
  

 

Voorbij  het statuut samenwonende 

R e f lec t ievo o rm i dd a g  

S e n a a t  ( h a l f r o n d )  

D o n d e r d a g  1 9  a p r i l  2 0 1 8  
 

 
 
De problemen met het statuut samenwonende zijn reeds jaren gekend en worden 
regelmatig aangekaart door verschillende actoren in de strijd tegen armoede. Zo volstaan de 
bedragen van de sociale uitkeringen slechts zelden om een menswaardig bestaan te leiden. 
De bedragen voor samenwonenden doen dat nog minder. Daarnaast belemmert het bestaan 
van dit statuut de vrijheid om essentiële keuzes te maken, zoals als koppel leven, een 
meerderjarig kind in huis nemen of onderdak verschaffen aan kennissen of familieleden. Het 
is ook niet genderneutraal, daar het meer vrouwen aanbelangt. En hoewel samen huren 
vandaag een noodzaak is geworden voor een groot aantal mensen, hebben zij die een 
uitkering ontvangen geen toegang tot deze woonvorm – die toelaat om huur uit te sparen – 
zonder inkomensverlies. 
 
Diezelfde actoren hebben het gevoel dat deze problematiek nog steeds geen politieke 
prioriteit is. Daarom organiseert het Steunpunt deze voormiddag. De bedoeling is de 
deelnemers te informeren over de pistes die momenteel verkend worden door de betrokken 
instellingen en over de concrete initiatieven die ze reeds namen of die ze voorzien om 
verder te gaan dan de vaststellingen en over te gaan tot actie. We voorzien ook tijd voor 
uitwisseling, zowel in werkgroepen als informeel tijdens de lunch.  
 
Deze reflectievoormiddag richt zich tot alle actoren die op één of andere manier op de 
grenzen van het statuut samenwonende stoten: mensen in armoede en hun verenigingen, 
vakbonden, mutualiteiten en andere middenveldorganisaties, onderzoekers, administraties, 
parlementsleden, medewerkers van kabinetten … 
 

Deze reflectievoormiddag wordt georganiseerd in opvolging van het negende tweejaarlijkse 
Verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale 
uitsluiting, met als titel ‘Burgerschap en armoede’. 

http://www.armoedebestrijding.be/publications/verslag9/volledigverslag.pdf
http://www.armoedebestrijding.be/publications/verslag9/volledigverslag.pdf
http://www.armoedebestrijding.be/publications/verslag9/volledigverslag.pdf


P ro g r amm a  

8u45- 9u30 Onthaal  

9u30 
Welkomstwoord door de Voorzitter van de Senaat,   

Christine DEFRAIGNE 

9u40 
Inleid ing door Veerle STROOBANTS, Steunpunt tot bestr i jd ing 

van armoede,  bestaansonzekerheid en sociale uits lu it ing  

9u50 –  11u  

Plenair  deel  

-  Nicolas BERNARD, professor aan de Rechtsfaculteit  van  de 

Univers ité Saint Louis   

-  Clara ARBESU, Directie Reglementering en g eschil len van 

de dienst voor u itker ingen (RIZ IV)   

-  Tussenkomst van Federale Overheidsdienst Werk -

gelegenheid,  Arbeid en Sociaal Over leg  (FOD WASO) / 

Ri jksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)  

-  Sandrine DIERICX,  POD Maatschappel i jke Integrat ie –  

Jur idische dienst  

-  Johan VANDENBUSSCHE, UGent -  Vakgroep Sociaal Werk 

en Sociale Pedagogiek  

11u15- 12u40 

Werkgroepen  

(uitwissel ing over de b ijdragen ti jdens het p lenair  deel in 

vier groepen)  

12u40-13u 

Plenair  deel:  korte echo over de u itwissel ing in de vier 

groepen 

Vanuit e lke groep wordt één interessante p iste voorgesteld 

die een stap vooruit betekent in de ref lect ie om de 

negatieve gevolgen van het statuut samenwonende weg te 

werken 

13u –  14u Lunch 

 



P r ak t i sch e  I n fo r ma t ie  

  U kan inschri jven via  deze l ink.   

Er  is  enkel nog inschr i jving mogel i jk  voor deelname vanuit de tr ibunes 

van het halfrond.  

  De inschr i jving is  grat is  maar verpl icht vóór  

dinsdag 10 apr i l  2018 .  

  Dank om ons te verwittigen indien u inschreef maar toch n iet kan komen, 

dat geeft anderen de kans uw plaats in te nemen .  

  Mogen we u vragen t i jdig aanwezig te zi jn op 19 apri l  zodat we st ipt om 

9u30 kunnen beginnen.  Het onthaal start om 8u45,  thee en koff i e worden 

voorzien.   

Vergeet niet uw identiteitskaart mee te brengen .  

  Bereikbaarheid: zie het toegangsplan tot de Senaat,  Leuvenseweg 7,  te 

1000 Brussel (bezoekersingang aan de achterkant van het Par lement) .  

https://goo.gl/forms/76OCUp0hc0wH7D882
https://www.senate.be/contact/img/plan_access_NL.JPG

