
Armoede Uitbannen
Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie

December 2005



Hoe deze publicatie bestellen?

Deze publicatie bestaat in het Nederlands, in het Frans en in het Duits.

De kostprijs bedraagt € 5 + € 2,73 verzendkosten.

U kan deze publicatie bestellen bij de Infoshop Kanselarij Eerste Minister:

– door overschrijving op rekeningnummer 679-2003650-18

– per e-mail: shop@belgium.fgov.be

Vermeld duidelijk: “Verslag armoede uitbannen december 2005”, de gewenste taal en het aantal exemplaren.

U kan deze publicatie ook afhalen in de Infoshop Kanselarij Eerste Minister.

De Infoshop is van maandag tot vrijdag doorlopend open van 9 tot 16 uur.

Infoshop Kanselarij Eerste Minister

Regentlaan 54

1000 Brussel

tel: 02/514 08 00

Deze publicatie vindt u ook terug op onze website: http://www.armoedebestrijding.be

DEZE PUBLICATIE IS GEDRUKT OP GERECYCLEERD PAPIER

2



coherent perspectief diversiteit waardigheid participatie mensenrechten kennis cultuur onderwijs begeleiding vorming justitie gezondheid arbeid gezin beleid
voorwaarden inkomen  wonen fi scaliteit coherent perspectief diversiteit waardigheid participatie mensenrechten kennis cultuur onderwijs begeleiding vorming
justitie gezondheid arbeid gezin beleid voorwaarden inkomen  wonen fi scaliteit coherent perspectief diversiteit waardigheid participatie mensenrechten kennis 

arbeid gezin beleid voorwaarden inkomen  wonen fi scaliteit
coherent perspectief diversiteit waardigheid

participatie mensenrechten kennis cultuur onderwijs
begeleiding vorming justitie gezondheid

arbeid gezin beleid voorwaarden inkomen  wonen fi scaliteit
kennis cultuur onderwijs begeleiding vorming justitie gezondheid arbeid gezin beleid voorwaarden

inkomen  wonen fi scaliteit coherent perspectief diversiteit waardigheid participatie mensenrechten kennis cultuur onderwijs begeleiding
vorming justitie gezondheid arbeid gezin beleid voorwaarden inkomen wonen fi scaliteit coherent perspectief diversiteit waardigheid participatie mensenrechten

kennis cultuur onderwijs begeleiding vorming justitie gezondheid arbeid gezin beleid voorwaarden inkomen  wonen fi scaliteit coherent perspectief diversiteit 
waardigheid participatie mensenrechten kennis cultuur onderwijs begeleiding vorming justitie gezondheid arbeid gezin beleid voorwaarden inkomen  wonen

fi scaliteit coherent perspectief diversiteit waardigheid participatie mensenrechten kennis
cultuur onderwijs begeleiding vorming justitie gezondheid arbeid gezin beleid voorwaarden inkomen  wonen fi scaliteit coherent perspectief diversiteit 

waardigheid participatie mensenrechten kennis cultuur onderwijs begeleiding vorming justitie
gezondheid arbeid gezin beleid voorwaarden inkomen  wonen fi scaliteit 

coherent perspectief diversiteit waardigheid participatie
 justitie gezondheid arbeid gezin beleid voorwaarden inkomen  wonen fi scaliteit

cultuur onderwijs begeleiding vorming justitie gezondheid arbeid gezin beleid voorwaarden inkomen  wonen fi scaliteit coherent perspectief diversiteit 
waardigheid participatie mensenrechten kennis cultuur onderwijs begeleiding vorming justitie

gezondheid arbeid gezin beleid voorwaarden inkomen  wonen fi scaliteit 
coherent perspectief diversiteit waardigheid participatie

 justitie gezondheid arbeid gezin beleid voorwaarden inkomen  wonen fi scaliteit
cultuur onderwijs begeleiding vorming justitie gezondheid arbeid gezin beleid voorwaarden inkomen  wonen fi scaliteit coherent perspectief diversiteit 

vorming justitie gezondheid arbeid gezin beleid voorwaarden inkomen
wonen fi scaliteit samenhang perspectief diversiteit waardigheid participatie mensenrechten kennis cultuur onderwijs begeleiding vorming justitie gezondheid

arbeid gezin beleid voorwaarden inkomen  wonen fi scaliteit coherent perspectief diversiteit 
waardigheid participatie mensenrechten kennis cultuur onderwijs begeleiding

vorming justitie gezondheid arbeid gezin beleid voorwaarden inkomen  wonen
fi scaliteit coherent perspectief diversiteit waardigheid participatie mensenrechten kennis

mensenrechten kennis cultuur onderwijs begeleiding vorming justitie
gezondheid arbeid gezin beleid voorwaarden inkomen  wonen fi scaliteit 

coherent perspectief diversiteit waardigheid participatie
 justitie gezondheid arbeid gezin beleid

voorwaarden inkomen  wonen fi scaliteit 
oorwaarden inkomen  wonen fi scaliteit coherent perspectief diversiteit waardigheid participatie

mensenrechten kennis cultuur onderwijs begeleiding vorming justitie gezondheid arbeid gezin beleid voorwaarden inkomen  wonen fi scaliteit coherent
perspectief diversiteit waardigheid participatie mensenrechten kennis cultuur onderwijs begeleiding vorming justitie gezondheid arbeid gezin beleid voor-

waarden inkomen  wonen fi scaliteit coherent perspectief diversiteit waardigheid participatie mensenrechten
vorming justitie gezondheid arbeid gezin beleid

voorwaarden inkomen  wonen fi scaliteit coherent perspectief diversiteit waardigheid participatie mensenrechten kennis cultuur onderwijs begeleiding vorming
justitie gezondheid arbeid gezin beleid voorwaarden inkomen  wonen fi scaliteit coherent perspectief diversiteit waardigheid participatie mensenrechten kennis

cultuur onderwijs begeleiding vorming justitie gezondheid arbeid gezin beleid voorwaarden inkomen  wonen fi scaliteit coherent perspectief diversiteit 
waardigheid participatie mensenrechten kennis

vorming justitie gezondheid arbeid gezin beleid voorwaarden inkomen
wonen fi scaliteit coherent perspectief diversiteit waardigheid participatie mensenrechten kennis cultuur onderwijs begeleiding vorming justitie gezondheid

arbeid gezin beleid voorwaarden inkomen  wonen fi scaliteit coherent perspectief diversiteit arbeid gezin beleid voorwaarden inkomen  wonen fi scaliteit coherent
perspectief

diversiteit waardigheid
participatie

mensenrechten kennis
 gezin beleid voorwaarden
inkomen  wonen fi scaliteit

coherent perspectief
diversiteit waardigheid

  kennis cultuur onderwijs
begeleiding vorming justitie gezondheid

 gezin beleid voorwaarden inkomen  wonen fi scaliteit voorwaarden inkomen  wonen fi scaliteit coherent perspectief diversiteit 
waardigheid participatie mensenrechten kennis cultuur onderwijs begeleiding vorming justitie gezondheid

arbeid gezin beleid voorwaarden inkomen  wonen fi scaliteit coherent perspectief diversiteit 
waardigheid participatie mensenrechten kennis cultuur onderwijs begeleiding vorming justitie

gezondheid arbeid gezin beleid voorwaarden inkomen
wonen fi scaliteit coherent perspectief diversiteit voorwaarden inkomen  wonen fi scaliteit coherent

perspectief diversiteit waardigheid participatie
mensenrechten kennis cultuur onderwijs begeleiding vorming justitie gezondheid arbeid gezin

beleid voorwaarden inkomen  wonen fi scaliteit coherent perspectief  voorwaarden inkomen  wonen fi scaliteit coherent perspectief diversiteit waardigheid
participatie mensenrechten kennis cultuur onderwijs begeleiding vorming justitie gezondheid arbeid gezin beleid voorwaarden inkomen  wonen fi scaliteit 

coherent perspectief diversiteit waardigheid participatie mensenrechten kennis cultuur onderwijs begeleiding vorming justitie gezondheid arbeid gezin beleid
voorwaarden inkomen  wonen fi scaliteit coherent perspectief diversiteit 

voorwaarden inkomen  wonen fi scaliteit coherent perspectief diversiteit waardigheid participatie mensenrechten kennis cultuur onderwijs begeleiding vorming
justitie gezondheid arbeid gezin beleid voorwaarden inkomen  wonen fi scaliteit coherent

perspectief diversiteit waardigheid participatie mensenrechten kennis cultuur
onderwijs begeleiding vorming justitie gezondheid arbeid gezin beleid

voorwaarden inkomen  wonen fi scaliteit coherent perspectief diversiteit 
voorwaarden inkomen

wonen fi scaliteit coherent perspectief diversiteit waardigheid
participatie mensenrechten kennis cultuur onderwijs begeleiding vorming justitie gezondheid arbeid gezin beleid voorwaarden inkomen  wonen fi scaliteit 

Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, 
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

VERSLAG
December 2005

ARMOEDE UITBANNEN





INHOUDSTAFEL

INLEIDING 13
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ORIËNTATIE II Een inkomen garanderen dat levensprojecten mogelijk maakt 23

RESOLUTIE 5: VERBETEREN VAN DE HOOGTE, DE REGELMAAT EN DE AUTONOMIE VAN HET INKOMEN 23

PISTE 1. De lage lonen optrekken

PISTE 2. De sociale uitkeringen verhogen en welvaartsvast maken

PISTE 3. De koopkracht herstellen

PISTE 4. De regelmaat van het inkomen bevorderen

PISTE 5. Het bevorderen van een inkomen dat toelaat om een autonoom leven te leiden

RESOLUTIE 6: TOEZIEN OP DE MENSELIJKE WAARDIGHEID, ONGEACHT DE INKOMENSBRON 24
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RESOLUTIE 45: NIET-FINANCIELE DREMPELS BESTRIJDEN 74

PISTE 1. Een goede informatieverstrekking en -doorstroming uitbouwen

PISTE 2. Dialoog met de medische wereld verbeteren

PISTE 3. Administratieve procedures vereenvoudigen

PISTE 4. Rekening houden met menselijke noden

RESOLUTIE 46: MEER HARMONISERING VAN OCMW-PRAKTIJKEN 75

RESOLUTIE 47: UITSLUITING VAN MEDISCHE ZORGEN TEGENGAAN 76

PISTE 1. Een duidelijk wetgevend kader scheppen inzake de dringende medische hulpverlening

PISTE 2. De wettelijke voorzieningen betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging uitbreiden
voor alle minderjarigen

PISTE 3. Mensen terug aansluiting doen vinden bij het ziekenfonds

RESOLUTIE 48: DE EERSTELIJNSGEZONDHEIDSZORG VERSTERKEN 77

PISTE 1. Een voldoende aanbod van eerstelijnszorg verzekeren

PISTE 2. Kenmerken van goed georganiseerde en toegankelijke wachtdiensten identificeren en veralgemenen

RESOLUTIE 49: PREVENTIE TOEGANKELIJK MAKEN VOOR IEDEREEN 77

PISTE 1. Preventie prioritair op kinderen richten en de betrokken instellingen hiervoor middelen geven

PISTE 2. Meer preventie op de eerste lijn
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PISTE 3. Gezondheidspromotie op buurtniveau ondersteunen

PISTE 4. Sport promoten

PISTE 5. Preventiemaatregelen evalueren

RESOLUTIE 50: AANDACHT HEBBEN VOOR GEESTELIJK WELZIJN 78

PISTE 1. ’Psychiatriseren van de armoede’ tegengaan

PISTE 2. Een kwaliteitsvolle toegankelijke geestelijke gezondheidszorg voor ieder

ORIËNTATIE X Een duurzaam huisvestingsbeleid voeren 81

RESOLUTIE 51: MIDDELEN INVOEREN OM DE PRIVATE HUURPRIJZEN TE REGULEREN 81

PISTE 1. De onroerende fiscaliteit fundamenteel herzien en moduleren

PISTE 2. De huurprijzen objectief bepalen

PISTE 3. Huurtoelagen invoeren, gekoppeld aan prijsomkadering en nieuwe woningen

RESOLUTIE 52: EEN FEDERAAL FONDS VOOR DE HUURWAARBORGEN OPRICHTEN 82

RESOLUTIE 53: DE SOCIALE VERHUURKANTOREN (SVK’s) STIMULEREN EN BETER WAPENEN 83

PISTE 1. Een grootse communicatiecampagne voeren over de SVK’s (en de APL’s in Wallonië)

PISTE 2. De SVK’s doeltreffende middelen ter beschikking stellen waardoor zij kunnen wegen op de onderhandelingen
met de eigenaars

PISTE 3. Maak SVK’s tot verplichte partners wanneer een eigenaar premies aanvraagt om een voor verhuur bestemd
gebouw te renoveren

PISTE 4. Ken aan SVK’s een actieve rol toe bij de gewestelijke regelgeving over de opeising van leegstaande gebouwen

PISTE 5. Garandeer een toereikende financiering van de SVK’s

RESOLUTIE 54: DE FINANCIERINGSBRONNEN VOOR OPENBARE HUISVESTING DIVERSIFIEREN EN HUN
SOCIALE OPDRACHT HERDEFINIEREN 84

PISTE 1. De financieringsbronnen voor openbare huisvesting herzien en diversifiëren, met name door partnerschap
tussen de openbare sector en de privé-sector

PISTE 2. Het aantal sociale woningen voor kroostrijke gezinnen vermeerderen

PISTE 3. Opnieuw investeren in een kwalitatieve sociale begeleiding

RESOLUTIE 55: DE ‘SOCIALE MIX’ VAN DE WOONOMGEVING BASEREN OP UITEENLOPENDE GRONDEN 85

RESOLUTIE 56: DE DUBBELE MYTHE VAN TOEGANG TOT EIGENDOM DOORPRIKKEN 85

PISTE 1. Hulp bij eigendomsverwerving beperken en beter oriënteren

PISTE 2. Meer rechtvaardigheid tussen de statuten van huurder en eigenaar garanderen

RESOLUTIE 57: BIJZONDERE AANDACHT BESTEDEN AAN DE SCHRIJNENDSTE SITUATIES 86

PISTE 1. Geen uitdrijving zonder engagement voor herhuisvesting

PISTE 2. Tenuitvoerlegging van de gewestelijke wetgeving inzake leegstaande gebouwen

PISTE 3. De toepassing van de wetgeving op het referentieadres evalueren en controleren

RESOLUTIE 58: ALTERNATIEVE VORMEN VAN WONEN ERKENNEN 87

PISTE 1. Alternatieve vormen van wonen daadwerkelijk aanvaarden, en daartoe de nodige maatregelen nemen

PISTE 2. Communicatiecampagnes voeren om stigmatisering en discriminatie tegen te gaan

PISTE 3. Een open benadering van het concept alternatieve woonvormen, waarbij de participatie van bewoners cruciaal is

RESOLUTIE 59: EEN FEITELIJK RECHT OP ENERGIE INVOEREN 87

PISTE 1. Het recht op energie in de Grondwet inschrijven

PISTE 2. Een ombudsdienst oprichten die onafhankelijk werkt van gelijk welke leverancier

PISTE 3. Garanderen van effectieve toegang tot een minimum aan gas en elektriciteit

PISTE 4. Verbod op totale afsluiting behalve in geval van kwade trouw of fraude.

PISTE 5. De BTW op energiefacturen verlagen van 21 % naar 6 %

PISTE 6. Duidelijke informatie verstrekken over de liberalisering
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PISTE 7. Verscherpen van de controle op de leveranciers en meer in het bijzonder de strijd aanbinden tegen de praktijk
van wilde verkoop

PISTE 8. De werking van de LAC (Lokale Adviescommissie) in Vlaanderen en de CLAC (Commission Locale d’Avis de
Coupure) in Wallonië evalueren en heroriënteren

PISTE 9. In hulp voorzien voor de laagste inkomens

ORIËNTATIE XI Justitie als hefboom voor een daadwerkelijke rechtsgelijkheid voor iedereen 89

RESOLUTIE 60: VERHELPEN VAN HET ‘NIET BEROEP DOEN’ OP JUSTITIE 89

RESOLUTIE 61: CENTRALE ACTOREN VAN DE JURIDISCHE BIJSTAND BETER UITRUSTEN 89

PISTE 1. Zorgen voor een vertegenwoordiging van minder begunstigde rechtsonderhorigen

PISTE 2. IJveren voor een daadwerkelijke vertegenwoordiging van de verschillende geledingen van de Commissie voor
Juridische Bijstand

PISTE 3. Een systeem van voorzitterschap bij roterend invoeren

PISTE 4. De bevoegdheden van de CJB’s uitbreiden

PISTE 5. De financiële middelen van de CJB’s opnieuw bekijken

PISTE 6. Het driepartijensysteem invoeren

RESOLUTIE 62: VERBETEREN VAN DE INFORMATIE OVER RECHTSBIJSTAND 90

PISTE 1. De informatieve opdracht van de CJB’s evalueren

PISTE 2. ‘Proactieve’ stappen ondernemen aanmoedigen

PISTE 3. Een juridisch bijstandsregister opstellen

RESOLUTIE 63: DE FINANCIELE TOEGANG TOT JUSTITIE VERGEMAKKELIJKEN 91

PISTE 1. De maxima verhogen voor de inkomens die recht geven op gratis juridische tweedelijnsbijstand

PISTE 2. De verschillende voorstellen om de financiële barrières die de toegang tot het gerecht bemoeilijken samen met
de betrokkenen bestuderen

PISTE 3. Debatteren over de terugvordering in termen van gelijke toegankelijkheid tot justitie

RESOLUTIE 64: VEREENVOUDIGEN VAN DE AANVRAAGPROCEDURE NAAR JURIDISCHE TWEEDELIJNSBIJ-
STAND EN RECHTSBIJSTAND 92

PISTE 1. Eén enkele procedure invoeren om juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand aan te vragen

PISTE 2. Het aantal vereiste bewijsstukken tot een minimum beperken

PISTE 3. De lijst van personen met een laag inkomen vervolledigen

PISTE 4. Bepaalde databanken toegankelijk maken voor de beroepsmensen die bij de juridische tweedelijnsbijstand
betrokken zijn

PISTE 5. Artikel 508/9 § 1 van het Gerechtelijk Wetboek schrappen

RESOLUTIE 65: VERBETEREN VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN DE GERECHTELIJKE AUTORITEIT EN DE
BURGER 93

PISTE 1. Modellen van rechtsplegingsakten die iedereen kan lezen, algemeen gebruiken

PISTE 2. Vonnissen begrijpelijker maken

PISTE 3. Altijd een kopie van het vonnis naar de partijen sturen

PISTE 4. De griffiers een didactische rol geven

RESOLUTIE 66: VERBETEREN VAN DE OPLEIDING VAN PROFESSIONALS 94

RESOLUTIE 67: EVALUEREN VAN DE TOEPASSING VAN DE BEMIDDELINGSWET 94

ORIËNTATIE XII Het vormen van beroepskrachten, actoren in de armoedebestrijding 95

RESOLUTIE 68: INVENTARISEREN VAN VORMINGSBEHOEFTEN EN VASTLEGGEN VAN PRIORITEITEN 95

RESOLUTIE 69: INBOUWEN VAN MEER AANDACHT VOOR DIVERSITEIT IN DE BASISOPLEIDING 96

PISTE 1. Werk maken van de voorstelling omtrent armoede
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PISTE 2. In het leerplan een groter belang hechten aan vakken die sterk met armoede te maken hebben

PISTE 3. Ervaringsgerichte kennis aanmoedigen

PISTE 4. Diversiteit in de studentenpopulatie stimuleren

RESOLUTIE 70: VERZEKEREN VAN NASCHOLING 97

PISTE 1. Vorming stimuleren en middelen voor vorming garanderen

PISTE 2. Onthaalbedienden vormen

ORIËNTATIE XIII Beleidsvoorwaarden in de strijd tegen armoede bewaken 99

RESOLUTIE 71: DE BESTAANDE KENNIS VOLLEDIG BENUTTEN 99

RESOLUTIE 72: EEN ALGEMEEN BELEID VOEREN 99

RESOLUTIE 73: REKENING HOUDEN MET DIVERSITEIT 100

RESOLUTIE 74: DE PARTICIPATIE VAN ALLEN BEVORDEREN 100

RESOLUTIE 75: WAKEN OVER DE COHERENTIE VAN HET BELEID 101

RESOLUTIE 76: EEN CULTUUR VAN EVALUATIE VAN HET BELEID INVOEREN 102

DE OPVOLGING 103

Bijlage 1. Lijst van personen die betrokken waren bij de opmaak van het verslag 105

Bijlage 2. Opvolging van het tweede tweejaarlijkse verslag – december 2003 113

Bijlage 3. Samenwerkingsakkoord betreffende de bestendiging van het armoedebeleid 115
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