoog met de verschillende actoren 
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• opgericht via een Samenwerkingsakkoord tussen 

federale Staat, gewesten en gemeenschappen 

 

– interfederale overheidsinstelling 

– overleg en dialoog met armenverenigingen en andere 

actoren in strijd tegen armoede 

– ondergebracht bij Centrum voor gelijkheid van kansen 

en voor racismebestrijding 

– werkt in onafhankelijkheid, met eigen 

Begeleidingscommissie en Beheerscomité 
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• Analyse en aanbevelingen, als bijdrage tot politiek 

debat en politieke actie 
 

– thematische overleggroepen 

– resultaten in tweejaarlijks Verslag 

– opvolgingsprocedure: voor debat naar regeringen, 

parlementen, adviesraden 

 

 alle info op www.armoedebestrijding.be 
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• Verslag 2012-2013: over sociale bescherming 
 

– Werk 

– Gezondheid en invaliditeit 

– Pensioen 
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• Activiteiten rond indicatoren m.b.t. armoede en 

sociale uitsluiting 
 

– Project „Een andere benadering van armoede-

indicatoren‟ 

– Deelname aan de nationale werkgroep indicatoren (in 

het kader van Europa 2020) 

– Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek 

– Rubriek website: „Feiten en cijfers‟ 
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2. Over het onderzoek 

• Link met het VN-verdrag: rechtenbenadering, 
en aandacht voor participatie aan het 
maatschappelijk leven 

 

• Multidimensionele benadering van armoede 
 

• „Diversiteit‟ aan indicatoren (> armoederisico). 
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• Aanvulling op de bestaande instrumenten (zie 
ook aanvullende enquête bij daklozen en 
mensen zonder papieren). 

 

• Aandacht voor subjectieve benadering en 
indicatoren 
 

• Aandacht voor schulden 
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3. Effectiviteit in functie van 

minimumbescherming 
 

• Hoog objectief en subjectief armoedrisico 
 

• Problematiek van de woonsituatie: woon-en 
energiekosten zijn een zware last 

 

• Schuldenproblematiek 
 

• Besparing op uitgaven: gedwongen “keuzes” 
 

• Ernstige materiële deprivatie: toont een ander 
gezicht van armoede ; armoede is niet enkel 
te begrijpen in functie van inkomen 
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4. Effectiviteit in functie van 

levensstandaard 

• Standard of living: methode met duidelijke 
meerwaarde. Net zoals rekening gehouden 
wordt met grootte en omvang van 
huishoudens, ook met aanwezigheid van 
personen met een beperking 
 

• Ernstige problematiek bij mensen met een 
matige beperking en grootste ineffectiviteit 
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5. Effectiviteit in functie van 

maatschappelijke participatie 

• Ontbreken van belangrijke goederen: 
computer, telefoon, … 
 

• Geen vrienden kunnen uitnodigen 
 

• Mobiliteitsproblematiek 
 

• Nauwelijks deelname aan socio-culturele 
activiteiten 
 

• Van respondenten met een partner heeft een 
kwart van deze partners een job 
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6. Bij wijze van besluit 

 
• Complexiteit van het systeem: op welke manier kunnen 

we regelgeving verbeteren, harmoniseren en 
eenvoudiger maken in functie van een effectieve 
uitoefening van rechten? 

 

• Prijs van de liefde: in het geval van uitkeringen wordt 
solidariteit bestraft 

 

• De tegemoetkomingen voldoen voor een groot aantal 
mensen niet aan een minimumbescherming, een 
voldoende levensstandaard en mogelijkheid tot 
maatschappelijke participatie 

 

• Aantal groepen blijven buiten beeld 
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• Optrekken van uitkeringen: JA, maar 
relativiteit van armoederisicogrens 

 

• Besparen op uitgaven: JA, maar oppassen 
van het leggen van de verantwoordelijkheid bij 
het individu. Nood aan structurele 
maatregelen. 
 

• Toegankelijkheid van de basisdiensten: JA, 
maar aandacht voor een evenwicht tussen 
een algemeen, structureel beleid en een 
selectief beleid.  
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Dank u voor uw aandacht! 

 

 
 henk.vanhootegem@cntr.be 
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