
Inleiding 
 
Door Henk Van Hootegem, 
Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting 
 
 
Het Steunpunt werd opgericht in 1998 via het 'Samenwerkingsakkoord tussen de 
federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van 
het armoedebeleid' en werd ondergebracht in de schoot van het Centrum voor gelijkheid  
van kansen en voor racismebestrijding. Het Steunpunt organiseert verschillende 
thematische overleggroepen, met participatie van zowel verenigingen van mensen in 
armoede als van andere actoren in de strijd tegen armoede (vakbonden, mutualiteiten, 
terreinorganisaties, wetenschappers, enzovoort). Op basis van de inzichten en 
aanbevelingen vanuit dit overleg wordt er een tweejaarlijks Verslag opgemaakt, dat 
wordt overhandigd aan alle regeringen van het land. De tweejaarlijkse Verslagen dienen 
dus als hulpinstrument in de beleidsvoering rond armoede en sociale uitsluiting. 
 
Uiteraard heeft het Steunpunt  – vanuit zijn opdracht – heel wat aandacht voor de 
huisvestingsproblematiek. We weten dat een groot deel van de mensen die in armoede 
of bestaansonzekerheid leven aangewezen zijn op de private huurmarkt. In het Verslag 
2005 formuleren we dan ook een aantal aanbevelingen die betrekking hebben op die 
private huurmarkt. 
 
De huurwaarborg is een belangrijk element in het proces van het huren van een woning. 
Voor een aantal mensen kan het zelfs een obstakel worden… 
 
Deze vaststelling was in 2007 de aanleiding voor een nieuwe regeling betreffende de 
huurwaarborg. De nieuwe wet voorziet ook in een evaluatie na één jaar werking. Een 
aantal organisaties die voornamelijk minder kapitaalkrachtige huurders ondersteunen, 
hebben een initiatief van de beleidsverantwoordelijken niet afgewacht en hebben zelf 
een enquête uitgevoerd bij verschillende sociale diensten, huurdersbonden, … om te zien 
of deze wet zijn ambities waarmaakt. 
 
Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting 
heeft met interesse dit initiatief gevolgd, en wil via de organisatie van deze 
persconferentie de initiatiefnemers een kanaal geven om de resultaten van dit onderzoek 
en hun aanbevelingen aan het brede publiek en aan de beleidsverantwoordelijken 
kenbaar maken. 
 
 
www.armoedebestrijding.be  


