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Op dinsdag 15 december, aan de vooravond van het Europees jaar van 
de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, heeft het Steunpunt 
tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, 
actief in de schoot van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 
racismebestrijding, zijn vijfde tweejaarlijks Verslag uitgebracht: 
«Verslag armoedebestrijding 2008-2009. Een bijdrage aan politiek debat 
en politieke actie». 
 
De voorstelling van dit Verslag in de aanwezigheid van de Eerste Minister, van 
Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, 
Philippe Courard en van de vertegenwoordigers van de Ministers die bevoegd zijn 
voor de coördinatie van de armoedebestrijding op het niveau van de Gewesten 
en Gemeenschappen, laat toe om een overzicht te maken van de belangrijkste 
uitdagingen en werkpistes op het vlak van armoedebestrijding. Het belang ervan 
wordt natuurlijk onderstreept door de context van de huidige economische crisis:  
 

1. De uitoefening van rechten: een parcours met hindernissen: 
Hoewel in theorie ongelijkheid in rechten niet is toegestaan, moeten we 
vaststellen dat de uitoefening van dit principe voor personen die leven in 
ongunstige socio-economische omstandigheden nog lang geen 
verworvenheid is.  

2. Studieoriëntering: herwaardering van competenties of versterking 
van ongelijkheden? De schooloriëntering bij de overstap van het lager 
naar het secundair en van de eerste naar de tweede graad, wordt net als 
de schoolachterstand sterk bepaald door de sociale achtergrond van de 
leerlingen. Het onderwijssysteem moet nochtans bijdragen aan het 
wegwerken van de schoolongelijkheid.  

3. De criteria van passende dienstbetrekking: een job is slechts een 
remedie tegen armoede wanneer deze toelaat de levensomstandigheden 
te verbeteren, een waardig leven te leiden en toekomstperspectieven 
biedt voor zichzelf en zijn familie. Er moeten dus criteria van passende 
dienstbetrekking ontwikkeld worden om de bescherming tegen precaire 
jobs te versterken.  

4. Een ander zeer belangrijk aandachtspunt: energie en water. Meer en 
meer families ondervinden moeilijkheden bij het betalen van hun facturen. 
De vrijmaking van de energiemarkt moet geëvalueerd worden, rekening 
houdend met de effecten daarvan op het leven van personen die in 
armoede of bestaansonzekerheid leven. Wat water betreft, dient het 



sociaal aspect meer ontwikkeld te worden. In analogie met de 
energiesector zouden openbare dienstverplichtingen moeten uitgewerkt 
worden, evenals een statuut van beschermde klant.  

5. Tot slot worden in het verslag ook de resultaten gepresenteerd van een 
onderzoek naar het verband tussen armoede en een verhoogd risico op 
een tussenkomst van de bijzondere jeugdzorg.  

 
Dit  Verslag is het resultaat van het collectieve denkwerk van talrijke 
organisaties. Het wil een bron van informatie en inspiratie zijn voor alle 
regeringen en parlementen van ons land die betrokken zijn bij het debat. Het 
Verslag verschijnt op een bijzonder geschikt en symbolisch moment. Het 
Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en het 
Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie vormen dé gelegenheid bij uitstek 
om de politieke engagementen te vernieuwen en om een beslissende sprong 
voorwaarts te maken in het uitroeien van armoede.  
 
De aanwezigheid op de persconferentie van de voorstelling van het rapport van 
de Eerste Minister, van de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en 
Armoedebestrijding en van de vertegenwoordigers van de Ministers van de 
Gewesten en de Gemeenschappen, onderstreept het interfederaal karakter van 
de inspanningen die geleverd moeten worden.   
 
Het Verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid 
en sociale uitsluiting: «Armoedebestrijding: een bijdrage aan politiek debat en 
politieke actie», kan gedownload worden van de website 
www.armoedebestrijding.be. Het is eveneens beschikbaar in de Infoshop van de 
Kanselarij van de Eerste Minister 02/514.08.00 
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