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PERSBERICHT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vandaag overhandigt het Steunpunt tot bestrijding van armoede, 
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (Steunpunt) van het Centrum voor 
gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding officieel zijn vierde tweejaarlijks 
verslag aan de voorzitter van de Interministeriële Conferentie Maatschappelijke 
Integratie. Naar aanleiding van dit verslag dienen de verschillende regeringen een 
debat aan te gaan over het verslag en de adviezen van hun raadgevende 
instanties. Daarnaast ontvangen ook de parlementen dit verslag. 
 
Het verslag bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte geeft het debat weer dat het 
verslag 'Armoede uitbannen' (2005) op verschillende beleidsniveaus uitlokte. 
Geïnspireerd op de reacties van beleidsvoerders, kabinetten en administraties schetst 
het rapport de wetgevende evoluties of beleidsinitiatieven.  
 
Het tweede gedeelte bevat het resultaat van overleg over vier thema's, met name over 
het recht op onderwijs, over het permanent wonen op toeristische terreinen, over het 
garanderen van de effectieve toegang tot energie en over de dienstencheques als wijze 
van socioprofessionele inschakeling. Opvallend hierbij is dat bij de analyse van de 
problemen en het formuleren van beleidsaanbevelingen vertrokken wordt vanuit de 
ervaringen van deelnemers die op persoonlijk of beroepsmatig vlak te maken hebben 
met armoede. 
 
Op het vlak van de toegang tot energie schuift Françoise De Boe, adjunct-coördinatrice 
van het Steunpunt, de volgende vaststellingen naar voren:  
- “de liberalisering maakt de bestaansonzekere huishoudens kwetsbaarder;  
- huishoudens die over hetzelfde inkomen beschikken, hebben niet altijd recht op 

dezelfde sociale maatregelen wanneer die gekoppeld zijn aan het statuut; 
- een deel van de problematiek wordt verhuld - en bijgevolg niet aangepakt -  door de 

sociale maatregelen. Zo betekent het verbod tot het afsluiten van gas en elektriciteit 
gedurende de winter nog niet dat huishoudens die voordien afgesloten worden, 
terug worden aangesloten; 

- de maatregelen die toelaten het energieverbruik te verminderen, zoals de fiscale 
verminderingen voor energiebesparende investeringen of de premies voor de 
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aankoop van bepaalde verwarmingstoestellen, bereiken weinig of niet de 
huishoudens die in armoede leven.” 

 
“De media en beleidsmakers koppelen doorgaans het succes van de dienstencheques 
aan het aantal gecreëerde jobs”, onderstreept Henk Van Hootegem, medewerker van 
het Steunpunt. “Maar de actoren op het terrein stellen zich vragen over het grote 
aandeel aan contracten van bepaalde duur, over de contracten die voorzien in 
arbeidsprestaties van enkele uren per week en over het inkomen dat eruit voortvloeit, 
over de erg zware arbeidsomstandigheden in sommige sectoren enz.”  
 
De verschillende overleggroepen stellen een toenemende tendens vast om armoede te 
bestrijden door maatregelen die individuele responsabilisering beklemtonen. Zo kaatsen 
de budgetmeters de bal terug naar de eigen mogelijkheden van huishoudens om de 
kaart te herladen om over stroom te beschikken. De kern van het probleem, met name 
het gebrek aan middelen dat deze huishoudens verhindert om in hun basisbehoeften te 
voorzien, wordt zo terzijde geschoven. Die responsabilisering wordt zowel door mensen 
in armoede als door heel wat actoren op het terrein als onrechtvaardig ervaren. Hun 
vraag naar krachtige politieke antwoorden en acties blijft levendig.  
 
 

Het verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting: 
‘Strijd tegen armoede. Evoluties en perspectieven', 210 p, is te downloaden op de website 
www.armoedebestrijding.be en te bestellen via de Infoshop van de FOD Kanselarij Eerste Minister - 
02/514 08 00. 

 
 
Voor meer informatie: 
 
Contact NL 
Henk VAN HOOTEGEM 
Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting 
Tel: 02-212.31.71  
Mail: henk.vanhootegem@cntr.be  
Website: www.armoedebestrijding.be  
 
Contact FR 
Françoise DE BOE  
Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale  
Tél: 02-212.31.61  
Mail:francoise.deboe@cntr.be  
Site web: www.luttepauvrete.be  
 


