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Impact van de beleidsmaatregelen voor armoedebestrijding 

Het risico op armoede in België blijft sinds 2008 schommelen rond 21 %. Meer en meer mensen 
worden  met  het  risico  geconfronteerd,  onder  meer  wegens  de  bevolkingsgroei.  Het 
armoederisico  ligt  hoger  dan  in  de  buurlanden,  meer  in  het  bijzonder  voor  bepaalde 
doelgroepen,  zoals  gezinnen  met  een  zeer  lage  arbeidsintensiteit,  min‐achttienjarigen  of 
personen  die  in  het  buitenland  zijn  geboren.  België  zal  de  doelstelling  voor 
armoedevermindering die voor ons land werd vastgelegd in het kader van de strategie Europa 
2020, niet halen tenzij er meer aandacht en significante middelen aan worden besteed.  

De  vele  facetten  van  armoede  (huisvesting,  gezondheid,  energie,  toegankelijkheid  van  de 
openbare  diensten  enz.)  komen  aan  bod  in  het  federale  en  regionale  beleid.  Volgens  het 
Rekenhof zou de evolutie van de armoede echter een globale evaluatie van het gevoerde beleid 
rechtvaardigen.  

De  talrijke  overheidsniveaus,  actoren,  instrumenten  en  beleidsmaatregelen  versterken  het 
risico op fragmentering en inefficiëntie van het overheidsoptreden in de strijd tegen de armoede. 
In het huidige bestuursarsenaal is de Interministeriële Conferentie Sociale Integratie het enige 
instrument voor de coördinatie van de beleidsmaatregelen op het vlak van armoedebestrijding. 
Deze  conferentie  wordt  onderbenut,  terwijl  ze  een  coherentie  visie  zou  moeten  helpen 
definiëren. Ze is overigens niet meer samengekomen sinds juni 2013. De conferentie moet, zoals 
bepaald in het samenwerkingsakkoord van 5 mei 1998, worden gebruikt om een geïntegreerde 
en gecoördineerde benadering mogelijk te maken.  

De sociale zekerheid en de uitkeringen voor sociale bescherming zijn een belangrijke hefboom 
om  de  strijd  tegen  de  monetaire  armoede  aan  te  binden.  Ze  liggen  echter  lager  dan  de 
armoedegrens, en dat geldt zowel voor de leeflonen als voor de inkomensgarantie voor ouderen. 
Ondanks verschillende verhogingen sinds 2012  in het kader van de welvaartsenveloppe of de 
sociale correcties van de tax shift, blijft de armoedegrens bovendien sterker evolueren.  

Een uitkering voor sociale bescherming toekennen volstaat dus niet om heel wat gerechtigden 
uit de armoede  te halen. De budgettaire  impact van het optrekken van de uitkeringen voor 
sociale bescherming tot aan de armoedegrens werd in 2012 geraamd tussen 890 miljoen en 1,8 
miljard euro. Deze operatie zou alleenstaanden en eenoudergezinnen de mogelijkheid bieden 
uit de monetaire armoede te geraken, rekening houdend met de gezinsbijslag. Om boven de 
monetaire  armoedegrens  te  geraken,  zouden  voor  gezinnen  van  twee  volwassenen met  of 
zonder  kinderen  de  rechten  individueel moeten worden  gemaakt. Die maatregel  zou  naar 
schatting tussen 330 en 460 miljoen euro kosten.  

Kwaliteit van het plan 

Heel  de  regering  heeft meegewerkt  aan  het  tweede  federaal  plan  armoedebestrijding.  De 
problemen  die werden  opgeworpen  door  de mensen  op  het  terrein, werden  in  aanmerking 
genomen  en  de  POD  Maatschappelijke  Integratie  werd  bij  de  uitwerking  van  het  plan 
betrokken.  
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De administraties die het plan moeten uitvoeren, werden echter niet genoeg bij de uitwerking 
ervan betrokken. Dat kon nadelig zijn voor de kwaliteit van de voorgestelde acties en voor de 
uitvoering  van  het  plan. De  acties werden  niet  vooraf  bestudeerd  om  te  beoordelen  of  ze 
relevante en efficiënte zijn om de doelstellingen te halen.  

Bovendien preciseert het plan niet hoe het wil bijdragen tot de nationale doelstelling om de 
armoede  tegen 2020  te verminderen, bevat het geen deadline voor de uitvoering,  is  er geen 
algemene begrotingsenveloppe aan gekoppeld en bevat het geen enkele raming van de kosten 
van de doelstelling of acties. Sinds mei 2014 wordt het plan niet meer opgevolgd. Evenmin werd 
een nieuw plan goedgekeurd.  

Het Rekenhof beveelt aan het plan een reglementaire basis te geven die bepaalt dat het wordt 
geïntegreerd in de bestaande managementtools. Zo kan de continuïteit van het federaal beleid 
voor armoedebestrijding worden gewaarborgd  en de operationalisering  van de maatregelen 
worden aangemoedigd. De doelstellingen en acties van het federale armoedebestrijdingsbeleid 
zouden moeten worden vertaald in de bestuursovereenkomsten en –plannen van de betrokken 
diensten. Ook de looptijd van het plan zou moeten worden gepreciseerd.  

Aan de doelstellingen en acties van het tweede armoedebestrijdingsplan zijn geen becijferde 
doelstellingen,  deadlines  en  begrotingsramingen  gekoppeld.  De  vermeerdering  van 
doelstellingen en acties zonder doelstellingen, met een beperkte reikwijdte en een moeilijk te 
evalueren  impact  maakt  dat  het  plan  veeleer  een  actielijst  is  dan  een  instrument  voor 
overheidsbeleid. Het Rekenhof herhaalt dus zijn aanbevelingen bij het eerste plan: 

 een meetbare doelstelling voor de vermindering van armoede vastleggen en de bijdrage 
van elke maatregel tot die doelstelling op voorstudies baseren; 

 het  plan  voorbereiden  door  de  omvang  van  de  problemen  te meten,  de  benodigde 
(budgettaire) middelen te ramen en de effecten van de maatregelen op de problemen te 
evalueren; 

 doelstellingen  opnemen  die  smart  (specifiek,  meetbaar,  adequaat,  realistisch  en 
tijdsgebonden) zijn; 

 in het plan of in een ander meer gedetailleerd document de inhoud, de middelen en het 
tijdschema voor de uitvoering specificeren vóór de goedkeuring in de ministerraad; 

 de administraties betrekken bij de actualisering van het plan en meer in het algemeen bij 
de politieke beslissing; 

 kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren inbouwen om op te volgen en te evalueren in 
hoeverre de doelstellingen werden bereikt.  

Uitvoering en opvolging van het plan  

Het Rekenhof beveelt aan bij de uitwerking van het plan te kijken voor welke acties specifieke 
uitvoeringsinstrumenten  moet  worden  uitgewerkt.  Daartoe  moeten  de  acties  worden 
uitgesplitst  in  operationele  doelstellingen  en moeten  de  taken worden  geprogrammeerd  en 
onder de actoren worden verdeeld. Het impliceert ook systematisch overleg tussen de minister 
en de administratie en een specifiek budget voor de organisatie. Als de doelstellingen en acties 
van het plan zouden worden geïntegreerd in de bestuursovereenkomsten en –plannen, zouden 
de  managers  worden  geresponsabiliseerd  en  zou  op  die  manier  de  aanbeveling  worden 
uitgevoerd.  

Wat  de  opmerkingen  van  het  Rekenhof  bij  de  evaluatie  van  het  eerste  plan  betreft,  is  de 
opvolging verbeterd. De fiches die de POD Maatschappelijke Integratie opstelt, passen in een 
meer  omvattende  opvolging  van  het  plan.  Bovendien  stemt  de  frequentie  van  de 
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vorderingsstaten  tussen  de  goedkeuring  van  het  eerste  plan  in  september  2012  en  de 
parlementsverkiezingen van mei 2014, overeen met de vastgelegde semestriële doelstellingen.  

De  opvolging  is  echter  pas  relevent  op  voorwaarde  dat  de  leden  van  het  netwerk  van 
armoedeambtenaren er volledige en nauwkeurige informatie in stoppen. Die rapportering moet 
het niet enkel mogelijk maken de uitvoering van het plan op te volgen, maar ook de problemen 
bij de uitvoering duidelijk te situeren om waar nodig te corrigeren. Op dit moment wordt er 
onvoldoende informatie verstrekt.  

Het koninklijk besluit van 21 december 2013 heeft de opdrachten en de verantwoordelijkheden 
van  het  netwerk  van  armoedeambtenaren  gedefinieerd.  De  administraties  worden  in  het 
netwerk vertegenwoordigd en de frequentie van de vergaderingen is in overeenstemming met 
de  vastgelegde doelstellingen. Aan de  vergaderingen nemen  echter  in de  loop der maanden 
steeds minder leden deel.  

Om een dergelijk coördinatieorgaan in stand te houden moet men inspanningen blijven leveren 
om  de maatregelen  inzake  armoedebestrijding  te  formaliseren  en  te  analyseren. Vanuit  de 
opvolgings‐  en  rapporteringsopdracht  van  het  netwerk  van  armoedeambtenaren moet  een 
gezamenlijke  visie  op  het  armoedebeleid  kunnen worden  ontwikkeld. Om  daarin  te  slagen 
moeten de betrokken diensten meer rekening houden met de rol en de werkbelasting van de 
armoedeambtenaren.  

Evaluatie van het plan 

Sinds het verslag 2012 over het eerste  federaal plan armoedebestrijding  is geen vooruitgang 
vastgesteld  in  de  evaluatie  van  het  armoedebestrijdingsplan.  Het  tweede  plan  werd  niet 
geëvalueerd vóór de parlementsverkiezingen van mei 2014 en evenmin erna.  

Het enige evaluatie‐instrument waarin het plan voorziet,  is de armoedebarometer. Die was 
opgenomen  in het eerste plan, en het blijft vooral een sensibiliseringsinstrument. Omdat de 
indicatoren van de barometer te ver af staan van de acties van het plan, valt er niet uit af te 
leiden  welke  impact  het  plan  heeft  op  het  terugdringen  van  de  armoede.  De  federale 
armoedebestrijdingsplannen moeten periodiek worden geëvalueerd als  instrumenten van het 
overheidsbeleid en in termen van resultaten. Het netwerk van armoedeambtenaren zou bij dat 
evaluatieproces moeten worden betrokken om de continuïteit van het beleid te verzekeren.  

Enkel acht van de 118 acties van het plan werden individueel geëvalueerd, wat een vooruitgang 
betekent. De POD Maatschappelijke Integratie heeft als drijvende kracht gefungeerd door vijf 
van de acht evaluaties te vragen. Als er niet wordt geëvalueerd, mist de regering een analyse 
van de effecten en de impact van de maatregelen van het tweede armoedebestrijdingsplan en 
loopt  ze  bijgevolg  nuttige  gegevens  mis  om  het  derde  plan  uit  te  werken  dat  in  het 
regeerakkoord van 9 oktober 2014 werd aangekondigd.  

Een  evaluatie  van het overheidsbeleid moet  informatie  verstrekken over de  effecten  van de 
gerealiseerde acties, een nieuwe  stand van zaken opmaken en een basis verstrekken om de 
nieuwe doelstellingen en acties te definiëren. De definitie van nauwkeurige doelstellingen en 
van indicatoren bij de goedkeuring van overheidsbeleid is een doorslaggevend element om dat 
beleid te kunnen evalueren.  

Gelet op de vele en uiteenlopende acties in het armoedebestrijdingsplan zou het veel kosten en 
niet erg relevant zijn alle acties ervan individueel te evalueren. Volgens het Rekenhof zouden 
de acties die een gedrag of een toestand willen veranderen, moeten worden geëvalueerd om vast 
te  stellen  of  de  overheidsdoelstellingen  werden  bereikt,  of  de  beoogde  effecten  werden 
geconcretiseerd en of er corrigerende maatregelen moeten worden genomen.    
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HOOFDSTUK 1  

Inleiding 
1.1  Kader van het onderzoek 

1.1.1  Resolutie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft in een resolutie van 17 december 2015 aan het 
Rekenhof gevraagd de kwaliteit, de uitvoering, de opvolging en de evaluatie van het tweede 
armoedebestrijdingsplan  2012‐2014  (hierna:  tweede  plan  armoedebestrijding)  te 
onderzoeken. Ze heeft het Rekenhof ook gevraagd na te gaan of er voldoende rekening was 
gehouden met  de  aanbevelingen  die  het  in  zijn  eerste  verslag1  van  2012  over  het  eerste 
federaal plan armoedebestrijding had geformuleerd.  

In  het  regeerakkoord  van  11  oktober  2014  is  vastgelegd  dat  een  nieuw  meerjarenplan 
armoedebestrijding moet worden vastgesteld. Dat derde plan wordt momenteel uitgewerkt, 
maar er is nog geen datum voor de goedkeuring vastgelegd.  

Dit verslag van het Rekenhof moet het mogelijk maken lessen te trekken uit het tweede plan 
armoedebestrijding voor de uitwerking van het derde plan.  

1.1.2  Reikwijdte van het onderzoek en opbouw van het verslag 

Het Rekenhof onderzoekt, zoals voor het eerste plan, of de federale regering noodzakelijke 
en voldoende maatregelen heeft genomen om de verbintenissen van België op het vlak van 
armoedebestrijding te concretiseren.  

In hoofdstuk 2 van dit verslag wordt een balans opgemaakt van de armoedebestrijding vanuit 
drie aanvullende  invalshoeken: de evolutie van de armoede  in het  licht van de Europese 
doelstellingen  (punt 2.1), de nationale strategie voor armoedebestrijding  (punt 2.2) en de 
evolutie  van  de monetaire  armoede,  en  meer  in  het  bijzonder  de  afstemming  van  de 
minimumuitkeringen op de armoededrempel (punten 2.3 en 2.4). 

Door middel van die balans kan de evolutie van de armoede worden geschetst na de eerste 
twee federale plannen armoedebestrijding en kan worden gekeken welke inspanningen nog 
moeten gebeuren.  

In de hoofdstukken 3 tot 5 evalueert het Rekenhof vervolgens hoe de federale regering de 
verschillende etappes van het tweede plan armoedebestrijding in de hand houdt van bij de 
uitwerking  tot  de  evaluatie  ervan.  Zoals  de  Kamer  heeft  gevraagd,  zal  het  Rekenhof 
bijzondere  aandacht  besteden  aan  het  gevolg  dat  de  regering  heeft  gegeven  aan  de 
aanbevelingen van het Rekenhof bij zijn evaluatie van het eerste plan armoedebestrijding. 
Die aanbevelingen zijn opgenomen in de punten 3.1.1, 3.2.1, 4.1.1, 4.2.1 en 5.1. 

 

1 Rekenhof, Eerste Federaal Plan Armoedebestrijding, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 

2012, 85 p., www.ccrek.be/docs/2012_19_Armoedebestrijding.pdf. 
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1.1.3  Gehanteerde normen 

De  armoedebestrijdingsplannen  hebben  geen  wettelijke  of  reglementaire  grondslag.  De 
normen die voor dit verslag worden gebruikt,  zijn die welke werden gehanteerd om het 
eerste plan armoedebestrijding2 te evalueren, namelijk de goede praktijken en de algemeen 
aanvaarde normen voor goed beheer.  

Op basis van de analyse van het overheidsbeleid en van de goede praktijken kan een kader 
worden uitgewerkt voor het onderzoek van de kwaliteit, de voorbereiding, de uitvoering, de 
opvolging en de evaluatie van het tweede plan armoedebestrijding.  

 De  voorbereidingsfase  is  van  primordiaal  belang  om  ervoor  te  zorgen  dat  het 
overheidsoptreden doeltreffend is en om de kwaliteit van de goedgekeurde maatregelen 
te verzekeren. Ze moet de mogelijkheid bieden heldere doelstellingen te formuleren.  

 De  taken en verantwoordelijkheden van de openbare actoren moeten helder worden 
gedefinieerd om een doeltreffende uitvoering mogelijk te maken.  

 Door de uitvoering van het beleid ook op te volgen en te sturen kan de verwezenlijking 
van  de  doelstellingen worden  gevolgd  en  het  beleid  zo  nodig worden  aangepast  of 
kunnen  wijzigingen  in  de  behoeften  of  in  de  op  te  lossen  problematiek  worden 
aangebracht. 

 Via de eindevaluatie kan worden beoordeeld of de doelstellingen werden gehaald, kan 
een  nieuwe  stand  van  zaken  worden  opgemaakt,  kunnen  de  behoeften  worden 
opgespoord, kunnen nieuwe prioriteiten worden vastgelegd en kan een leerproces in de 
hand worden gewerkt.  

Alle fasen van de beleidscyclus moeten in overleg met de administratie worden doorlopen. 
Het  is de bedoeling ze bij de verwezenlijking van het overheidsbeleid te betrekken en de 
continuïteit na de politieke beleidstermijn  te waarborgen,  te meer daar een wettelijke of 
reglementaire grondslag ontbreekt.  

1.1.4  Onderzoeksmethoden 

Voor het onderzoek van het tweede plan armoedebestrijding werden in de eerste plaats in 
de kwaliteit, de uitvoering, de opvolging  en de evaluatie van het plan beoordeeld om  te 
onderzoeken of de aanbevelingen van het Rekenhof bij het eerste plan armoedebestrijding 
waren  gevolgd.  De  documenten  over  het  tweede  plan  armoedebestrijding  werden 
geanalyseerd, onder meer de notulen van de voorbereidings‐ en opvolgingsvergaderingen, 
de voortgangscontroleborden en de ander nuttige documenten.  

Vervolgens  werd  een  vragenlijst  gericht  aan  de  administraties  die  het  plan  moeten 
uitvoeren3, met als doel nauwkeurige informatie te vergaren over de betrokkenheid van de 
administraties bij de verschillende fasen van het overheidsbeleid evenals over de organisatie 
en programmering die ze hebben gebruikt om de verwezenlijking van hun acties van het 
plan in de hand te werken.  

 

2 Rekenhof, Eerste Federaal Plan Armoedebestrijding, p. 27. 
3  Het Rekenhof  heeft  een  vragenlijst  toegezonden  aan  de  25  ambtenaren  die  het  netwerk  van  armoedeambtenaren 

uitmaken. Dat  netwerk werd  ingesteld  door  het  koninklijk  besluit  van  21  december  2013  voor  de  opvolging  van  de 

implementatie van het plan (cf. hoofdstuk 4).  
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Tot slot werd een selectie van acties van het plan grondiger geanalyseerd, om na te gaan of 
de doelstellingen van die acties werden bereikt en om te evalueren hoe die acties werden 
uitgevoerd, opgevolgd en geëvalueerd. Die acties werden als voorbeeld gebruikt om de fasen 
van het plan te illustreren.  

1.1.5  Onderzoeksverloop 

17 december 2015  Resolutie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers  

17 februari 2016  Aankondiging  van  de  opdracht  aan  de  staatssecretaris  voor 
Armoedebestrijding en aan de voorzitter van het directiecomité van 
de POD Maatschappelijke Integratie 

25 mei 2016  Verzending van het voorontwerp van verslag aan de staatssecretaris 
voor Armoedebestrijding  en de voorzitter van het directiecomité 
van de POD Maatschappelijke Integratie 

16 juni 2016  Antwoord  van de  voorzitter  van het directiecomité  van de POD 
Maatschappelijke Integratie 

24 juni 2016  Antwoord van de staatssecretaris voor Armoedebestrijding  

1.1.6  Tegensprekelijke procedure 

In zijn antwoord van 16 juni 2016 sluit de voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie 
zich aan bij de vaststellingen van het Rekenhof. Hij geeft aan dat zijn dienst beschikbaar is 
om de beslissingen uit te voeren die de regering zal nemen om aan de aanbevelingen van het 
Rekenhof tegemoet te komen. 

In haar brief van 24 juni 2016 onderschrijft de staatssecretaris voor Armoedebestrijding de 
aanbevelingen van het Rekenhof, maar preciseert ze ook dat ze zich niet uitspreekt over de 
feitelijke vaststellingen, omdat het  tweede plan werd opgemaakt en uitgevoerd vóór haar 
benoeming. Ze stelt ook dat er al initiatieven genomen zijn, onder meer in het kader van de 
uitwerking van het derde federale plan armoedebestrijding. 

De beide antwoordbrieven zijn als bijlage aan dit verslag toegevoegd. 

1.2  Armoedebestrijding 

1.2.1  Inhoud van het tweede plan armoedebestrijding 

Het  tweede  plan  armoedebestrijding  werd  goedgekeurd  door  de  ministerraad  van 
14 september  2012.  In  het  eerste  deel  vermeldt  het  de  voornaamste  conclusies  die  het 
Rekenhof in mei 2012 had geformuleerd en wil het lessen trekken uit de evaluatie van het 
Rekenhof. 

De toenmalige staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie verklaart dat hij de volgende 
acties heeft uitgevoerd of gepland4:  

 

4 Tweede federaal plan armoedebestrijding, p. 8. 
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“1.  Bij  de  uitwerking  van  het  tweede  federale  plan  armoedebestrijding  werden 
strategische en operationele doelstellingen gedefinieerd.  

2. Waar mogelijk werden kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren ingebouwd.  

3. Indien een maatregel een budgettaire impact heeft, zal deze maatregel zijn becijferd.  

4. De stakeholders werden nauw betrokken bij de actualisatie. Zo vond er op 22 juni 2012 
een  consultatievergadering  met  de  stakeholders  plaats  om  op  basis  van  hun 
opmerkingen een aantal voorstellen van maatregelen af te toetsen. Ook bij de opvolging 
en  evaluatie  van het  tweede  federale plan armoedebestrijding  zullen de  stakeholders 
betrokken worden.  

5. De  federale administraties werden bij de actualisatie betrokken. Er zal structureel 
overleg met de administraties ingebouwd worden.  

6. Het federaal netwerk van armoedeambtenaren zal versterkt worden en diens taken en 
verantwoordelijkheden zullen gedefinieerd worden.  

7. Het plan zal om het semester worden opgevolgd.” 

Het tweede plan bevat in totaal 118 acties (tegenover 59 in het eerste plan). Dertien acties 
zijn gedefinieerd als voorafgaande voorwaarden en worden als succesfactoren beschouwd 
om  de  armoedebestrijding  geïntegreerd  te  kunnen  aanpakken.  Het  gaat  o.m.  om  de 
noodzaak om de maatregelen te coördineren met de verschillende overheden van het land, 
om  in  dialoog  te  treden  met  de  actoren  op  het  terrein,  om  het  netwerk  van 
armoedeambtenaren  te  versterken  en  om  een  controle‐  en  evaluatie‐instrument  te 
ontwikkelen.  

Het plan streeft zes strategische doelstellingen na, die zijn uitgesplitst  in 33 operationele 
doelstellingen en 105 acties (cf. hoofdstuk 3). De zes strategische doelstellingen van het plan 
zijn: 

“   de sociale bescherming van de bevolking verzekeren;  

 het terugdringen van de kinderarmoede; 

 de  toegang  tot  de  arbeidsmarkt  verbeteren  door  een  sociale  en  professionele 
activering; 

 de strijd tegen dakloosheid en slechte huisvesting opvoeren; 

 het recht op gezondheid waarborgen; 

 overheidsdiensten die voor iedereen toegankelijk zijn.” 

 

1.2.2  Europees en Belgisch kader  

In 2010 liepen 80 miljoen mensen in Europa het risico in armoede te verzeilen. In het kader 
van de Europa 2020‐strategie, die  een  intelligente, duurzame  en  inclusieve groei beoogt, 
hebben de lidstaten van de Europese Unie zich tot doel gesteld dat cijfer tegen 2020 met 25% 
te doen dalen, dus met zo’n twintig miljoen mensen (tegenover het referentiejaar 2008). Die 
doelstelling heeft een maatstaf gekregen op het niveau van elke lidstaat. In België werden 
2.194.000 mensen in 2008 met het risico op armoede geconfronteerd. Het is de bedoeling dat 
aantal mensen terug te brengen tot 1.814.000 (‐380.000) tegen 2020. 

De Europese Raad heeft dit doel gedefinieerd op basis van drie  indicatoren: het risico op 
monetaire armoede, de materiële deprivatie‐index en het percentage mensen dat leeft in een 
huishouden met zeer lage arbeidsintensiteit (zie punt 1.2.3).  
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Aan de lidstaten wordt gevraagd jaarlijks verslag uit te brengen over de strategieën die ze 
ontplooien om de doelstellingen  in het  kader  van de  strategie Europa‐2020  te halen. Er 
worden een nationaal hervormingsprogramma (NHP) en een nationaal sociaal rapport (NSR) 
opgesteld. Het NHP  bevat  de  structurele maatregelen  die  de  lidstaat  in  de  loop  van  de 
voorbije twaalf maanden heeft genomen om de doelstellingen te halen en tegemoet te komen 
aan de  aanbevelingen  van de Europese Commissie. Het NSR  geeft  een overzicht  van de 
toestand van het land op basis van de Europese sociale indicatoren gedefinieerd in het kader 
van  de  open  coördinatiemethode 5 ,  o.m.  in  het  licht  van  de  doelstelling  van 
armoedevermindering.  

Op 30 april 2015 heeft België zijn NHP voor 2015 voorgesteld. Het bevat de hervormingen en 
maatregelen  van  de  federale  overheid,  van  de  gemeenschappen  en  de  gewesten  om  de 
Europese doelstellingen te halen. De voornaamste maatregelen die de federale regering heeft 
aangekondigd om de armoede te verminderen, zijn: 

 de lancering van het derde Federaal Plan Armoedebestrijding voor de periode 2015‐2019, 
gepland voor juni 2015; 

 de lancering van een nieuw nationaal plan voor het terugdringen van de kinderarmoede; 

 de  geleidelijke  verhoging  van  de  socialebijstandsuitkeringen  en  de  minimum 
socialezekerheidsuitkeringen in het kader van de welvaartsenveloppe (cf. hoofdstuk 2); 

 het nieuw Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015‐2019; 

 het plan Armoedebestrijding 2015‐2019 van het Waals Gewest.  

Op basis van de NHP en de NSR evalueert de Europese Commissie de vooruitgang van de 
lidstaten en formuleert ze aanbevelingen per land.  

Op federaal niveau moeten de Programmatorisch Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke 
Integratie  en  de  Federale  Overheidsdienst  Sociale  Zekerheid  het  NHP  en  het  NSR 
coördineren en uitwerken. Ze worden uitgewerkt en opgevolgd door de werkgroepen Acties, 
voorgezeten door de POD Maatschappelijke Integratie, en Indicatoren, voorgezeten door de 
FOD Sociale Zekerheid.  

In 2010 werd een Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 opgericht 
in het kader van de Strategie Europa 2020, naar analogie van het Europees Platform tegen 
Armoede en Sociale Uitsluiting. Het vormt het overlegplatform voor de Belgische actoren 
van  armoedebestrijding  (vzw’s, OCMW’s,  federale  en  gewestelijke  administratie…).  Het 
helpt mee het nationaal hervormingsplan opstellen en opvolgen.  

1.2.3  Meting van de armoede 

Het aantal mensen dat gevaar loopt in armoede te verzeilen, wordt geëvalueerd op basis van 
de Europese indicator voor armoederisico (Arope6). Die indicator combineert de monetaire 

 

5 De open coördinatiemethode  (OCM) werd opgericht  in het kader van de Lissabon‐strategie en  is een kader voor de 

coördinatie van het beleid inzake inclusie en sociale bescherming van de Europese landen. Bij het begin was deze OCM 

gefocust op maatschappelijke integratie, maar daarna werd ze uitgebreid tot de pensioenen en ruststelsels (sinds 2001), 

en vervolgens tot de sector van de geneeskundige verzorging (sinds 2004). Ze biedt de mogelijkheid de lidstaten aan te 

moedigen  om  hun  strategieën  in  nationale  bevoegdheidsdomeinen  te  verbeteren  door  het  definiëren  van 

gemeenschappelijke doelstellingen en indicatoren en door de uitwisseling van goede praktijken.  

6 AROPE (At Risk of Poverty or Social Exclusion). 
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armoede (AROP7), ernstige materiële deprivatie (SMD8) en de huishoudens met zeer  lage 
werkintensiteit(LWI9). Die indicatoren worden berekend op basis van de resultaten van de 
EU‐SILC‐enquête10 naar  inkomens en  levensomstandigheden.  In België wordt die enquête 
uitgevoerd door de FOD Economie bij 6.000 huishoudens. Het concept armoede dat in dat 
rapport wordt gebruikt, verwijst naar het armoederisico gemeten door de Europese indicator 
die drie indicatoren combineert: 

 De grens voor het monetaire armoederisico is de traditionele indicator om de armoede 
te becijferen. Die wordt in alle landen van de Europese Unie vastgelegd op 60 % van het 
mediaan beschikbaar inkomen na sociale transfers (sociale uitkeringen). 

 De graad van ernstige materiële deprivatie wordt op Europees niveau gedefinieerd als 
het  zich  niet  kunnen  veroorloven  van  goederen  en  diensten  of  het  niet  kunnen 
uitoefenen van activiteiten die als levensbehoeften worden beschouwd11.  

 De derde Europese  indicator  is het aantal mensen  in huishoudens met een zeer  lage 
werkintensiteit. Hij stemt overeen met het aantal mensen van 0 tot 59 jaar, wonende in 
een huishouden waarin de volwassenen tijdens het afgelopen jaar gemiddeld minder dan 
een vijfde van hun tijd aan het werk waren.  

Volgens de recentste Europese EU‐SILC‐enquête (2014) is 15,5 % van de Belgische bevolking 
blootgesteld aan het gevaar van armoede als men zich op het inkomen baseert; leeft 5,9 % 
van de bevolking in ernstige materiële deprivatie en leeft 14,6 % van de mensen tussen 0 en 
59  jaar  in een huishouden met een zeer  lage werkintensiteit. De combinatie van de drie 
indicatoren geeft de Europese indicator van armoederisico. Een persoon wordt beschouwd 
als blootgesteld aan het armoederisico als hij zich in minstens één van de drie voorgaande 
situaties bevindt. In 2014 stond 21,2 % van de bevolking  in België bloot aan het gevaar op 
armoede (d.i. 2.339.000 mensen).  

   

 

7 AROP (At Risk of Poverty). 

8 SMD (Severe Material Deprivation). 

9 LWI (Low Work Intensity). 
10 EU‐SILC is een geharmoniseerde Europese enquête naar inkomsten en levensomstandigheden. Ze is gebaseerd op een 

jaarlijks interview van 6.000 huishoudens in België (11.000 personen) die worden ondervraagd over hun inkomen en hun 

levensomstandigheden. De enquête wordt elk jaar georganiseerd door de algemene directie Statistiek en Economische 

Informatie (ADSEI) van de FOD Economie. 

11  Mensen  in  een  toestand  van  ernstige materiële  deprivatie  bevinden  zich  in minstens  vier  van  de  negen  volgende 

situaties, d.w.z. ze zijn niet in staat om: 

i) huur of courante rekeningen te betalen; 

ii) hun woning degelijk te verwarmen;  

iii) onverwachte uitgaven te doen; 

iv) om de twee dagen vlees, vis of een proteïnerijk alternatief te eten;  

v) een week vakantie per jaar te nemen buiten hun huis;  

vi) zich een eigen wagen aan te schaffen;  

vii) zich een wasmachine aan te schaffen;  

viii) zich een kleurentelevisie aan te schaffen; 

ix) zich een telefoon aan te schaffen. 
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HOOFDSTUK 2 

Impact van de beleidsmaatregelen 
voor armoedebestrijding 
In dit hoofdstuk onderzoekt het Rekenhof de armoedebestrijding vanuit drie invalshoeken. 
Eerst  bekijkt  het  de  evolutie  van  de  armoede  in  België  in  het  licht  van  de  Europese 
doelstellingen (punt 2.1) en analyseert het de nationale strategie van armoedebestrijding met 
de focus op de governance van het gevoerde beleid (punt 2.2). Vervolgens onderzoekt het de 
evolutie van de monetaire armoede en wijst het op het verschil tussen de uitkeringen voor 
sociale bescherming en de armoedegrens (punt 2.3). Tot slot stelt het een raming van de 
begrotingskosten voor om dat verschil weg te werken (punt 2.4). 

2.1  Evolutie van de armoede in België in het licht van de Europese 
doelstellingen 

Het aantal mensen dat in armoede leeft, wordt geraamd op basis van gegevens die via de EU‐
SILC‐enquête  worden  vergaard  bij  een  aselecte  steekproef  van  huishoudens.  Om  de 
steekproef  te  kunnen  extrapoleren,  moeten  de  betrouwbaarheidsintervallen  van  de 
ramingen,  worden  gepreciseerd.  Voor  het  aantal  mensen  dat  is  blootgesteld  aan  het 
armoederisico,  zijn  de  ramingen  95 %  nauwkeurig  in  een  betrouwbaarheidsinterval  van 
19,7 % tot 22,7 %12. Dat interval weegt zwaar op de mogelijkheid om de geboekte vooruitgang 
nauwkeurig te evalueren.  In 2011 schatte men dat de doelbevolking met minstens 210.000 
mensen moest verminderen voordat met 95 % betrouwbaarheid gesteld kon worden dat een 
verandering significant afwijkt van nul n13.  

Ter herinnering: België streeft er in het kader van de strategie Europa 2020 naar het aantal 
mensen  dat  aan  het  risico  op  armoede  blootgesteld  is,  tegen  2020  te  verminderen  tot 
1.814.000. In 2014 wordt dat aantal in België echter op 2.339.000 geraamd, d.i. een stijging 
met 6,65 % in vergelijking met 2008 (2.194.000). Die stijging kan worden verklaard door de 
aangroei van de bevolking (van 10.666.866 in 2008 naar 11.203.992 in 2014, zijnde +5,03 %) en 
de stagnering van het percentage armoederisico in België rond 21%.  

Ook  in Frankrijk, Duitsland en Nederland  lijkt het armoedepercentage  te stagneren. Het 
armoederisico in België (21,2 % in 201414) ligt hoger dan in de buurlanden. In 2014 was dat 
percentage 18,5 % in Frankrijk, 20,6 % in Duitsland en 16,5 % in Nederland.  

België boekt slechte resultaten voor bepaalde subgroepen van de bevolking die aan het risico 
op armoede zijn blootgesteld.  

 

12 FOD Economie, EU‐SILC‐enquête 2014, Europese armoede‐indicator (Arope). 

13 Anne‐Catherine Guio, Tim Goedemé, « Stratégie Europe 2020 : quelles implications pour la mesure de la pauvreté et de 

l'exclusion en Belgique? »,  in Reflets et perspectives de  la vie économique, volume 4/2011, tome L, De Boeck Université, 

p. 31‐44. 

14 FOD Economie, EU‐SILC‐enquête 2014. 
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Tabel 1 – Blootstelling aan het armoederisico in België in 2014 van sommige bevolkingssubgroepen in vergelijking 

met Frankrijk, Duitsland en Nederland (%) 

Blootgestelde 
bevolkingssubgroepen  

België Frank-
rijk 

Duitsland Neder-
land 

2008 2014 

Huishoudens met zeer lage 
werkintensiteit (1) 

11,7 14,6 9,6 10 10,2 

<18 jaar blootgesteld aan 
het armoederisico (2) 

21,3 23,2 21,3 19,4 17 

>18 jaar geboren in het 
buitenland 

40,1(3) 33,1(4) 

44,7(5) 

26,6 22,3 24,5 

>65 jaar blootgesteld aan 
het risico op monetaire 
armoede 

21,2 16,1 8,6 16,3 5,9 

(1)  Deze  indicator  stemt  overeen met  het  aantal mensen  van  0  tot  59  jaar  wonende  in  een  huishouden  waarin  de 

volwassenen tijdens het afgelopen jaar gemiddeld minder dan een vijfde van hun tijd aan het werk waren. 
(2) Europese armoede‐indicator (Arope), gegevens van de interfederale armoedebarometer. 
(3) Cijfer van 2009. 
(4) Het risico is drie keer groter dan bij mensen die in België geboren zijn (11,1 %). 
(5) Het verschil stijgt nog als de betrokkene buiten de Europese Unie is geboren. 

Bron: FOD Economie, EU‐SILC‐enquête 2014 

In een recent verslag15 vestigt de Senaat de aandacht op verschillende doelgroepen die een 
hoger risico op monetaire armoede lopen.  

In de eerste plaats wordt gewezen op de lage werkintensiteit in het huishouden als bepalende 
factor. Werk hebben is niet altijd voldoende om uit de armoede te geraken, maar het blijft 
de belangrijkste hefboom ervoor.  

De Senaat legt ook de nadruk op eenoudergezinnen en gezinnen waarvan de ouders buiten 
de EU zijn geboren. Voor die laatste gezinnen blijft een hoog armoederisico bestaan, zelfs als 
ze werken.  

Het verslag van de Senaat stelt onder meer vast: 

 “Een lage opleiding leidt tot een merkelijk hoger armoederisico: 25,8 % versus 6,7 % 
voor hooggeschoolden.” 

 “20,4 % van de jongeren van 16 tot 24 jaar lopen een armoederisico, tegenover 14,4 % 
voor Belgen tussen 25 en 49 jaar.” 

 

15  Senaat  van  België,  Informatieverslag  betreffende  de  noodzakelijke  samenwerking  tussen  de  federale  overheid,  de 

Gemeenschappen en de Gewesten  inzake de gezamenlijke aanpak van de strijd tegen kinderarmoede  in ons  land, februari 

2016. 
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 “Bij personen geboren buiten België  ligt het armoederisico drie keer zo hoog dan bij 
personen  die  in België  geboren  zijn. Het  verschil  neemt  duidelijk  toe wanneer  een 
persoon afkomstig is van buiten de EU‐28.” 

De Senaat wijst ook op belangrijke regionale verschillen in België, zowel in het beleid als in 
de resultaten van dat beleid, maar voegt eraan toe dat die regionale verschillen ook  in de 
meeste buurlanden aanwezig zijn.  

Volgens  de  Senaat  wijzen  die  vaststellingen  op  het  belang  van  coördinatie  tussen  de 
overheidsniveaus in België, wegens de multidimensionaliteit van de problematiek.  

In zijn antwoord op het verslag van het Rekenhof, haalt de POD Maatschappelijke Integratie 
de cijfers van het nationaal hervormingsprogramma 2016 aan om  te benadrukken dat de 
globale stabiliteit van het armoederisico en het risico op sociale uitsluiting16 sinds 2008 het 
resultaat is van enerzijds een daling van dat risico bij oudere mensen (van 22,2 % naar 17,3 %) 
en anderzijds een stijging ervan bij de laaggeschoolde beroepsbevolking (van 32,1 tot 35,0 %). 

De  Europese  Commissie  vestigt  in  haar  commentaar  op  het  nationaal 
hervormingsprogramma en het nationaal sociaal rapport van België sinds 2011 de aandacht 
op  de  stijgende  tendens  van  het  armoederisico,  en  meer  in  het  bijzonder  op  de 
bovenvermelde doelgroepen. In haar verslag van 2015 stelde de Europese Commissie vast dat 
“hoewel de toename die tot 2012 werd vastgesteld,  is stilgevallen, België de 2020‐doelstelling 
waarschijnlijk niet zal halen”17. Uit de onderstaande grafiek blijkt dat België afdrijft van zijn 
doelstelling om de bevolking die aan het armoederisico blootgesteld is, te verminderen.  

 

16 Het risico op armoede en sociale uitsluiting combineert het risico op monetaire armoede, leven in een huishouden met 

lage werkintensiteit en het risico op ernstige materiële deprivatie. 
17 Europese Commissie, Landverslag België 2015 met een diepgaande evaluatie betreffende de preventie en correctie van 

macro‐economische onevenwichtigheden, SWD(2015) 21 final/2, maart 2015, 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_belgium_nl.pdf. 
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Grafiek 1 – Traject van de Belgische bevolking met een armoederisico ten opzichte van de doelstelling tot 

vermindering tegen 2018 in het kader van de strategie Europa 2020 

  

Bron: Rekenhof op basis van Eurostat‐gegevens 

België heeft nochtans sinds 2008, ter aanvulling van de systemen van sociale zekerheid en 
sociale bescherming, heel wat overheidsbeleidsmaatregelen gedefinieerd op verschillende 
niveaus (federaal, gewestelijk of lokaal) om de armoede te bestrijden. Die beleidsmaatregelen 
zijn gericht op de  financiële dimensie van armoede en haar andere  facetten, zoals werk, 
gezondheid of huisvesting.  

Uit die gegevens blijkt dat het beleid tot nu toe moeite heeft om de armoede te verminderen, 
hetzij omdat de maatregelen ondoeltreffend waren, hetzij omdat ze ontoereikend waren, 
rekening houdend met de evolutie van de armoede.  

Om het overheidsoptreden tegen armoede doeltreffender te maken, zouden de oorzaken en 
de actielogica die aan de goedgekeurde maatregelen ten grondslag liggen, moeten worden 
verduidelijkt. De OESO plaatst in dat verband de armoedebestrijding in de context van de 
toenemende inkomensongelijkheden en stelt vast dat die toename weegt op de economische 
groei en op de ontwikkelingskansen. De afnemings‐ en transfersystemen ten dienste van een 
doeltreffende  herverdeling maken  deel  uit  van  de  instrumenten waarover  de  overheden 
beschikken  om  de  ongelijkheden  aan  te  pakken.  Volgens  de  OESO  is  een  aangepast 
herverdelingsmechanisme […] een krachtig instrument om gelijkheid en groei in de hand te 
werken. De voorbije decennia zijn de herverdelingsmechanismen in heel wat landen minder 
doeltreffend  geworden  doordat  de  uitkeringen  aan  mensen  behorend  tot  de 
beroepsbevolking trager groeien dan de werkelijke lonen en doordat de progressiviteit van 
het belastingsysteem wordt uitgehold18. 

 

18  OCDE,  Tous  concernés  :  Pourquoi  moins  d'inégalité  profite  à  tous,  Éditions  OCDE,  Paris,  novembre 2015,  368 p., 

www.oecd.org/fr/social/inegalite‐et‐pauvrete.htm. 
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Vooraf zouden heldere en meetbare doelstellingen en indicatoren worden gedefinieerd om 
de  doeltreffendheid  van  het  armoedebestrijdingsplan  of  van  elk  van  die maatregelen  te 
kunnen evalueren. Volgens het Rekenhof zou de evolutie van de armoede sinds 2010, meer 
in het bijzonder nog in het geval van bepaalde doelgroepen, een globale evaluatie van het 
gevoerde beleid rechtvaardigen.  

Aangezien het onmogelijk is om een oorzakelijk verband aan te tonen tussen het gevoerde 
beleid  en  de  resultaten,  beveelt  het  Federaal  Planbureau  tot  slot  inzake  duurzame 
ontwikkeling aan “bij elke overheidsbeslissing meteen indicatoren te bepalen voor de opvolging 
van de uitvoering ervan” 19.  

2.2  Nationale strategie inzake armoedebestrijding en governance 
van het gevoerde beleid 

2.2.1  Velerlei instrumenten en actoren 

Kenmerkend voor de governance van het sociale beleid is dat het overheidsoptreden moet 
worden gecoördineerd. De risico’s van te weinig coördinatie kunnen een negatieve invloed 
hebben op de uitvoering van een beleid, en bijgevolg de doeltreffendheid of doelmatigheid 
ervan  negatief  beïnvloeden.  In  België  is  dat  risico  des  te  groter  omdat  de  politieke 
bevoegdheden in verband met armoede verdeeld zijn (Staat, gewesten, gemeenschappen en 
lokaal niveau zoals de OCMW’s).  

In België bestaan verschillende initiatieven of instrumenten van overheidsbeleid op het vlak 
van  armoedebestrijding.  Op  federaal  niveau  werden  sinds  2008  twee  plannen 
armoedebestrijding aangenomen. De huidige regering zal ook een derde plan aannemen. De 
federale  Staat,  de  gemeenschappen  en  de  gewesten  hebben  in  2013  een  nationaal 
kinderarmoedebestrijdingsplan goedgekeurd. Ook hier is een nieuw plan gepland.  

Het Vlaams Gewest heeft op 3 juli 2015 een regionaal actieplan armoedebestrijding 2015‐2019 
goedgekeurd.  Het  decreet  over  armoedebestrijding  zal  worden  geactualiseerd  en  er  is 
voorzien  in  een  test  van de  impact  van de  beleidsmaatregelen  op de  armoede  voor  alle 
beleidsplannen die de Vlaamse regering uitvoert. Het Waals Gewest heeft op 10 september 
2015 een regionaal armoedebestrijdingsplan goedgekeurd. Het Brussels Gewest heeft in 2012 
een actieplan armoedebestrijding aangenomen.  

De  velerlei  facetten  van  het  fenomeen  armoede  (huisvesting,  geneeskundige  verzorging, 
onderwijs,  werk)  verklaren  ook  het  grote  aantal  actoren,  instrumenten  en 
overheidsbeleidsmaatregelen.  Bovendien  wordt  het  overheidsoptreden  in  het  algemeen 
georganiseerd  uitgaande  van  verschillende  doelgroepen  (kinderen, minderheden…).  Die 
tendens naar specialisering en indeling in sectoren versterkt het risico op versnippering van 
het overheidsoptreden.  

De  governance  van  het  beleid  inzake  armoedebestrijding  vereist  coördinatie  tussen  de 
verschillende overheidsniveaus.  

 

19  Federaal Planbureau,  Indicatoren,  doelstellingen  en  visies  van  duurzame  ontwikkeling,  vijfde  federaal  rapport  inzake 

duurzame ontwikkeling, september 2009, p. 12. 
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2.2.2  Interministeriële Conferentie Sociale Integratie  

Van de huidige  instrumenten voor governance  is de  Interministeriële Conferentie Sociale 
Integratie  (IMC)  het  enige  om  de  beleidsmaatregelen  tegen  armoedebestrijding  te 
coördineren.  

De conferentie werd ingesteld door een samenwerkingsakkoord van 5 mei 1998. Ze “heeft tot 
taak te zorgen voor een globale, geïntegreerde en gecoördineerde benadering van het beleid tot 
voorkoming van bestaansonzekerheid, tot bestrijding van de armoede en tot integratie van de 
personen in de samenleving”20. Op het vlak van governance kan van een dergelijk coördinatie‐
instrument ook worden verwacht dat het meewerkt aan het delen van goede praktijken, aan 
kennisoverdracht en aan leereffecten tussen de verschillende actoren van het beleid.  

De maximale benutting van die interministeriële conferentie en van haar werkgroepen is de 
eerste actie van het tweede plan armoedebestrijding (2012). De bedoeling  is de deelstaten 
beter te laten samenwerken op het vlak van de armoedebestrijding. Het plan bepaalt ook dat 
de staatssecretaris erover waakt dat de IMC “voldoende en regelmatig bijeenkomt” en dossiers 
op de agenda brengt waarvoor samenwerking tussen de betrokken entiteiten nodig is. Het 
inzetten van de IMC was ook een van de maatregelen die het eerste armoedebestrijdingsplan 
als essentieel beschouwde.  

Het Rekenhof stelt echter vast dat de  interministeriële conferentie werd onderbenut. Het 
samenwerkingsakkoord van 5 mei 1998 bepaalt dat ze minstens twee keer per jaar vergadert. 
Sinds 2012 is ze slechts vier keer bijeengekomen, op 7 juni, 29 augustus, 12 oktober 2012 en 
10 juni 2013. De periodiciteit bepaald in het samenwerkingsakkoord werd dus niet nageleefd 
en sinds juni 2013 werd geen enkele vergadering meer georganiseerd.  

Doordat  de  interministeriële  conferentie  niet  vergadert,  loopt  de  verwezenlijking  van 
bepaalde  dossiers  vertraging  op,  o.m.  de  uitwerking  van  het  tweede  nationaal 
kinderarmoedebestrijdingsplan.  Daarom  heeft  de  POD Maatschappelijke  Integratie  een 
werkgroep opgericht om te starten met de voorbereiding van het nieuwe plan.  

Het Rekenhof merkt daarbij dat het samenwerkingsakkoord bepaalt dat de interministeriële 
conferentie wordt voorgezeten door “de eerste minister en voorbereid in samenwerking met 
de minister  of  staatssecretaris  die  de Maatschappelijke  Integratie  onder  zijn  bevoegdheid 
heeft”. In haar beleidsnota van 21 december 2012 preciseert de staatssecretaris echter dat de 
conferentie sinds september 2012 wordt voorgezeten door de minister van Sociale Zaken van 
de Duitstalige Gemeenschap.  

Het Rekenhof is van mening dat een voorzitterschap met beurtrol weliswaar het voordeel 
kan hebben dat de verschillende bevoegdheidsniveaus meer betrokken worden, maar ook de 
coördinerende  rol van de eerste minister kan verzwakken die moet  toezien op de goede 
werking van de interministeriële conferentie met de staatssecretaris.  

In haar antwoord aan het Rekenhof is de staatssecretaris van oordeel dat het noodzakelijk is 
duidelijkheid te brengen over de samenstelling en het voorzitterschap van de conferentie om 

 

20 Artikel 9 van het samenwerkingsakkoord van 5 mei 1998 tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten 

betreffende de bestendiging van het armoedebeleid.  
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een coherent beleid te kunnen garanderen. 

In  dat  opzicht  herinnert  het  Rekenhof  eraan  dat  het  samenwerkingsakkoord  de 
verantwoordelijkheid voor het voorzitterschap toekent aan de federale regering. 

Het samenwerkingsakkoord van 12 mei 2014 over dak‐ en thuisloosheid21 voorzag ook in de 
oprichting  van  een  interministeriële  conferentie  “Winteropvang  Daklozen”.  Die 
interministeriële  conferentie  moet  minstens  één  keer  per  jaar  voor  de  winterperiode 
samenkomen  onder  het  voorzitterschap  van  de  eerste  minister  en  met  de  minister‐
presidenten als vaste leden. Ze is echter nooit samengekomen.  

2.3  Evolutie van de monetaire armoede en verschil tussen de 
uitkeringen voor sociale bescherming en de armoedegrens 

2.3.1  Impact van de sociale transfers op de monetaire armoede 

Volgens de EU‐SILC‐enquête 2014 (inkomens 2013) leven 1,7 miljoen mensen in België onder 
de monetaire armoedegrens. Concreet betekent dit dat 15,5 % van de bevolking22 in een gezin 
woont dat niet beschikt over een netto maandinkomen van 1.085 euro voor een alleenstaande 
of 2.279 euro voor een gezin bestaande uit twee volwassenen en twee kinderen (<14 jaar).  

De  sociale  zekerheid  en  de  sociale  hulp  hebben  een  belangrijk  remmend  effect  op  de 
monetaire armoede. Zonder sociale uitkeringen (buiten het rustpensioen) zou 27,5 % van de 
bevolking onder de armoedegrens  leven. Als er daarenboven geen rustpensioenen zouden 
zijn, zou 43,1 % van de bevolking onder die grens leven. Door sociale transfers vermindert de 
armoede dus, maar wordt ze niet uitgeroeid. Bepaalde  sociale uitkeringen  liggen  immers 
lager  dan  de monetaire  armoedegrens.  De  volgende  grafiek  schetst  de  evolutie  van  de 
monetaire armoede vóór en na sociale transfers sinds 2007.  

 

21 Artikel 15 van het samenwerkingsakkoord van 12 mei 2014 inzake dak‐ en thuisloosheid. 

22  Volgens  de  door  de  FOD  Economie  gebruikte  methode,  is  er  statistisch  95  %  kans  dat  het  monetaire 

armoedepercentage in België tussen 14,2% en 16,8%  ligt.  
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Grafiek 2 – Effect van de sociale transfers op de monetaire armoedegraad in België  

  
Bron: Eurostat 

2.3.2  Op niveau brengen van de uitkeringen voor sociale bescherming 

2.3.2.1  Doelstellingen van het tweede plan armoedebestrijding 

De eerste operationele doelstelling van het tweede plan armoedebestrijding is de uitkeringen 
van  sociale  zekerheid  en  de  uitkeringen  voor  sociale  bescherming  van  de  zwaksten  op 
termijn  op  te  trekken  tot  op  het  niveau  van  de  armoedegrens. Dat  is  ook  één  van  de 
doelstellingen  van  het  nationaal  hervormingsprogramma  voor  sociale  inclusie  en 
armoedebestrijding  en  één  van  de  hoofddoelstellingen  van  het  eerste  plan 
armoedebestrijding.  

Het  tweede  plan  armoedebestrijding  bevat  hoofdzakelijk  de  volgende  acties  om  die 
doelstelling te halen: 

 de aanpassing aan de welvaart van het  leefloon en van de  inkomensgarantie voor 
ouderen (actie 14); 

 een  onderzoek  over  hoe  de  statuten  van  bepaalde OCMW‐uitkeringen  kunnen 
worden afgestemd op de hedendaagse realiteit van personen in armoede (actie 15); 

 de hervorming van het overlevingspensioen (actie 17); 

 het voortzetten van het plan voor de strijd tegen de sociale en fiscale fraude (actie 
18). 

Met  uitzondering  van  de  aanpassing  aan  de  welvaart  hebben  die  acties  echter  geen 
rechtstreekse impact op het niveau van de sociale uitkeringen.  

2.3.2.2 Huidige instrumentarium van sociale zekerheid en sociale bescherming 
In België ressorteren de sociale uitkeringen onder twee verschillende systemen, namelijk de 
sociale zekerheid enerzijds en de sociale bescherming anderzijds.  

De  socialezekerheidssystemen  worden  in  de  eerste  plaats  gefinancierd  door  bijdragen 
waarvan  de  betaling  het  recht  op  sociale  dekking  opent.  Ze  berusten  op  een 
solidariteitsmechanisme  tussen  bijdragebetalers  om  bepaalde  risico’s  te  dekken: 
inkomensverlies, ziekte enz. De socialezekerheidsuitkeringen (werkloosheidsuitkeringen of 
vergoedingen  van  ziekte  en  invaliditeit)  zijn  niet  gekoppeld  aan  de  middelen  of  het 
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vermogen  van  de  gerechtigden.  Ze  zijn  daarentegen  soms  wel  gekoppeld  aan  hun 
gezinstoestand (gezinshoofd, alleenstaande of samenwonende).  

De uitkeringen voor sociale bescherming zijn daarentegen niet gekoppeld aan de voorwaarde 
dat men bijdragen moet betalen. Ze zijn gekoppeld aan het inkomen, het vermogen en de 
gezinstoestand. De sociale bescherming omvat: 

 het recht op maatschappelijke integratie (RMI), waaronder het leefloon; 

 de inkomensgarantie voor ouderen (IGO); 

 de tegemoetkomingen aan personen met een handicap; 

 de gewaarborgde gezinsbijslag. 

2.3.2.3  Mechanismen voor het optrekken van de uitkeringen voor sociale bescherming 

De  uitkeringen  voor  sociale  bescherming  zijn  gekoppeld  aan  de  gezondheidsindex23  en 
worden  geïndexeerd  zodra  de  spilindex  voor  de  sociale  uitkeringen wordt  overschreden 
(behalve bij een indexsprong).  

De uitkeringen voor sociale bescherming kunnen ook worden opgetrokken in het kader van 
de welvaartsenveloppe24. De wet heeft een structureel mechanisme ingesteld om de sociale 
uitkeringen in de stelsels van de werknemers, de zelfstandigen25 en de sociale bijstand aan 
te passen aan de welvaart. 

De welvaartsaanpassing kan gebeuren door een berekeningsplafond, een uitkering of een 
minimumuitkering aan te passen. Die aanpassingen kunnen verschillen naargelang van het 
stelsel, de uitkering binnen een stelsel of de categorie van gerechtigden.  

Sinds 1 februari 201226 werden de uitkeringen voor sociale bescherming één keer geïndexeerd 
(in  december  2012)  en  verschillende  keren  opgetrokken  in  het  kader  van  de 
welvaartsenveloppe of van de sociale correcties van de tax shift.  

De regering heeft in het kader van de enveloppe 2013‐2014 vanaf september 2013 een reeks 
sociale  toelagen  en  uitkeringen  voor  werknemers  en  zelfstandigen  opgetrokken.  De 
bedragen van het leefloon en van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) werden ook met 
2 % verhoogd.  

 

23 De gezondheidsindex wordt berekend op basis van de korf goederen en diensten die wordt gebruikt om de index van de 

consumptieprijzen te berekenen, zonder vier soorten producten in aanmerking te nemen, namelijk tabak, alcohol, benzine 

en diesel. Als het rekenkundig gemiddelde van de  indexcijfers van de  laatste vier maanden de spilindex voor de sociale 

uitkeringen overschrijdt, worden die geïndexeerd.  

24 Artikelen 5, 6, 72 en 73 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact. 

25 Hoofdstuk IV van de programmawet van 27 december 2006 voegt de artikelen 73bis en 73ter toe aan de wet betreffende 

het generatiepact, en sluit aldus de socialebijstandsstelsels in.  

26 Het gaat om de referentiedatum om de begrotingskosten te ramen van een verhoging van de uitkeringen voor sociale 

bescherming tot op het niveau van de armoedegrens (cf. punt 2.4).  
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In het kader van datzelfde mechanisme heeft de ministerraad op 3 april 2015 een nieuwe 
verhoging van de sociale uitkeringen27 met 2 % vanaf 1 september 2015 goedgekeurd in het 
kader van de enveloppe 2015‐2016.  

Tot slot werd het leefloon in het kader van de sociale correcties van de tax shift vanaf 1 april 
2016 met 2 % opgetrokken28.  

2.3.3  Verschil tussen het niveau van de uitkeringen voor sociale bescherming en de 
armoedegrens 

De monetaire armoedegrens is in alle landen van de Europese Unie gelegd op 60 % van het 
mediaan inkomen na sociale transfers (sociale uitkeringen).  

Die grens verschilt naargelang van het aantal kinderen ten laste. De grens voor een gezin van 
twee volwassenen is 1,5 keer de armoedegrens van een alleenstaande en die van een gezin 
van twee volwassenen en twee kinderen jonger dan 14 jaar 2,1 keer die van een alleenstaande.  

De wetgeving over de uitkeringen voor sociale bescherming bevat daarentegen slechts twee 
of  drie  categorieën  (alleenstaande,  samenwonende  en  gezinshoofd),  zonder  dat  de 
uitkeringen toenemen in verhouding tot het aantal gezinsleden. De gezinsbijslagen worden 
evenmin  in  aanmerking  genomen  voor  de  berekening  van  de  uitkeringen  voor  sociale 
bescherming, terwijl ze meetellen in de berekening van de armoedegrens. Het in aanmerking 
nemen van de gezinsbijslagen geeft een vergelijkbare inkomensbasis en heeft logischerwijze 
tot gevolg dat het verschil tussen de uitkeringen voor sociale bescherming van gezinnen met 
kinderen en de armoedegrens kleiner wordt.  

In de volgende punten worden de verschillen tussen het niveau van die uitkeringen en de 
armoedegrens onderzocht voor het leefloon en de inkomensgarantie voor ouderen.  

2.3.3.1 Recht op maatschappelijke integratie 
De  OCMW’s moeten mensen  die  niet  over  voldoende  inkomen  beschikken  en  die  de 
wettelijke voorwaarden vervullen (nationaliteit, woonplaats, leeftijd, gebrek aan middelen, 
bereidheid  om  te  werken  en  uitputting  van  de  sociale  rechten 29 )  het  recht  op 
maatschappelijke integratie waarborgen. 

Het leefloon vervangt het vroegere bestaansminimum. Zoals bij het bestaansminimum gaat 
het om een zuiver financiële hulp. 

De  wet  onderscheidt  drie  categorieën  van  gerechtigden  waarvoor  het  bedrag  van  de 
uitkering30 verschilt: 

 alleenstaande, als de gerechtigde alleen woont (850,39 euro/maand); 

 

27 Leefloon,  inkomensgarantie voor ouderen  (IGO), minimum  rustpensioen en overlevingspensioen voor zelfstandigen, 

gewaarborgde minimumpensioenen voor werknemers, overgangsuitkering voor zelfstandigen.  

28 Koninklijk besluit van 1 april 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de 

bedragen van het leefloon.  

29  Daar  de  bedragen  van  het  leefloon  vergelijkbaar  zijn met  die  van  de  tegemoetkomingen  aan  personen met  een 

handicap, is de analyse van het leefloon die het Rekenhof voorstelt, ook van toepassing op die tegemoetkomingen.  

30 Bedragen op 1 april 2016, gegevens van de POD Maatschappelijke Integratie. 
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 gezinshoofd, als de gerechtigde een gezin ten laste heeft met ten minste een minderjarig 
ongehuwd kind (1.133,85 euro/maand); 

 samenwonende, als de gerechtigde met één of meer mensen samenwoont met wie hij 
een gezin vormt (566,92 euro/maand). 

De  onderstaande  tabel  illustreert  het  verschil  tussen  het  in  aanmerking  nemen  van  de 
gezinssamenstelling bij de berekening van de armoedegrens en de leeflooncategorieën. 

Tabel  2  –  Percentage  verschil  tussen  de  leeflooncategorieën  en  de  armoedegrens  afhankelijk  van  de 

gezinssamenstelling  en  de  inaanmerkingneming  van  de  gezinsbijslagen  (maandbedragen  in  euro, 

maximumuitkeringen op 1 april 2016) 

 

Gezinssamenstelling Leefloon 
(1/4/2016) 

Armoede-
grens 
(EU-

SILC 2014) 

Leefloon/ 
armoede-

grens 

Leefloon + 
gezinsbijsla-

gen (1) 

Leefloon + 
gezinsbij-
slagen / 

armoede-
grens 

Alleenstaande 850,39 1.085,00 78,38 % 

zonder voorwerp 2 samenwonenden (geen 
enkele beschikt over 
voldoende inkomen)(2) 

1.133,85 1.627,50 69,67 % 

1 gezinshoofd 
+ 2 kinderen 

1.133,85 1.736,00 65,31 % 1.465,63 84,43 % 

2 samenwonenden + 2 
kinderen (geen enkele 
beschikt over voldoende 
inkomen) 

1.133,85 2.278,50 49,76 % 1.391,18 61,06 % 

(1) Gewone gezinsbijslagen op 1 juli 2015 (basisgezinsbijslag + supplement voor eenoudergezinnen). 
(2) Als één van de  twee volwassenen werkt, zal de  tweede  (na  inaanmerkingneming van de  inkomsten van de andere) 
maximum 566,92 euro leefloon mogen ontvangen. 

Bron: Rekenhof 

Zelfs  als  de  gezinsbijslagen  worden  meegeteld,  liggen  de  inkomsten  van  de 
leefloongerechtigden  lager  dan  de  armoedegrens. Het  verschil neemt  toe  voor  gezinnen 
bestaande uit  twee volwassenen en  twee kinderen. Het  leefloon dat aan een gezin wordt 
toegekend, is immers vast en omvat ook het recht van de echtgenoot of levenspartner.  

2.3.3.2 Inkomensgarantie voor ouderen  
De  inkomensgarantie  voor  ouderen  (IGO)  wordt  toegekend  aan  65‐plussers.  Vóór  de 
toekenning worden eerst de middelen van de aanvrager onderzocht en wordt gekeken of 
voldaan is aan de voorwaarden van leeftijd, nationaliteit en woonplaats.  

De wetgeving bevat enkel twee categorieën van gerechtigden voor de IGO: alleenstaanden 
en  samenwonenden.  Gerechtigden  die  samenwonen  met  ouders  of  verwanten  in 
rechtstreekse opgaande of neergaande lijn (d.w.z. [stief‐]kinderen, [stief‐]kleinkinderen die 
minderjarig zijn of gezinsbijslag genieten) genieten het tarief van alleenstaande.  

Zoals voor het leefloon bestaat er een verschil tussen het niveau van de IGO en de monetaire 
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armoedegrens. Dat verschil neemt  toe voor gezinnen die uit meerdere personen bestaan. 
Eventuele gezinsbijslagen maken dat verschil minder groot, maar nemen het niet weg.  

Tabel 3 – Percentage verschil tussen de IGO en de monetaire armoedegrens volgens de categorie van gerechtigden 

(maandbedragen in euro) 

Categorieën van 
gerechtigden 

IGO (*) Armoede
grens 

Leefloon/
armoede-

grens 

IGO + 
gezinsbijslagen 

IGO+ 
gezinsbijslagen 
/armoedegrens 

Alleenstaande 1.031,93 1.085,00 95,11 % 

zonder voorwerp 2 samenwonenden 
(geen enkele beschikt 
over voldoende 
inkomen) 

1.375,90 1.627,50 84,54 % 

1 samenwonende 
+ 2 kinderen 

1.031,93 1.736,00 59,44 % 1.363,71 78,55 % 

2 samenwonenden + 2 
kinderen (geen enkele 
beschikt over voldoende 
inkomen) 

1.375,90 2.278,50 60,39 % 1.633,23 71,68 % 

(*) Maximumbedragen op 1 september 2015 (RVP). 

Bron: Rekenhof 

2.4  Budgettaire impact van het optrekken van de sociale 
uitkeringen tot het niveau van de armoedegrens 

Er  werden  twee  wetsvoorstellen  over  het  afstemmen  van  de  sociale  uitkeringen  op  de 
armoedegrens ingediend, waarvoor het Rekenhof de budgettaire impact van de voorgestelde 
wetswijzigingen  heeft  geraamd.  Het  laatst  opgestelde  advies  had  betrekking  op  een 
wetsvoorstel  om  gerechtigden  van  een  socialezekerheids‐  of  een 
socialebeschermingsuitkering  een  inkomen  te  waarborgen  dat  gelijk  is  aan  de 
armoedegrens31.  

Het Rekenhof had zich voor de raming van de budgettaire impact (op 1 februari 2012) van 
dat wetsvoorstel gericht tot de FOD Sociale Zekerheid om die een raming te laten uitvoeren 
op basis van zijn Mimosis‐simulatiemodel32.  

Het Rekenhof had twee hypothesen geformuleerd: 1) optrekken van de uitkeringen inzake 
sociale bescherming tot het niveau van de armoedegrens; 2) optrekken van de uitkeringen 

 

31 Parl. St. Kamer, 2 oktober 2012, DOC 53 0319/002, Wetsvoorstel ertoe strekkende sommige sociale minima op te trekken 

en de rechten in de sociale zekerheid te individualiseren, advies van het Rekenhof, www.dekamer.be. 
32 Mimosis werd  in 2002 door de FOD Sociale Zekerheid ontwikkeld om de kosten van eventuele hervormingen van de 

regelgeving en de weerslag van die maatregelen in termen van verdeling van de middelen onder de economische actoren 

vooraf te evalueren.  
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voor sociale bescherming en de uitkeringen voor samenwonenden afstemmen op die voor 
alleenstaanden.  

Volgens het Rekenhof zou de doelstelling van het wetsvoorstel met minder kosten kunnen 
worden  bereikt  door  enkel  de  uitkeringen  voor  sociale  bescherming  (leefloon,  IGO  en 
tegemoetkomingen  aan  personen  met  een  handicap)  op  te  trekken,  zonder  alle 
socialezekerheidsuitkeringen  op  het  niveau  van  de  armoedegrens  te  brengen.  Om  die 
doelstelling te halen, zouden ook de categorieën in de Belgische wetgeving moeten worden 
afgestemd op de armoedegrens, die afhangt van het aantal gezinsleden en rekening houdt 
met de gezinsbijslagen.  

Hypothese 1 
Volgens de in 2012 beschikbare gegevens zou het eenvoudig afstemmen van de uitkeringen 
voor  sociale  bescherming  op  de  armoedegrens  de  alleenstaanden  en  eenoudergezinnen 
(rekening houdend met de gezinsbijslagen) aan het risico van monetaire armoede kunnen 
onttrekken. De uitkeringen voor gezinnen van twee volwassenen met of zonder kinderen 
zouden daarentegen onder de armoedegrens blijven liggen.  

De budgettaire impact van die hypothese werd in 2012 geraamd tussen 890 miljoen euro en 
1,8 miljard euro.  

Hypothese 2 
Door de uitkeringen voor sociale bescherming af te stemmen op de armoedegrens en tegelijk 
de rechten te “individualiseren” (door het bedrag voor een samenwonende af te stemmen op 
dat van een alleenstaande) zouden alle categorieën van uitkeringen voor sociale bescherming 
kunnen worden opgetrokken tot de armoedegrens of zelfs tot erboven voor gezinnen van 
twee volwassenen met of zonder kinderen. Bij de berekening van de armoedegrens telt een 
tweede volwassene immers voor 0,5 mee, terwijl hij bij de individualisering van de rechten 
een coëfficiënt van 1 krijgt.  

De budgettaire impact van die hypothese werd in 2012 geraamd tussen 1,22 miljard euro en 
2,27  miljard  euro.  In  vergelijking  met  hypothese  1  worden  de  extra  kosten  voor  de 
individualisering van de rechten geraamd tussen 330 en 460 miljoen euro.  

De  ramingen  zijn  ondertussen  niet  geactualiseerd.  Tussen  2012  en  2014  zijn  de 
armoedegrenzen  voor  een  alleenstaande  echter  gestegen  van  973  euro  naar  1.085  euro 
(+11,51 %) en voor een gezin met twee volwassenen en kinderen van 2.043 euro naar 2.279 
euro  (+12 %).  Het  leefloon  is  voor  zijn  drie  categorieën  (gezin,  alleenstaande  en 
samenwonende) met 8 %33 gestegen, terwijl de inkomensgarantie voor ouderen met 6,12 %34 
is  gestegen  voor  haar  twee  categorieën  (alleenstaande  en  samenwonende). Het  verschil 
tussen het leefloon, de IGO en de monetaire armoedegrens is dus toegenomen35.  

 

33 Evolutie tussen de bedragen van het leefloon op 1 februari 2012 en 1 april 2016. 
34 Evolutie tussen de bedragen van de IGO van toepassing op 1 februari 2012 en op 1 september 2015. 

35 Het verschil tussen de uitkeringen voor sociale bescherming en de armoedegrens is waarschijnlijk onderschat, omdat de 

evolutie van de monetaire armoedegrens tussen 2012 en 2014 respectievelijk gebaseerd is op de inkomens 2010 en 2012 

(de armoedegrens 2012 is gebaseerd op de resultaten van de SILC 2011‐enquête, die rekening houdt met de inkomens van 

2010). De evolutie van het leefloon en van de IGO is daarentegen gebaseerd op de bedragen 2012 en 2016. 
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2.5  Conclusies en aanbevelingen 

Sinds 2008 stagneert het armoederisico rond 21 % en blijft het aantal mensen dat aan het 
armoederisico  is  blootgesteld,  stijgen,  onder  meer  door  de  bevolkingsgroei.  De 
beleidsdoelstelling om de armoede tegen 2020 te verminderen, die werd vastgelegd in het 
kader van de Europese strategie, zal enkel kunnen worden gehaald als men er significant 
meer aandacht en middelen aan besteedt.  

In 2014 is het armoederisico bovendien groter in België dan in de buurlanden, meer in het 
bijzonder  voor  bepaalde  doelgroepen  (gezinnen  met  een  zeer  lage  arbeidsintensiteit, 
jongeren of mensen die in het buitenland zijn geboren).  

De  sociale  zekerheid  en  de  uitkeringen  voor  sociale  bescherming  zijn  een  belangrijke 
hefboom om de monetaire armoede  te bestrijden, maar ze maken het niet mogelijk deze 
armoede voldoende te verminderen in vergelijking met de vastgelegde doelstelling.  

Er worden nog andere federale en gewestelijke beleidsmaatregelen uitgevoerd, die de vele 
facetten van armoede aanpakken (huisvesting, gezondheid, energie, toegankelijkheid van de 
openbare diensten…). Uit de evolutie van de armoede blijkt echter dat die maatregelen het 
moeilijk hebben om de armoede te verminderen, ofwel omdat ze ondoeltreffend zijn, ofwel 
omdat ze ontoereikend zijn rekening houdend met de evolutie. Volgens het Rekenhof zou 
de evolutie van de armoede sinds 2010 een globale evaluatie van het beleid rechtvaardigen.  

Door de talrijke bevoegdheidsniveaus, actoren,  instrumenten en beleidsmaatregelen stijgt 
het risico op inefficiëntie van het overheidsoptreden op het vlak van de armoedebestrijding.  

Van de huidige  instrumenten voor governance  is de  Interministeriële Conferentie Sociale 
Integratie  (IMC)  het  enige  om  de  beleidsmaatregelen  inzake  armoedebestrijding  te 
coördineren. Die conferentie wordt echter onderbenut, terwijl ze zou moeten bijdragen tot 
de definitie van een coherentie visie op armoedebestrijding.  

In het licht van die opmerkingen beveelt het Rekenhof aan: 

 de  interministeriële  conferentie  te  gebruiken  zoals  was  bepaald  in  het 
samenwerkingsakkoord van 5 mei 1998 en een “globale, geïntegreerde en gecoördineerde 
benadering” van het beleid mogelijk te maken; 

 de implementatie van het instrumentarium in de hand te werken voor de verspreiding 
van goede praktijken, voor kennisoverdracht en voor evaluatie van het beleid van de 
verschillende betrokken overheidsniveaus.  

In haar antwoord onderschrijft de  staatssecretaris de aanbeveling om  systematischer een 
beroep te doen op de interministeriële conferentie als strategisch coördinatieorgaan voor het 
beleid op het vlak van armoedebestrijding (zie ook punt 2.2.2). 

Het  Rekenhof  stelt  tot  slot  een  structureel  verschil  vast  tussen  de  armoedegrens  en  de 
uitkeringen voor  sociale bescherming. Zowel bij het  leefloon als bij de  inkomensgarantie 
voor ouderen (IGO) liggen de uitkeringen lager dan de armoedegrens. Het verschil is groter 
voor gezinnen met meerdere personen. Dat komt door het verschil in berekeningswijze van 
de Europese indicator voor de armoedegrens, die gekoppeld is aan het aantal gezinsleden 
(volwassenen  en  kinderen),  en  de  Belgische  wetgeving,  die  dat  criterium  niet  (of 
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onvoldoende)  in  aanmerking neemt. Door de  gezinsbijslagen  verkleint het  verschil  voor 
gezinnen met kinderen, maar verdwijnt het niet.  

De uitkeringen voor sociale bescherming zijn weliswaar opgetrokken  in het kader van de 
welvaartsenveloppes of de sociale correcties van de tax shift, ondanks de indexsprong, maar 
de armoedegrens is tussen 2012 en 2016 sterker gestegen.  

Een uitkering voor sociale bescherming volstaat dus niet om heel wat gerechtigden uit de 
armoede te halen. Die uitkeringen afstemmen op de monetaire armoedegrens kost minstens 
één miljard euro, afhankelijk van het gehanteerde scenario.  
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HOOFDSTUK 3 

Kwaliteit van het plan 
In  dit  hoofdstuk  overloopt  het  Rekenhof  zijn  conclusies  bij  het  eerste  plan 
armoedebestrijding, analyseert het de opmaak van het tweede plan en onderzoekt het of de 
doelstellingen en de acties van dat plan volgens het SMART‐principe (specifiek, meetbaar, 
adequaat,  realistisch  en  tijdsgebonden)  zijn  geformuleerd  zodat  ze  gemakkelijker  uit  te 
voeren zijn.  

3.1  Opmaak van het plan  

3.1.1  Bevindingen bij het eerste plan  

In zijn verslag over het eerste plan armoedebestrijding36 had het Rekenhof aangestipt dat bij 
de opmaak van dat plan rekening werd gehouden met de maatschappelijke problemen en 
behoeften  die  waren  geïnventariseerd  door  de  verenigingen  die  de  minderbedeelden 
vertegenwoordigen,  en  dat  de  hele  federale  regering  bij  de  armoedeproblematiek  werd 
betrokken. 

De administraties die de maatregelen moesten uitvoeren, werden echter niet bij de opmaak 
van  het  plan  betrokken.  Ze werden  nauwelijks  geïnformeerd  over  de motivering  en  de 
actielogica achter de maatregelen die ze moesten uitvoeren. 

Volgens het Rekenhof ging dat gebrek aan inspraak van de administratie in tegen de goede 
praktijken voor de uittekening van een overheidsbeleid en het responsabiliseringsbeginsel. 
Het had afbreuk kunnen doen aan de kwaliteit en de uitvoering van de maatregelen. 

3.1.2  Opmaak van het tweede plan  

De POD Maatschappelijke Integratie werd nauwer betrokken bij de opmaak van het tweede 
plan armoedebestrijding. De POD heeft een voorstel van plan uitgewerkt op basis van het 
regeringsakkoord, het eerste plan armoedebestrijding, de  tweejaarlijkse verslagen van het 
Steunpunt tot Bestrijding van de Armoede37, en het memorandum van het Belgisch Platform 
202038. Het ontwerp van plan werd bezorgd aan de beleidscel van de staatssecretaris voor 
Maatschappelijke  Integratie.  Die  heeft  bilaterale  vergaderingen  georganiseerd  met  de 
beleidscellen  van  de  andere ministers  en  staatssecretarissen. De  POD Maatschappelijke 

 

36 Rekenhof, Eerste federaal plan armoedebestrijding. Verslag aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 

2012, 85 p., https://www.rekenhof.be/Docs/2012_19_Armoedebestrijding.pdf . 

37  De  voornaamste opdracht  van het Steunpunt  tot Bestrijding  van Armoede  is het overleg  te organiseren  tussen de 

verenigingen die de meest behoeftigen vertegenwoordigen, de OCMW's, de sociale gesprekspartners, de professionals 

uit diverse sectoren en de administraties. Van daaruit formuleert het Steunpunt analyses en aanbevelingen die bestemd 

zijn  voor de beleidsverantwoordelijken. Sinds 2003 publiceert het  zijn werkzaamheden  in de  vorm  van  tweejaarlijkse 

verslagen. 

38 Het Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 werd in 2010 opgericht in het kader van de Europa 

2020‐strategie, naar analogie van het Europees Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting. Het is de plek voor overleg 

tussen de Belgische actoren van de strijd tegen armoede (vzw's, OCMW's, federale of gewestelijke administraties…). Het 

Platform werkt in het bijzonder mee aan de opmaak en opvolging van het Nationaal Hervormingsprogramma. 
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Integratie werd op die vergaderingen uitgenodigd. Ook is een vergadering georganiseerd om 
het plan voor te stellen aan het Belgisch Platform 2020. 

Het Rekenhof stelt vast dat de hele federale regering werd betrokken bij het tweede plan. 
Dat houdt rekening met de problemen en voorstellen die de actoren hadden aangehaald die 
betrokken  zijn  bij  de  strijd  tegen  armoede.  Die  opmaakdynamiek  bevorderde  een 
transversale en multidimensionele aanpak. Dat de POD Maatschappelijke Integratie bij de 
opmaak werd betrokken en werd geresponsabiliseerd, is een goede praktijk die beantwoordt 
aan de aanbeveling die werd geformuleerd bij de evaluatie van het eerste plan. 

De mate waarin  de  administraties  betrokken  zijn,  varieert  echter nog  altijd. Volgens  de 
enquête die het Rekenhof uitvoerde (zie punt 1.5), werden elf administraties (50 %) bij de 
opmaak van het plan betrokken, ofwel door deel te nemen aan de bilaterale vergaderingen 
met de beleidscellen, ofwel door voorstellen te doen of een standpunt te geven over de acties 
van het plan. Drie administraties werden geïnformeerd over de acties van het plan zonder 
een standpunt te kunnen geven. Acht (36 %) werden niet geraadpleegd.  

Dat de administraties in mindere mate werden betrokken, kon afbreuk doen aan de kwaliteit 
van de voorgestelde acties (zie punt 3.2.4). Sommige van die acties hebben een zeer beperkte 
reikwijdte als het om armoedebestrijding gaat; andere behoren tot de vaste opdrachten van 
de administraties en horen dus niet thuis in een periodiek plan voor de strijd tegen armoede. 

Het gebrek aan overleg met de administraties heeft in bepaalde gevallen ook moeilijkheden 
veroorzaakt bij de uitvoering van de acties.  

Dat is bijvoorbeeld zo voor actie 4, die het Steunpunt tot Bestrijding van Armoede overhevelt 
naar de POD Maatschappelijke Integratie om de strijd tegen armoede te optimaliseren. Die 
overheveling is ook vervat in het akkoord van de huidige regering, dat het volgende bepaalt: 
“Het Steunpunt Armoedebestrijding zal overgeheveld worden naar de federale administratie, 
met  behoud  van  haar  autonomie,  onafhankelijkheid  en  interfederaal  karakter,  om  de 
armoedebestrijding te optimaliseren”39. 

Het Steunpunt werd opgericht in het kader van het samenwerkingsakkoord betreffende de 
bestendiging van het  armoedebeleid40. De  voornaamste opdracht  ervan  is het overleg  te 
organiseren  tussen  de  verenigingen  die  de  minderbedeelden  vertegenwoordigen,  de 
OCMW’s,  de  sociale  partners,  beroepsmensen  uit  verschillende  sectoren  en  de 
administraties.  Het  was  verbonden  met  het  Centrum  voor  Gelijke  Kansen  en 
Racismebestrijding41. Dat  laatste werd  omgevormd  tot  het  Federaal Migratiecentrum  en 
vervolgens tot Myria (september 2015).  

 

39 Regeerakkoord van 10 oktober 2014, p. 52. 

40 Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten betreffende de bestendiging 

van het armoedebeleid, Brussel, 5 mei 1998. 

41 Artikel 7 van het samenwerkingsakkoord. 
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Het  Steunpunt  staat  onder  het  toezicht  van  een  beheerscomité  met  daarin 
vertegenwoordigers  van  de  diverse  federale,  gewestelijke  en  gemeenschapsoverheden, 
alsook de directeurs en adjunct‐directeurs van Myria en van Unia42.  

Actie  4  van  het  armoedeplan  werd  voorgesteld  door  de  staatssecretaris  voor 
Maatschappelijke  Integratie.  Het  Steunpunt  werd  niet  geraadpleegd  en  de  POD 
Maatschappelijke Integratie heeft geen standpunt verstrekt over die transfer.  

De actie werd echter niet uitgevoerd wegens diverse moeilijkheden, zoals:  

 het transversale (interfederale) statuut van de Steundienst Armoedebestrijding, terwijl 
de POD Maatschappelijke Integratie een federale dienst is; 

 de opdrachten van het Steunpunt die ver afstaan van die van de POD Maatschappelijke 
Integratie. Het Steunpunt  is een onafhankelijk kenniscentrum dat het overleg met de 
actoren op het terrein organiseert om aanbevelingen te formuleren ter attentie van de 
beleidsverantwoordelijken  van  de  verschillende  beleidsniveaus.  De  POD 
Maatschappelijke Integratie is daarentegen een administratie onder het gezag van een 
federale minister en moet het regeringsbeleid ontwikkelen, uitvoeren en evalueren; 

 de  structuur  van  het  Steunpunt,  met  onder  meer  een  beheerscomité  met 
vertegenwoordigers van de diverse beleidsniveaus; 

 het budget van het Steunpunt, dat gefinancierd wordt door de federale Staat en door de 
gewesten, in samenspraak met de gemeenschappen43; 

 de noodzaak om het samenwerkingsakkoord met de gewesten en de gemeenschappen 
te wijzigen. 

3.2  Status van het plan  

3.2.1  Bevindingen bij het eerste plan  

Het Rekenhof had vastgesteld dat de doelstellingen en de acties van het eerste plan niet 
precies  genoeg  geformuleerd  waren.  Die  onduidelijkheid  kwam  tot  uiting  door  het 
ontbreken van streefcijfers, van deadlines en van een raming van de budgettaire weerslag. 

Het Rekenhof had ook benadrukt dat, hoewel het plan werd voorgesteld als federale bijdrage 
tot de opmaak van het nationale actieplan voor sociale insluiting 2008‐2010, er geen deadline 
bepaald voor de uitvoering. Er was geen globale begrotingsenveloppe voor de uitvoering van 
het plan. Bovendien was niet gepreciseerd hoeveel elke maatregel zou kosten.  

De  impact van de maatregelen die waren voorgesteld  in het eerste plan, werd niet vooraf 
onderzocht. Er kon dus niet worden beoordeeld hoe relevant ze waren voor de nagestreefde 
doelstellingen en wat hun rendement was in vergelijking met hun kostprijs.  

Het Rekenhof concludeerde dat het plan het resultaat was van een niet‐dwingende politieke 
consensus  op  grond  waarvan  elke minister  en  elke  staatssecretaris  zijn  engagementen 
vertaalde naargelang van zijn prioriteiten, middelen en mogelijkheden. 

 

42 Myria en het  Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen  (Unia) hebben de bevoegdheden geërfd  van het vroegere 

Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. 

43 Artikel 6 van het samenwerkingsakkoord. 
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3.2.2  Een tweede plan in de lijn van het eerste  

Het tweede plan ligt in het verlengde van het voorgaande van 2008. Zo waren vijf van de zes 
huidige doelstellingen al terug te vinden  in het eerste plan (maar anders geformuleerd)44. 
Het  nieuwe  plan  heeft  een  nieuwe  strategische  doelstelling  toegevoegd,  namelijk  het 
terugdringen van de kinderarmoede. 

De strategische doelstellingen van het tweede plan passen  in de doelstellingen van België 
inzake  sociale  inclusie45 ,  die  zijn  opgenomen  in  het Nationaal Hervormingsprogramma 
(NHP) en in het Nationaal Sociaal Rapport (NSR). Het plan heeft de ambitie bij te dragen tot 
de  verwezenlijking  van  de  doelstelling  2020,  namelijk  een  vermindering  van  het  aantal 
personen die geconfronteerd worden met het risico op armoede46.  

Net  als  bij  het  eerste  plan  stelt  het  Rekenhof  vast  dat  de  bijdrage  van  de  acties  tot  de 
verwezenlijking  van  de  nationale  doelstelling  niet  gedefinieerd  is,  dat  er  geen  specifiek 
begrotingskrediet is uitgetrokken en dat de geraamde kosten van de doelstellingen en acties 
niet gepreciseerd wordt. Bovendien is er geen deadline bepaald voor de uitvoering.  

Het plan is gewoonweg een beleidsverklaring die verband houdt met de regeringsverklaring 
en  de  algemene  beleidsnota's.  De  verkiezingen  van mei  2014  stelden  een  eind  aan  de 
opvolging van het plan. Daarna is er bovendien geen nieuw plan meer gekomen. 

Het Rekenhof is van oordeel dat de status van het plan en het gebrek aan een deadline niet 
gunstig zijn voor de uitvoering en de continuïteit van het overheidsoptreden op het vlak van 
armoedebestrijding.  

3.3  Voorbereiding van de acties 

De kwaliteit van openbare besluitvorming berust op een goede voorbereiding. Aan de hand 
daarvan kan worden bepaald welke maatregelen het meest geschikt  zijn om de beoogde 
doelstellingen te bereiken, en kunnen de indicatoren worden bepaald om de uitvoering en 
de impact ervan te evalueren. 

Volgens het Rekenhof zou die voorbereiding het volgende moeten omvatten: 

 een stand van zaken om te bepalen welke behoeften moeten worden ingevuld en welke 
problemen moeten worden opgelost (analyse van het bestaande); 

 een  voorafgaande  evaluatie  van  de  doelstellingen  en  van  de  beoogde  maatregelen 
(relevantie van de maatregelen); 

 een schatting van de budgettaire impact van de maatregelen (zuinigheid); 

 een  schatting  van  de  gevolgen  en  van  het  rendement  van  de  maatregelen 
(doeltreffendheid en doelmatigheid). 

 

44  Enkel  de  doelstelling  om  de  toegang  tot  energie  te waarborgen werd  niet  als  strategische maar  als  operationele 

doelstelling opgenomen (doelstelling 4 van de eerste strategische doelstelling). 

45 De sociale bescherming van de bevolking garanderen; de kinderarmoede terugdringen; de actieve inclusie van personen 

die ver van de arbeidsmarkt staan; de strijd tegen ongeschikte huisvesting en dakloosheid. 

46 Tweede federaal plan armoedebestrijding, p.15. 
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Uit de enquête die het Rekenhof uitvoerde, blijkt dat bij de voorbereiding van het tweede 
plan weinig vooruitgang is geboekt.  

Voor bepaalde gerichte acties (de toekenning van een jaarlijkse prijs voor armoedebestrijding 
of  de  coördinatie  door  de  POD  Maatschappelijke  Integratie  van  het  netwerk  van 
armoedeambtenaren ‐ acties 5 en 13) was een voorafgaande inschatting niet nodig, maar de 
maatregelen die een situatie of een gedrag beogen te wijzigen en de maatregelen met een 
grote budgettaire impact hadden wel vooraf moeten worden geëvalueerd. 

Voorbeelden 

Actie 25  De minister van Zelfstandigen zal acties ondernemen om te vermijden 
dat gefailleerde zelfstandigen in de armoede verzeilen. 

Actie 56  De  regering  zal  de  vermindering  van  de  werkgeversbijdrage  voor  de 
aanwerving van een eerste, tweede en derde werknemer verhogen. Deze 
zal in werking treden op 1 oktober 2012. 

Actie 67  De  staatssecretaris  voor  Maatschappelijke  Integratie  en 
Armoedebestrijding zal de vrijstelling voor socio‐professionele integratie 
van begunstigden van het leefloon en het equivalent leefloon verlengen 
van 3 naar 6 jaar. 

3.4  Doelstellingen en acties 

De doelstellingen van het tweede plan zijn weliswaar verdeeld in strategische en operationele 
doelstellingen, maar de formulering blijft zeer algemeen.  

De  118  acties  zijn preciezer  geformuleerd maar niet  volgens het  Smart‐principe  (geen  te 
bereiken  doelen,  geen  uit  te  voeren  activiteiten,  geen  deadlines).  Ze  zijn  dus  weinig 
dwingend en moeilijk te evalueren. 

Voorbeelden 

Strategische doelstelling I. De sociale bescherming van de bevolking verzekeren 

Operationele doelstelling I. De regering zal de laagste socialezekerheidsuitkeringen en 
de bijstandsuitkeringen geleidelijk aan optrekken. 

Actie 48. De minister van Financiën zal samen met de staatssecretaris voor Gezinsbeleid 
de bevolking beter informeren over de dienstverlening van DAVO. 

De 118 acties van het plan zijn van uiteenlopende aard en van uiteenlopend belang: 

 14 % ervan zijn communicatieve of informatieve acties. 

Voorbeelden 

Actie 22. De staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 
zal een handleiding ontwikkelen voor OCMW's om zelfstandigen die zich tot het OCMW 
richten accurate informatie te verstrekken. 
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Actie 32. De staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 
zal  een  omzendbrief  opmaken  aan  de OCMW’s met  de  nodige  informatie  om  hun 
cliënten de weg te wijzen naar de goedkoopste energieleverancier. 

 36 % voorzien in een voortzetting of in een verbetering van een bestaande structuur of 
van een bestaand mechanisme. 

Voorbeelden 

Actie 30. De staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 
zal de OCMW’s ondersteunen  in hun  rol op het gebied van energiebeleid binnen het 
kader van de beschikbare budgettaire middelen. 

Actie 37. De staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie zal het werk voortzetten 
van de werkgroep “Schuldoverlast” van de Interministeriële Conferentie Integratie in de 
Samenleving, meer bepaald door te streven naar een wederzijdse uitwisseling tussen de 
gefedereerde entiteiten. 

 19 % voorzien erin studies uit te voeren of te evalueren hoe de bestaande mechanismen 
of instrumenten kunnen worden verbeterd. 

Voorbeelden 

Actie  33.  De  staatssecretaris  voor  Maatschappelijke  Integratie  zal  de 
toekenningscriteria  voor  zowel  het  Fonds  Gas  en  Elektriciteit  als  het  sociaal 
verwarmingsfonds evalueren. 

Actie  51.  In  het  kader  van  actieve  participatie  gaat  de  staatssecretaris  voor 
Maatschappelijke  Integratie  en  Armoedebestrijding  na  hoe  de  doelgroep  van  het 
kinderarmoedebestrijdingsplan actief te betrekken bij de uitwerking van het plan. 

 31 %  zijn  acties  in  verband met  de  financiering  of  de  ontwikkeling  van  een  nieuw 
instrument of in verband met een wetswijziging. 

Voorbeelden 

Actie 69. Onder de coördinatie van de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie 
en  Armoedebestrijding  zullen  de  verschillende  bevoegdheidsniveaus  een 
samenwerkingsakkoord rond dakloosheid en slechte huisvesting sluiten. 

Actie  102.  De  minister  van  Volksgezondheid  zal  ervoor  zorgen  dat  er 
uitvoeringsbesluiten worden genomen voor de bepalingen van de programmawet van 29 
maart  2012  die  een  wettelijke  basis  geven  aan  een  hervorming  van  de  verhoogde 
tegemoetkoming  van  de  gezondheidsverzekering  om  de  toegang  tot  de  verhoogde 
tegemoetkoming te vereenvoudigen. 

Voor  het  Rekenhof  lijkt  het  plan  op  een  catalogus  van  alle  acties  die  rechtstreeks  of 
onrechtstreeks een vermoedelijke impact hebben op de armoede, met daarbij ook de acties 
die al in andere plannen of instrumenten zijn vervat.  

Voorbeelden 

Actie  18. De staatssecretaris voor Maatschappelijke  Integratie en Armoedebestrijding 
zal, zoals ook voorzien in het Actieplan van het College voor de strijd tegen de sociale en 
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fiscale fraude, sociale fraude bestrijden in samenwerking met de staatssecretaris voor de 
Bestrijding van de sociale en fiscale fraude. […] 

Tot slot hebben sommige acties van het plan een geringe reikwijdte en hun impact op de 
armoedeproblematiek is moeilijk in te schatten. 

Voorbeelden 

Actie 8. De  staatssecretaris  voor Maatschappelijke  Integratie  en Armoedebestrijding 
zal,  om  op  onderbouwde  wijze  beleid  te  voeren,  gebruik maken  van  studies  en  de 
ontsluiting van reeds beschikbare gegevens. 

Actie 22. De staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 
zal een handleiding ontwikkelen voor OCMW’s om zelfstandigen die zich tot het OCMW 
richten accurate informatie te verstrekken. 

Actie 85. De staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 
zal via de OCMW’s diens cliënten sensibiliseren en informeren over het gebruik en de 
voordelen van gezonde voeding. 

3.5  Conclusies en aanbevelingen 

Het  Rekenhof  stelt  vast  dat  de  opmaak  van  het  tweede  plan  armoedebestrijding  als 
verdienste heeft dat ze de hele  federale regering heeft gemobiliseerd rond de strijd tegen 
armoede. Er werd rekening gehouden met de problemen waarop de actoren van het terrein 
hadden gewezen en de POD Maatschappelijke Integratie werd bij de opmaak van het plan 
betrokken. 

De  administraties  die  de  maatregelen  van  het  plan  moeten  uitvoeren,  werden  echter 
onvoldoende bij de uitwerking ervan betrokken. Dat kan afbreuk doen aan de kwaliteit van 
de voorgestelde acties en aan de uitvoering van het plan. Voor de voorgestelde acties werd 
geen voorafgaand onderzoek gedaan om in te schatten hoe relevant en efficiënt ze zijn om 
de beoogde doelstellingen te bereiken.  

Bovendien preciseert het plan niet hoe het zal bijdragen tot het bereiken van de nationale 
doelstelling om de armoede terug te dringen tegen 2020, vermeldt het geen deadline voor de 
uitvoering,  is  er  geen  algemene  begrotingsenveloppe  aan  gekoppeld  en  omvat  het  geen 
enkele raming van de kostprijs van de acties en doelstellingen.  

De verkiezingen van mei 2014  luidden het einde in van het plan. Daarna is er geen nieuw 
plan meer gekomen. 

Om de continuïteit te garanderen van het federale beleid inzake armoedebestrijding en om 
de operationalisering van de maatregelen aan te moedigen, beveelt het Rekenhof aan het 
plan  een  reglementaire  grondslag  te  geven  en  het  zo  op  te  nemen  in  de  bestaande 
managementtools. Bij die gelegenheid zou de  looptijd van het plan gepreciseerd moeten 
worden.  

Bovendien  zouden  de  acties  en  doelstellingen  van  het  federale  beleid  inzake 
armoedebestrijding vertaald moeten worden in de managementplannen en ‐doelstellingen 
van de betrokken diensten.  
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Door  de  acties  van  het  plan  op  te  nemen  in  de  bestuursovereenkomsten  en  door  ze  te 
actualiseren  in  het  kader  van  de  jaarlijkse  operationele  plannen,  zou  de  relevantie,  de 
uitvoering en de doeltreffendheid van de acties moeten verbeteren. Op die manier zouden 
de acties en doelstellingen ook beter aansluiten op de budgetten. 

De acties en doelstellingen van het tweede plan armoedebestrijding kunnen niet als Smart 
worden  gezien  bij  gebrek  aan  cijfermatige  doelstellingen,  deadlines  en  budgettaire 
ramingen. De vele doelstellingen en acties zonder welomschreven doelen, met een beperkte 
reikwijdte en met een moeilijk in te schatten impact, hebben tot gevolg dat het plan veeleer 
een catalogus van acties  is dan een  instrument van het overheidsbeleid. Het grote aantal 
acties, de uiteenlopende aard en de beperkte reikwijdte ervan versterkten die vaststelling 
nog. 

Het Rekenhof herhaalt zijn aanbevelingen bij het eerste plan:  

“Het plan moet een meetbare doelstelling voor de vermindering van armoede vastleggen. 
Er moeten  voorstudies worden uitgevoerd om na  te gaan hoe  elke maatregel  tot die 
doelstelling  bijdraagt.  Bij  de  voorbereiding  van  het  plan moeten  de  omvang  en  de 
intensiteit worden gemeten  van de problemen die men wil aanpakken, moet worden 
geraamd hoeveel budgettaire middelen onder meer nodig zijn en moeten de effecten van 
de goedgekeurde maatregelen op de beoogde problematiek worden geëvalueerd. In het 
plan moeten SMART‐gedefinieerde doelstellingen en maatregelen worden opgenomen. 
De inhoud, de middelen en het tijdschema voor de uitvoering moeten in het plan zelf of 
in een ander meer gedetailleerd document worden gedefinieerd, voordat de ministerraad 
het goedkeurt. 

De administraties moeten worden betrokken bij de actualisering van het plan en, meer 
algemeen, bij het beleidsbeslissingsproces.  

Er moeten kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren worden ingebouwd om op te volgen 
en te evalueren in hoeverre de doelstellingen werden bereikt.” 

In zijn antwoord aan het Rekenhof is de voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie 
van  oordeel  dat  de  inhoud,  de middelen  en  het  tijdschema  voor  de  uitvoering  van  de 
maatregelen  vóór  de  goedkeuring  ervan  door  de ministerraad,  niet  precies  kan worden 
bepaald als de rol van de armoedeambtenaar niet meer geformaliseerd wordt, zodat hij over 
de nodige tijd en ruimte en het vereiste mandaat daartoe beschikt. 

In haar antwoord aan het Rekenhof vermeldt de staatssecretaris voor Armoedebestrijding 
dat in het ontwerp van derde plan voor elke maatregel indicatoren zijn opgenomen om de 
uitvoering van de maatregel en de bijdrage tot de realisatie van de doelstelling op te volgen.  
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HOOFDSTUK 4 

Uitvoering en opvolging van het 
plan  
In dit hoofdstuk evalueert het Rekenhof de kwaliteit van de uitvoering en opvolging van het 
tweede plan armoedebestrijding. Het eerste deel analyseert het uitvoeringskader waarin de 
acties van het plan moeten worden uitgevoerd. Het tweede deel analyseert de opvolging via 
de  rapportering  aan  de  ministerraad  en  via  de  werking  van  het  netwerk  van 
armoedeambtenaren.  

Bij elk punt herhaalt het Rekenhof nog een keer zijn conclusies uit het eerste verslag en 
onderzoekt het of die werden opgevolgd.  

4.1  Uitvoering van het plan  

4.1.1  Bevindingen bij het eerste plan  

In 2012 had het Rekenhof vastgesteld dat er geen enkel kader was om de uitvoering van het 
plan  in  goede  banen  te  leiden.  In  de  meeste  gevallen  hadden  de  administraties  de 
maatregelen uit het plan armoedebestrijding toegevoegd aan de doelstellingen van hun eigen 
diensten. 

De  aanbeveling  van  het  Rekenhof  luidde:  “Om  de  realisatie  van  deze  maatregelen  te 
vergemakkelijken  moet  bovendien  op  het  niveau  van  de  administraties  een  specifiek 
uitvoeringsplan worden aangenomen voor het armoedebestrijdingsplan en moeten onder meer 
coördinatieverantwoordelijken worden aangesteld.” 

Tot slot had het Rekenhof de programmering naar voren geschoven als een sleutel tot succes, 
in het bijzonder voor de maatregelen waarbij noch de middelen noch een  termijn waren 
bepaald voor de uitvoering. Zo'n programmering voor de uitvoering van de maatregelen was 
evenwel uitzonderlijk. 

4.1.2  Referentiekader voor het tweede plan   

Volgens  het Rekenhof  zijn  de  zwakheden  die werden  vastgesteld  op  het  niveau  van  de 
kwaliteit van de doelstellingen en van de acties (hoofdstuk 3) risico's die de uitvoering van 
het tweede plan armoedebestrijding in het gedrang kunnen brengen. Door lessen te trekken 
uit  het  eerste  plan,  konden  die  risico's worden  ingedijkt  door middel  van  een  gedegen 
projectbeheer.  Een  specifiek  uitvoeringskader  is  meer  in  het  bijzonder  nodig  om  te 
garanderen  dat  de  acties  worden  uitgevoerd  waarvoor  geen  termijn  of 
uitvoeringsmodaliteiten  (verdeling  van  de  verantwoordelijkheden,  budget  enz.)  werden 
bepaald  bij  de  opmaak  van  het  plan.  De  administraties moeten  vooraf  voor  elke  actie 
inschatten of er nood is aan zo'n kader. 

Daartoe moet  de  administratie  in  samenspraak met  de  beleidscel  van  de minister,  de 
volgende zaken bepalen:  
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 de  concrete maatregelen om de  acties  van het plan uit  te  voeren, bijvoorbeeld door 
middel van een projectfiche per actie die werd gevalideerd door de minister die er de 
verantwoordelijkheid voor draagt; 

 een tijdschema voor de uitvoering en een duidelijke taakverdeling voor alle betrokkenen; 

 het budget dat nodig is om de acties uit te voeren, zowel financieel als qua mankracht . 

4.1.3  Uitvoering van het tweede plan  

Het Rekenhof stelt vast dat er geen uitvoeringskader is dat strookt met de in het vorige punt 
beschreven  succesfactoren.  Uit  de  enquête  van  het  Rekenhof  bij  de  25 
overheidsadministraties die bij het plan zijn betrokken, blijkt het volgende47:  

 Vier administraties48 verklaren de concrete maatregelen waarvoor zij verantwoordelijk 
zijn,  te hebben  vertaald  in operationele doelstellingen. Ze hebben die doelstellingen 
opgenomen in hun plannen. 

 Zes administraties verklaren een tijdschema te hebben opgesteld voor de maatregelen 
waar zij verantwoordelijk voor zijn49. 

 Negen administraties verklaren de kosten van hun acties te hebben geraamd50.  

Negen  administraties51 waren  van oordeel dat  een operationalisering  van hun  acties niet 
nodig was, en dat om uiteenlopende redenen: 

 de  “aard  van  de  acties”  leent  zich niet  tot  een  programmering  of  operationalisering 
(Kanselarij van de Eerste Minister); 

 de acties zijn “voldoende concreet” (FOD Financiën); 

 de acties behoren tot de core business (Defensie); 

 het is niet wenselijk de actie op te delen in operationele doelstellingen (FOD Economie, 
KMO, Middenstand en Energie); 

 de actie was al nagenoeg rond toen ze werd voorgesteld52. 

Andere administraties, zoals de FOD Justitie en de FOD Binnenlandse Zaken, hebben geen 
verklaring gegeven waarom er geen kader is voor de uitvoering van hun acties. 

Volgens het Rekenhof hebben de zwakheden in de formulering van de doelstellingen en van 
de acties, samen met het gebrek aan een uitvoeringskader, geleid  tot vertragingen bij de 
geplande acties en zelfs tot het opgeven van de geplande acties. 

 

47 Er werd enkel gewerkt met voldoende volledige antwoorden.  
48 Dienst Administratieve Vereenvoudiging; RVP; POD Maatschappelijke Integratie; RIZIV. 

49  Dienst  administratieve  vereenvoudiging;  FOD  Economie,  KMO,  Middenstand  en  Energie;  Defensie;  POD 

Maatschappelijke Integratie; RIZIV. 

50  Dienst  Administratieve  Vereenvoudiging;  FOD  Sociale  Zekerheid;  Belspo;  POD Maatschappelijke  Integratie;  FOD 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; RVA; RVP; RSVZ; RIZIV. 

51  Bpost;  Federaal  Instituut  voor  de  Duurzame  Ontwikkeling;  FOD  Economie,  KMO, Middenstand  en  Energie;  FOD 

Financiën; Kanselarij van de Eerste Minister; FOD Sociale Zekerheid; Defensie; Belspo; RSVZ. 

52 De FOD Sociale Zekerheid verklaarde geen enkel kader te hebben ingesteld voor actie 12 (De FOD Sociale Zekerheid zal 

via de Werkgroep “Sociale  Indicatoren Europa 2020/OMC” de  indicatorenset die ontwikkeld werd voor de opvolging van de 

situatie inzake armoede in België actualiseren om aldus de meting van de impact en de effectiviteit van het gevoerde beleid te 

kunnen realiseren). 
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Voorbeeld 1 

Actie 46. Berekening van onderhoudsgeld voor kinderen  

“De staatssecretaris voor Gezinsbeleid en de minister van Justitie verbinden zich er toe 
om een methode in te voeren voor de objectieve berekening van het onderhoudsgeld voor 
kinderen. Een commissie voor onderhoudsbijdragen voorzien in de wet van 19 maart 2010 
zal  opgericht  worden.  De  samenstelling  en  werking  van  de  commissie  wordt  bij 
Koninklijk Besluit vastgelegd.” 

Deze actie vloeit voort uit een wettelijke bepaling van maart 2010, dus van vóór het 
tweede  plan  armoedebestrijding. Door  de  actie  op  te  nemen  in  het  tweede  plan 
armoedebestrijding kwam  ze op de politieke  agenda  te  staan, maar dat heeft niet 
bijgedragen tot de uitvoering ervan.  

Een  koninklijk besluit  tot  vaststelling  van de  samenstelling  en de werking  van de 
Commissie  voor  Onderhoudsbijdragen  werd  immers  pas  goedgekeurd  op 
7 februari 2014. De leden van die commissie werden aangewezen bij koninklijk besluit 
van 10 augustus 2015. De commissie is enkel bijeengekomen op 15 januari 2016 om een 
voorzitter aan te wijzen en op 16 april 2016 om haar manier van werken te bepalen. Er 
is nog geen enkele termijn bepaald voor het vastleggen van een berekeningsmethode 
om de berekening van het onderhoudsgeld voor kinderen  te objectiveren, zoals de 
actie vermeldt.  

Volgens de FOD Justitie is de vertraging bij de uitvoering van de actie voornamelijk te 
verklaren doordat het koninklijk besluit pas na lange tijd werd goedgekeurd, en omdat 
het  lang duurde voordat de  leden  van de  commissie waren  aangewezen. Dat  is  te 
verklaren door: 

 de periode van lopende zaken in 2014; 

 het feit dat de beleidscel van de minister de administratie pas raadpleegde in de 
laatste fase van de opmaak van het besluit; 

 de moeilijkheden bij de aanwijzing van leden van de commissie, onder meer door 
het gebrek aan kandidaten om bepaalde actoren te vertegenwoordigen. 

Het Rekenhof meent dat de vertraging bij de uitvoering van deze actie tekenend  is 
voor  het  gebrek  aan  een  specifiek  uitvoeringskader.  De  actie  werd  weliswaar 
opgenomen in het plan armoedebestrijding maar de verantwoordelijkheden van elke 
actor werden niet bepaald, de uitvoering werd niet geprogrammeerd en de opvolging 
was onvoldoende.  

Voorbeeld 2 

Actie 70. Het verplicht afficheren van de huurprijzen  

De minister van Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor het Grootstedenbeleid 
zullen  de  betrokken  partijen,  waaronder  de  huisvestingssector,  verzamelen  om  het 
gebruik  te  evalueren  van  de  gemeentelijke  administratieve  sancties  omtrent  de 
verplichting om huurprijzen te afficheren, zoals bepaald door de wet van 25 april 2007. 
De werkgroep zal aanbevelingen formuleren over de beste middelen om deze verplichting 
te controleren. 

Door middel van een wet van 25 april 2007 legt het Burgerlijk Wetboek de volgende 
verplichting op: “Elke verhuring van een goed dat bestemd is voorbewoning in de ruime 
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betekenis houdt in dat in elke officiële of publieke mededeling onder meer het bedrag van 
de  gevraagde  huurprijs  en  van  de  gemeenschappelijke  lasten  wordt  vermeld”.  De 
wetgever maakt de gemeenten verantwoordelijk om de naleving van die verplichting 
te  controleren  en  zo  nodig  overtredingen  te  bestraffen met  een  administratieve 
sanctie. 

In het eerste plan armoedebestrijding moest de FOD Binnenlandse Zaken op grond 
van maatregel 39 een sensibiliseringscampagne organiseren bij de gemeenten opdat 
die de bepalingen van de verplichte affichering van de huurprijzen zouden uitvoeren. 

De  FOD  Binnenlandse  Zaken  kon  geen  enkel  onderzoek  voorleggen  over  die 
problematiek  en  benadrukte  dat  hij  juridisch niet  bevoegd was  om  gemeenten  te 
verplichten  hun  politiereglement  aan  te  passen.  De  FOD  had  wel  een  artikel 
gepubliceerd in de nieuwsbrief van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie aan 
de gemeenten om hen te herinneren aan hun rol op dat vlak. 

Actie 70 van het tweede plan verschilt aanzienlijk van die in het eerste plan. Het is nu 
zaak alle betrokken partijen samen te brengen in een werkgroep, die het gebruik van 
administratieve sancties moet evalueren en aanbevelingen moet doen over de beste 
manieren om de verplichte affichering van huurprijzen te controleren.  

Bovendien  is  de  FOD  Binnenlandse  Zaken  niet  langer  verantwoordelijk  voor  de 
uitvoering van de actie maar wel de POD Maatschappelijke Integratie, die bevoegd is 
voor Grootstedenbeleid.  

Het  Rekenhof  stelt  vast  dat  de  POD Maatschappelijke  Integratie  de  actie  heeft 
uitgevoerd door de actoren te contacteren om een werkgroep op te starten. De groep 
is  echter maar  één  keer  samengekomen,  op  1  oktober  2013,  en  heeft  geen  enkele 
aanbeveling geformuleerd. 

In de opvolgingsfiche  van maart  2014 had de POD Maatschappelijke  Integratie de 
wetsevoluties uit 2013 en 2014 over de gemeentelijke administratieve sancties vermeld, 
en  ook  het  project  om  de  huurwet  te  regionaliseren  in  het  kader  van  de  zesde 
staatshervorming.  

Hoewel de minister van Binnenlandse Zaken ook genoemd wordt in de actie, heeft het 
Rekenhof tijdens een gesprek met de armoedeambtenaar van de FOD Binnenlandse 
Zaken  vastgesteld  dat  zij  niet  geïnformeerd was  over  de  vergadering  die  de  POD 
Maatschappelijke  Integratie organiseerde en waaraan de FOD Binnenlandse Zaken 
nochtans heeft deelgenomen.  In  zijn  antwoord  op de  enquête door het Rekenhof 
stelde  de  FOD  Binnenlandse  Zaken  dat  die  actie  “niet  toepasselijk”  is  omdat  de 
administratie er niet voor bevoegd is. 

Het Rekenhof is van oordeel dat die trage en onvoltooide uitvoering van de actie het 
gebrek aan omkadering illustreert bij de uitvoering van het plan armoedebestrijding. 
De  werkgroep  moest  de  doeltreffendheid  van  de  gemeentelijke  administratieve 
sancties onderzoeken en zo nodig andere vormen van sancties voorstellen. Deze actie 
kon  niet  worden  voltooid  door  een  gebrek  aan  coördinatie  bij  de  betrokken 
administraties.  
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4.2  Opvolging van het plan  

4.2.1  Bevinding bij het eerste plan   

De  opvolging  van  het  eerste  plan  armoedebestrijding  berustte  op  een  driemaandelijkse 
rapportering aan de ministerraad. In zijn verslag van 2012 stelde het Rekenhof vast dat de 
periodiciteit van die rapportering niet in acht werd genomen en dat de inhoud zwak was. 

Het Rekenhof had aanbevolen een meer realistische periodiciteit te bepalen (bijvoorbeeld 
halfjaarlijks). Het had ook aanbevolen in de opvolgingstabel extra informatie op te nemen 
over  de  verwezenlijking  van  de  doelstellingen  (geplande  deadlines,  uitvoeringsdatums, 
geraamde of werkelijke kosten van de maatregelen).  

Het Rekenhof had er ook op gewezen dat: 

 de  taken  en verantwoordelijkheden van het netwerk van  armoedeambtenaren  te 
weinig omschreven waren53; 

 sommige administraties die door het plan armoedebestrijding worden beoogd, niet 
vertegenwoordigd waren; 

 verschillende  ambtenaren  waren  aangewezen  om  eenzelfde  FOD  te 
vertegenwoordigen, en elk van hen was aangesteld door een andere minister; 

 er slechts drie vergaderingen werden georganiseerd, met steeds minder deelnemers.  

Daarom had het Rekenhof aanbevolen de rol van het netwerk van armoedeambtenaren te 
versterken door het ook te betrekken bij de analyse van de noden en bij de voorbereiding 
van de volgende maatregelen, en niet enkel bij de opvolging van het plan. 

4.2.2  Rapportering aan de ministerraad 

Het tweede plan armoedebestrijding bevat de invoering van een opvolgingstool waarmee de 
maatregelen in het plan kunnen worden geactualiseerd en gemonitord. Het voorziet ook in 
de ontwikkeling van een opvolgingsfiche voor elk van de acties in het plan, en het bepaalt 
dat ze moeten worden geactualiseerd door de betrokken administraties. In antwoord op het 
verslag  van  het  Rekenhof  over  het  eerste  plan,  legt  het  tweede  plan  een  halfjaarlijkse 
opvolging op en een versterking van het netwerk van armoedeambtenaren. 

Wat de frequentie betreft, werden sinds de goedkeuring van het plan drie voortgangsstaten 
voorgelegd aan de ministerraad, namelijk in maart 2013, in september 2013 en in april 2014. 
Het Rekenhof stelt vast dat de halfjaarlijkse periodiciteit die het plan voorschrijft, niet werd 
nageleefd.  

Sinds de verkiezingen van mei 2014 is die rapportering echter onderbroken, terwijl nog niet 
alle  acties  van  het  plan  waren  uitgevoerd.  Volgens  het  rapport  van  april  2014  aan  de 
ministerraad  was  71 %  van  de  acties  uit  het  tweede  plan  uitgevoerd.  Bij  24 %  was  de 

 

53 Dat netwerk werd aanvankelijk opgericht bij beslissing van de ministerraad van 17 december 2009. Elke minister en 

staatssecretaris  moest  een  ambtenaar  van  zijn  administratie  aanwijzen  voor  de  opvolging  van  het  plan 

armoedebestrijding. De oprichting en werking van het netwerk werden geregeld bij koninklijk besluit van 21 december 

2013 (cf. punt 4.2.3). 
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uitvoering nog aan de gang, vier acties moesten nog worden opgestart en van twee acties 
werd afgezien.  

Om  de  opvolgingsinformatie  te  verzamelen  bij  de  administraties,  heeft  de  POD 
Maatschappelijke Integratie een gedetailleerde opvolgingsfiche ontwikkeld en verspreid in 
het netwerk van armoedeambtenaren. Die fiche vermeldt o.m. de politieke context van de 
actie,  de  doelgroep,  de  bij  de  uitvoering  betrokken  actoren,  het  tijdschema,  de 
opvolgingsindicatoren en de bijdrage van de actie tot de verwezenlijking van de doelstelling 
om 380.000 personen uit de armoede te halen tegen 2020. De verzamelde gegevens worden 
ingevoerd  in  een  database  die  overzichtsinformatie  kan  aanleveren,  zoals  de 
uitvoeringsgraad van het plan. 

Het  Rekenhof  meent  dat  de  opvolgingsinstrumenten  die  de  POD  Maatschappelijke 
Integratie heeft ingesteld, een adequate basis vormen om volledige en relevante informatie 
te  verzamelen  over  de  uitvoering  van  de  acties. De  kwaliteit  van  de  informatie  die  de 
administraties  aanleveren,  varieert  echter  en  is over het  algemeen ontoereikend. Weinig 
opvolgingsfiches vermelden informatie over de verwezenlijking van de doelstellingen of over 
de  kalender  (deadlines,  uitvoeringsdatums,  geraamde  of  werkelijke  kosten  van  de 
maatregelen en impact van de acties).  

De  POD  Maatschappelijke  Integratie  heeft  die  zwakke  punten  benadrukt  in  de 
voortgangsstaat die hij  in september 2013 aan de ministerraad heeft voorgelegd. De POD 
wees  erop 54  dat  de  ontvangen  informatie  erg  uiteenlopend  en  soms  onvolledig  was. 
Bovendien blijkt uit de analyse van de uitvoeringsgraad van het plan dat de bijdrage van de 
maatregelen tot de doelstelling om de armoede terug te dringen, zeer indirect geformuleerd 
is. De voortgangsstaten bieden tot slot geen globaal begrotingsperspectief of een raming van 
de kosten van de maatregelen. 

Bovendien  stelt  het  Rekenhof  vast  dat  de  opvolging  door  de  POD  Maatschappelijke 
Integratie en de  rapportering aan de ministerraad niet volstaan om de voortgang van de 
acties  in  het  plan  correct  te  evalueren.  Sommige  acties  werden  immers  als  uitgevoerd 
beschouwd terwijl de doelstelling van de actie slechts deels werd verwezenlijkt.  

Voorbeeld 

Actie 35. De minister van Economie en Consumenten neemt maatregelen en ondersteunt 
initiatieven om  lagere telecomtarieven te stimuleren, wat bijzonder belangrijk  is voor 
personen met een laag inkomen. 

Volgens de opvolgingsfiches moest deze actie woorden uitgevoerd door een database 
te  creëren  bij  het  BIPT 55  om  gemakkelijk  te  kunnen  nagaan  of  een  aanvrager 
beantwoordt aan de voorwaarden om  recht  te hebben op de  sociale  tarieven voor 
telefoon  en  internet. Die  tarieven worden  immers niet  automatisch  toegekend; de 
potentiële begunstigde moet er een aanvraag voor indienen.  

 

54 Nota van 18 september 2013 aan de ministerraad, over het tweede plan armoedebestrijding, p. 5. 

55 Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie 
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In de opvolgingsfiche werd de actie als uitgevoerd beschouwd. De FOD Economie 
heeft informatie verstrekt over het verloop van het project en een kostenraming56. Er 
werd echter niet vermeld op welke manier de creatie van die database gunstig was 
voor de communicatietarieven voor personen met een laag inkomen. 

Het Rekenhof stelt allereerst vast dat de creatie van die database uitvoering geeft aan 
een wet die was goedgekeurd op 20 juni 200557. Ze kan dus niet worden beschouwd 
als een nieuwe maatregel in het kader van het tweede plan armoedebestrijding.  

Het  aantal  begunstigden  van  sociale  tarieven  lijkt  overigens  te  dalen  sinds  2010, 
ondanks  de  komst  van  de  database. Op  verzoek  van  het Rekenhof  heeft  de  FOD 
Economie de volgende cijfers voorgelegd, afkomstig van het BIPT: 

Tabel 4 – Aantal begunstigden van sociale tarieven voor telefoon en internet in België  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Vast 371.646 368.182 356.514 294.360 283.504 279.478 

Mobiel 13.907 15.462 15.921 16.700 18.060 19.180 

Internet 0 0 124 1.112 4.281 6.760 

Totaal 385.553 383.644 372.559 312.172 305.845 305.418 

Bron: cijfers van het BIPT, voorgelegd door de FOD Economie  

Het Rekenhof meent dat de creatie van de database als maatregel onvoldoende  is om  te 
kunnen aannemen dat de doelstelling van actie 35 werd bereikt. Een maatregel die ervoor 
zorgt dat sociale tarieven automatisch worden toegekend, bijvoorbeeld, zou ertoe bijdragen 
die doelstelling te bereiken. 

Volgens  het  Rekenhof  zou  een  actie  pas  mogen  worden  afgesloten  als  de  beoogde 
doelstelling  is  bereikt.  Om  te  garanderen  dat  de  verwezenlijkingen  stroken  met  de 
nagestreefde  doelstellingen  van  het  overheidsbeleid,  zou  de  vaststelling  dat  een  actie  is 
afgerond, moeten worden gedaan door de minister onder wie de actie ressorteert. Daarom is 
er nood aan volledige informatie over de verwezenlijkingen en de effecten van de acties, om 
de kwaliteit van de opvolging te verbeteren.  

4.2.3  Netwerk van armoedeambtenaren   

Het  tweede  plan  armoedebestrijding  wil  het  netwerk  van  federale  armoedeambtenaren 
versterken en hun taken en verantwoordelijkheden beter omschrijven, o.m. door middel van 
een koninklijk besluit.  

Op 21 december 2013 werd een koninklijk besluit goedgekeurd. Het  regelt de oprichting, 
samenstelling, opdrachten en organisatie van het netwerk van armoedeambtenaren.  

 

56 De creatie van de database en de bijwerking ervan op basis van de nieuwe reglementaire normen, zouden maximaal 

1.150.000 euro hebben gekost, plus 200.000 euro per jaar aan onderhoudskosten. De investerings‐ en onderhoudskosten 

werden gedragen door de telefoonoperatoren. 

57 Artikel 22, § 2, van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. 
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Alle  administraties  die  in  het  koninklijk  besluit  beoogd  worden,  hebben  een 
armoedeambtenaar  aangewezen.  Het  netwerk  bestaat  uit  ambtenaren  van  25  federale 
overheidsinstellingen. Ze hebben o.m. als opdracht de federale overheidsinstelling waarvoor 
ze werken, te steunen bij de uitvoering van de maatregelen die betrekking hebben op hun 
beleidsdomein en het netwerk daarover te informeren58.  

Het koninklijk besluit bepaalt dat het netwerk minstens om de drie maanden samenkomt59. 
De POD Maatschappelijke Integratie staat in voor de coördinatie en het secretariaat.  

Het Rekenhof stelt vast dat dankzij de reglementaire grondslag sinds 2013, de werking van 
het netwerk van armoedeambtenaren een omkadering heeft en het voortbestaan ervan na 
verloop van de plannen armoedebestrijding is verzekerd. De reglementaire grondslag zorgt 
voor een kader voor de coördinatie tussen de federale instellingen die de plannen moeten 
uitvoeren. Hij  creëert  ook mee  een  plek  binnen  de  federale  overheid  voor  transversale 
expertise op het vlak van armoede.  

In verband met de werking van het netwerk van armoedeambtenaren, doet het Rekenhof de 
volgende vaststellingen: 

 Het  netwerk  van  armoedeambtenaren  heeft  meegewerkt  aan  de  halfjaarlijkse 
monitoring van het plan armoedebestrijding en aan de rapportering aan de ministerraad. 

 Tussen januari 2013 (officiële oprichting) en september 2015 zijn er tien bijeenkomsten 
geweest: drie in 2013, vier in 2014 en drie in 2015. Het netwerk is niet meer bijeengekomen 
sinds 3 september 2015. De vergaderfrequentie die het koninklijk besluit voorschrijft, is 
dus niet bereikt in 2013 en in 2015. 

 De meeste  armoedeambtenaren  (zeventien  van de negentien  ingevulde  antwoorden) 
vinden  dat  de  POD Maatschappelijke  Integratie  het  netwerk  goed  beheert  (heldere 
informatie, goed voorbereide vergaderingen, rapportering, er wordt rekening gehouden 
met  de  momenten  waarop  de  deelnemers  zich  kunnen  vrijmaken  enz.).  In  hun 
antwoorden  op  de  vragenlijst  stellen  de  armoedeambtenaren  dat  de  POD 
Maatschappelijke Integratie een hoofdrol speelt in de organisatie van de communicatie, 
de coördinatie en de rapportering.  

Het Rekenhof formuleert echter twee punten van voorbehoud:  

 Het netwerk vergadert alsmaar minder. Op de eerste vergadering in februari 2013 waren 
20 van de 25 overheidsinstellingen vertegenwoordigd, maar slechts negen instellingen 
waren aanwezig in november 2014. Volgens de POD Maatschappelijke Integratie was de 
opkomst  bij  de  eerste  vergaderingen  zo  groot  omdat  de  nieuwe  opvolgingsregels 
moesten worden bepaald. Zodra de procedure van start ging, begon de belangstelling 
van  de  ambtenaren  echter  te  tanen.  De  POD  Maatschappelijke  Integratie  heeft 
geprobeerd het netwerk nieuw leven in te blazen door sommige actoren te verzoeken 
een uiteenzetting te geven over een armoedeproblematiek, maar dat had weinig succes. 

 Op de enquête van het Rekenhof antwoordde een derde van de armoedeambtenaren dat 
ze  ontevreden  zijn  over  de  valorisatie  van  die  rol  binnen  hun  administratie.  Ze 

 

58  Artikel  3  van  het  koninklijk  besluit  van  21  december  2013  tot  oprichting  van  een  netwerk  van  federale 

armoedeambtenaren. 

59 Artikel 4 van het koninklijk besluit van 21 december 2013. 
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bevestigen onvoldoende tijd te hebben om de taak naar behoren te vervullen of stellen 
dat hun taken en verantwoordelijkheden onvoldoende gedefinieerd zijn.  

4.3  Conclusies en aanbevelingen 

Het Rekenhof beveelt aan om bij de opmaak van het plan uit te zoeken voor welke acties een 
specifieke  uitvoeringsinstrumenten  nodig  zijn.  Die  veronderstellen  dat  de  actie  wordt 
vertaald in operationele doelstellingen, dat de taken worden geprogrammeerd en verdeeld 
tussen de actoren en dat er een specifiek budget is voor de organisatie.  

Het opnemen van de doelstellingen en de acties van het plan in de managementplannen en 
‐doelstellingen  zou  de  leidinggevenden  moeten  responsabiliseren  en  die  aanbeveling 
moeten concretiseren.  

Wat de  opvolging  van het  plan  betreft,  stelt het Rekenhof  een  reeks  verbeteringen  vast 
aangaande opmerkingen die het bij de evaluatie van het eerste plan had geformuleerd. De 
rapportering  is  er  bijvoorbeeld  op  vooruit  gegaan,  zowel  kwalitatief  als  kwantitatief. De 
fiches  die  de  POD Maatschappelijke  Integratie  opstelt,  zijn  het  resultaat  van  een meer 
doorgedreven  opvolging.  Tussen  de  goedkeuring  van  het  plan  in  september  2012  en  de 
verkiezingen  van mei  2014  beantwoordt  de  frequentie  van  de  voortgangsstaten  aan  de 
vooropgestelde semestriële doelstellingen. 

Opdat  de  opvolging  relevant  zou  zijn,  moeten  de  leden  van  het  netwerk  van 
armoedeambtenaren volledige en precieze informatie aanleveren. De rapportering moet het 
niet enkel mogelijk maken een voortgangsstaat op te stellen over de uitvoering van het plan, 
maar moet ook de vinger leggen op problemen bij de uitvoering, om de nodige correcties te 
kunnen uitvoeren. De informatie die momenteel wordt aangeleverd, is ontoereikend. 

In  verband  met  het  netwerk  van  armoedeambtenaren  stelt  het  Rekenhof  vast  dat  de 
opdrachten  en  verantwoordelijkheden  van  het  netwerk  werden  gedefinieerd  en 
geconsolideerd bij koninklijk besluit van 21 december 2013. De administraties die bij het plan 
betrokken zijn, zijn in het netwerk vertegenwoordigd en de vergaderfrequentie beantwoordt 
aan de vooropgestelde doelstellingen. Het Rekenhof stelt echter vast dat de deelname aan 
de vergaderingen  langzaamaan  afneemt. Om  een dergelijk  coördinatieorgaan  in  stand  te 
houden moet men blijven werken aan de formalisering en de analyse die de opvolging van 
de  uitvoering  van  de  maatregelen  veronderstelt.  Vanuit  de  opvolgings‐  en 
rapporteringsopdracht  van het netwerk  van  armoedeambtenaren  zoals bepaald door het 
koninklijk besluit tot oprichting ervan, moet een gezamenlijke visie op het armoedebeleid 
kunnen  worden  ontwikkeld. Om  daarin  te  slagen moeten  de  betrokken  diensten meer 
rekening houden met de rol en de werkbelasting van de armoedeambtenaren. 

In zijn antwoord geeft de POD Maatschappelijke Integratie aan dat recente initiatieven zoals 
de studies en onderzoeken naar armoede, van aard zijn om de professionalisering van het 
netwerk voor te zetten, door een empirisch onderbouwd beleid te voeren dat is gebaseerd 
op feiten en bewijzen van de impact en de efficiëntie ervan. 
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HOOFDSTUK 5 

Evaluatie van het plan 
In dit hoofdstuk herinnert het Rekenhof aan de conclusies in verband met evaluatie uit zijn 
verslag over het eerste  federaal plan armoedebestrijding en onderzoekt het of het tweede 
federaal plan volledig of gedeeltelijk werd geëvalueerd. Een dergelijke evaluatie is bedoeld 
om de effecten van het plan of van één van de acties ervan te meten en om de mogelijkheid 
te bieden de nodige corrigerende maatregelen te nemen om de doelstellingen te halen.  

5.1  Voornaamste vaststellingen bij het eerste plan 

Toen  het  Rekenhof  het  eerste  plan  onderzocht,  stelde  het  vast  dat  de  interfederale 
armoedebarometer de enige evaluatievorm voor het plan was. Het algemene karakter ervan 
stond te ver af van de maatregelen van het plan om de impact ervan te kunnen afleiden. Het 
Rekenhof  concludeerde  dat  het  een  instrument  van  sensibilisering  voor  de 
armoedeproblematiek was, maar dat het niet kon dienen als evaluatie‐instrument.  

Het Rekenhof stelde ook vast dat het plan geen enkele evaluatie van specifieke maatregelen 
oplegde  en  dat  geen  enkele minister  naar  een  dergelijke  evaluatie  heeft  gevraagd.  De 
initiatieven in die zin door enkele administraties vielen eerder onder opvolging dan onder 
een werkelijke evaluatie.  

Het Rekenhof  formuleerde de  aanbeveling om  elke maatregel die  een wijziging  van  een 
toestand of van een gedrag beoogde, te evalueren.  

De staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en de POD Maatschappelijke Integratie 
gaven in hun antwoord op het eerste verslag van het Rekenhof aan dat ze met die aanbeveling 
akkoord gingen en dat de evaluatie van de maatregelen de volle aandacht zou krijgen.  

5.2  Evaluatie in het tweede federaal plan armoedebestrijding 

5.2.1  Evaluatie van het plan in zijn totaliteit 

In  het  tweede  plan  heeft  de  staatssecretaris  voor Maatschappelijke  Integratie  zich  ertoe 
verbonden een “coherent, dynamisch en geïntegreerd monitoringinstrument” te ontwikkelen 
“dat  een  evaluatie mogelijk maakt  van  zowel de  specifieke maatregelen uit het plan als de 
impact ervan op de armoede”60. Dat instrument zal de volgende functies verenigen: 

“  •  analyse  van  de  situatie  m.b.t.  armoede  in  België  onder  meer  via  thematische 
scorecards; 

•  inventarisatie, actualisatie en opvolging van de genomen beleidsmaatregelen; 
•  meten van de impact en effectiviteit van het gevoerde beleid; 
•  opvolging en sturing van het beleid d.m.v. een aantal strategische sleutelsubtargets. » 

 

60 Tweede federaal plan armoedebestrijding, p. 14. 
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In  de  praktijk  werd  geen  enkel  nieuw  evaluatie‐instrument  ontwikkeld.  Naast  de 
zesmaandelijkse opvolging  ten behoeve  van de ministerraad werd de  armoedebarometer 
vervolledigd met  een  nieuwe  indicatorenset  in  het  kader  van  actie  12  (via  de werkgroep 
“Sociale  Indicatoren  Europa  2020/OMC”  de  indicatorenset  die  ontwikkeld  werd  voor  de 
opvolging van de situatie  inzake armoede  in België actualiseren om aldus de meting van de 
impact en de effectiviteit van het gevoerde beleid te kunnen realiseren).  

Aan  de  barometer  werd  een  specifiek  deel  voor  de  opvolging  van  het  armoedeplan 
toegevoegd om die actie te realiseren. Vijf indicatoren, die beantwoorden aan doelstellingen 
van het plan, werden onder de aandacht gebracht61: 

 de graad van monetaire armoede; 

 de graad van kinderarmoede; 

 de graad van actieve inclusie; 

 geen huisvesting; 

 het percentage van de bevolking dat zijn recht op gezondheid uitstelt. 

Actie  6  bevatte  een  evaluatie  van  de  barometer  (de  armoedebarometer  gebruiken  als 
instrument  van  sensibilisering  voor  de  armoedeproblematiek  en  de  doeltreffendheid  ervan 
evalueren), maar die werd niet uitgevoerd. 

Voor het Rekenhof zijn de vaststellingen bij het eerste plan nog steeds van toepassing. De 
armoedebarometer is geen adequaat instrument om de doeltreffendheid van het beleid te 
beoordelen. Door de afstand tussen de acties en de indicatoren kunnen geen lessen worden 
getrokken over de  impact van de acties. Als de  indicatoren van de barometer positief of 
negatief evolueren, kan dat niet rechtstreeks worden gekoppeld aan het effect van het plan, 
noch volledig, noch gedeeltelijk. 

De  interfederale  armoedebestrijdingsbarometer  blijft  voornamelijk  een 
sensibiliseringsinstrument en geen evaluatie‐instrument. 

Een evaluatie van het plan zou het mogelijk moeten maken na te gaan of de doelstellingen 
worden bereikt, een nieuwe  stand van zaken op  te maken en nieuwe prioriteiten vast  te 
leggen. Ze is onontbeerlijk om lessen te trekken uit de voorbereiding van het beleid, uit de 
keuze van de acties, uit de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de uitvoering ervan en 
uit  de  hindernissen waarmee men wordt  geconfronteerd. Ook  zou  aan  de  hand  van  de 
evaluatie de impact van het beleid op het doelpubliek moeten kunnen worden gemeten.  

Voor het tweede plan werd geen dergelijke evaluatie gepland of uitgevoerd, evenmin als voor 
het eerste. 

5.2.2  Evaluatie van de specifieke acties 

Het tweede plan bevat geen individuele evaluatie van de acties of een budget voor evaluatie. 
Wat meer is, het Rekenhof stelt vast dat het plan geen onderdeel bevat waarin de te evalueren 
acties en de middelen daarvoor worden vastgelegd. Noch in het plan, noch op vraag van de 

 

61 Ces indicateurs se trouvaient déjà dans le baromètre mis en place pour le premier plan, sauf la pauvreté infantile et le 

taux d’inclusion active. L’indicateur de pauvreté  infantile est une sous‐catégorie de  l’indicateur de pauvreté monétaire. 

L’inclusion active est l’intersection entre la pauvreté monétaire et la faible intensité du travail. 
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ministers, noch op  initiatief van de administraties werd een evaluatie van de belangrijke 
acties gepland.  

Op basis van de resultaten van de enquête die aan de administraties werd voorgelegd, stelt 
het Rekenhof echter vast dat acht van de  118  in het plan opgenomen acties (7 %) werden 
geëvalueerd62. Vijf evaluaties werden aangevraagd door de POD Maatschappelijke Integratie.  

Voorbeeld 

Actie 53. De staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 
zal, in overleg met de deelstaten, de OCMW’s vragen om lokaal een overlegstructuur op 
te starten waar OCMW’s, scholen, kinderdagverblijven en armoedeverenigingen elkaar 
ontmoeten over kinderen  in armoede binnen hun gemeente om te onderzoeken welke 
oplossingen op maat geboden kunnen worden.[...] 

De onderneming KPMG werd verzocht de werking van de lokale overlegstructuren ter 
preventie en opsporing van kinderarmoede te evalueren. De studie vond plaats van 
april 2014 tot december 2015 voor een totaal budget van 91.536,50 euro63.  

Voorbeeld van een evaluatie die werd uitgevoerd op  initiatief van de andere 
administraties 

Actie 109. De minister van Werk wil, in samenwerking met de POD Maatschappelijke 
Integratie, een opleiding creëren voor RVA‐facilitatoren over het verschijnsel armoede 
en  de  invloeden  daarvan  in  de  zoektocht  naar  werk.  Die  sensibilisering  zal  mede 
gebeuren door ervaringsdeskundigen. 

In het kader van die actie heeft de RVA een systeem ingevoerd voor de systematische 
evaluatie van de gegeven opleidingen. 

Het  Rekenhof  stelt  vast  dat  zelfs  van  de  acties  die  kunnen  worden  beschouwd  als 
basisvoorwaarden voor een goede uitvoering van het plan (acties 1 tot 13) de impact niet werd 

 

62 Het gaat om de acties:  

 18 (coördinatie van de strijd tegen de sociale fraude); 

 47 (verhoging van de enveloppe kinderarmoedebestrijding binnen de aan de OCMW's ter beschikking gestelde 

middelen); 

 53  (lokale  overlegstructuur  voor  de  bespreking  van  mogelijke  maatregelen  ten  gunste  van  kinderen  in 

armoede); 

 61 (methodologie om de OCMW's te steunen in hun acties om leefloners aan te zetten tot sociale activering); 

 74 (ondersteuning door Defensie van de inspanningen om daklozen in de winter op te vangen); 

 90 (aanwerving ervaringsdeskundigen); 

 109 (opleiding voor RVA facilitatoren over het verschijnsel armoede en de invloeden daarvan in de zoektocht 

naar werk); 

 110  (de  informatie  verbeteren  die  de  RVA  verstrekt  aan werkzoekenden  om  de  informatie  voor  iedereen 

toegankelijk te maken). 
63 KPMG Advisory (in naam van de POD Maatschappelijke Integratie), Kinderen eerst ‐ Studie naar de werking van lokale 

overlegplatformen  voor  de  preventie  en  opsporing  van  kinderarmoede,  september  2015,  http://www.mi‐

is.be/sites/default/files/documents/kinderen_eerst_eindrapport_final_nl.pdf. 
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geëvalueerd. De acties die een situatie of een gedrag beogen te wijzigen of een impact kunnen 
hebben op de vermindering van de armoede werden evenmin geëvalueerd. 

Voorbeeld 

Actie 73. De staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 
zal de  inspanningen die de vijf grote  steden  (Antwerpen, Gent, Brussel, Charleroi  en 
Luik) in de winterperiode leveren, ondersteunen met een bijkomende subsidie. 

Deze actie bestond erin een subsidie van 50.000 euro toe te kennen aan elk van de vijf 
grote  steden  van  het  land  om  hun  opvang‐  en  hulpverleningsmogelijkheden  aan 
daklozen  in  de  winterperiode  te  versterken.  De  opvolging  bleef  beperkt  tot  het 
vaststellen  van  de  toekenning  van  de  subsidie.  Een  evaluatie  had  bijvoorbeeld  de 
mogelijkheid geboden verslag uit te brengen over het gebruik van de subsidie (creatie 
van opvangplaatsen, aanwerving van personeel en dergelijke) en het bereiken van de 
beoogde  doelstelling  (aantal  opgevangen  personen,  kwaliteit  van  de  opvang, 
toereikendheid van de subsidie in verhouding tot de behoeften...).  

De enquête van het Rekenhof brengt aan het licht dat vijf van de negentien administraties 
die de vragen over evaluatie hebben beantwoord, evaluatie als bijkomstig beschouwen omdat 
er een opvolgingsfase bestaat. Volgens het Rekenhof is het van belang om een onderscheid 
te maken tussen de opvolging en de uitvoering. Uit een evaluatie van het overheidsbeleid 
moeten lessen kunnen worden getrokken over de gevolgen van de acties en de impact van 
het beleid op het verschijnsel armoede.  

Voorbeeld 

Actie  81.  De Minister  van  Sociale  Zaken  en  Volksgezondheid  zal  het  gebruik  van 
goedkope geneesmiddelen aanmoedigen. 

Deze maatregel werd  geconcretiseerd  door  de wet  van  17  februari  2012  houdende 
diverse dringende bepalingen  inzake gezondheid. Die bepaalt dat voorschriften op 
stofnaam (INN) en antibiotica of antimycotica voor acute behandelingen enkel nog 
worden terugbetaald als een van de goedkoopste alternatieve geneesmiddelen wordt 
geleverd. 

Binnen de  terugbetalingsvoorwaarden voor geneesmiddelen van het RIZIV moeten 
apothekers sinds 1 mei 2012 voor die twee categorieën de geneesmiddelen zo nodig 
vervangen. 

Als de opvolging van de uitvoering eindigt bij de goedkeuring van de wettelijke en 
reglementaire  bepalingen, moet men  zich  vragen  stellen  bij  de  resultaten  die  ze 
hebben voortgebracht. 

Er kan worden gewezen op de gevolgen voor de socialezekerheidsuitgaven: het RIZIV 
stelde  vast  dat  de  goedkoopste  geneesmiddelen  vaker worden  voorgeschreven  en 
berekende dat de budgettaire winst 20,5 miljoen euro bedraagt. Het is de bedoeling 
30 miljoen euro te halen. De weerslag op de armoede, bijvoorbeeld de evolutie van het 
rechtstreeks door de begunstigde gedragen deel van de gezondheidsuitgaven, werd 
echter niet gemeten.  
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5.3  Conclusies en aanbevelingen 

Volgens het Rekenhof kan geen vooruitgang worden vastgesteld bij de evaluatie van het plan 
armoedebestrijding sinds het verslag van het Rekenhof van 2012. 

Het tweede plan werd noch vóór de parlementsverkiezingen van mei 2014, noch sindsdien 
geëvalueerd.  Het  enige  evaluatie‐instrument  waarin  het  plan  voorziet  is  de 
armoedebarometer  die  al  was  opgenomen  in  het  eerste  plan  en  die  bovenal  een 
sensibiliseringstool blijft. Door de afstand tussen de acties van het plan en de indicatoren 
van de barometer kunnen geen lessen worden getrokken over de weerslag van het plan op 
de vermindering van armoede.  

Individueel werden slechts acht (van de 118) acties uit het plan geëvalueerd. In dat opzicht is 
de  situatie  wel  verbeterd. De  POD Maatschappelijke  Integratie  heeft  een  stuwende  rol 
gespeeld door vijf van de acht evaluaties aan te vragen. 

In het algemeen stelt het Rekenhof vast dat er geen evaluatiecultuur is bij de opmaak en de 
uitvoering van overheidsbeleid. Daardoor mist de regering een leerproces over de gevolgen 
en  de  impact  van  het  tweede  plan  armoedebestrijding,  terwijl  een  derde  plan  in  het 
vooruitzicht  is  en  de  resultaten  van  België  op  het  vlak  armoedebestrijding  het  land 
weghouden van de doelstelling die het heeft vooropgesteld in het kader van de strategie 2020 
vastgelegde (zie hoofdstuk 2). 

Volgens het Rekenhof moet een evaluatie van overheidsbeleid informatie verschaffen over 
de  gevolgen  van  de  acties, moet  ze  een  nieuwe  stand  van  zaken  schetsen  en  een  basis 
verschaffen  voor  nieuwe  doelstellingen  en  acties.  De  omschrijving  van  duidelijke 
doelstellingen  en  indicatoren  bij  de  goedkeuring  van  een  overheidsbeleid  is  van 
doorslaggevend belang om dat beleid te kunnen evalueren.  

Gezien het aantal en de diversiteit van de acties zou een evaluatie van alle acties in het plan 
armoedebestrijding duur  en weinig  relevant  zijn. Zoals het Rekenhof benadrukte  in  zijn 
verslag van 2012 bij het eerste plan armoedebestrijding, beveelt het echter aan de acties te 
evalueren die een gedrag of een situatie beogen te wijzigen, om te bepalen of het doelpubliek 
werd bereikt, of de beoogde gevolgen er zijn en of er geen corrigerende maatregelen moeten 
worden genomen. Daartoe moet een programma worden opgemaakt met de acties die een 
specifieke evaluatie vereisen en moeten ook de nadere regels en de nodige middelen voor de 
uitvoering ervan worden bepaald zodra het plan wordt aangevat.  

Ten slotte moeten de federale plannen armoedebestrijding regelmatig worden geëvalueerd 
als instrumenten voor het overheidsbeleid en wat de resultaten betreft. Om de continuïteit 
van  de  armoedebestrijding  te  verzekeren,  beveelt  het  Rekenhof  aan  het  netwerk  van 
armoedeambtenaren te betrekken bij het evaluatieproces.  
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HOOFDSTUK 6 

Tabel aanbevelingen 
Aanbevelingen  Verantwoordelijken 

voor de actie 
Onder‐
delen 
van het 
verslag 

Impact  van  de  beleidsmaatregelen  op 
armoedebestrijding 

   

1  De  interministeriële  conferentie  gebruiken  als 
coördinatie‐instrument voor het beleid om een 
globale  en  geïntegreerde  aanpak  mogelijk  te 
maken  

Staatssecretaris voor 
Maatschappelijke 

Integratie 
2.2.2 

2  Indicatoren opstellen om de uitvoering van de 
maatregelen  op  te  volgen,  zodra  die  zijn 
goedgekeurd,  zodat  de  impact  van  het  beleid 
kan worden geëvalueerd 

3  De  uitvoering  in  de  hand  werken  van 
maatregelen  voor  de  verspreiding  van  goede 
praktijken,  voor  kennisoverdracht  en  voor 
evaluatie  van  het  overheidsbeleid  op  de 
verschillende beleidsniveaus 

Kwaliteit van het plan      

4  De  administraties  die  het  plan  moeten 
uitvoeren, betrekken bij de opmaak ervan  

Staatssecretaris voor 
Maatschappelijke 

Integratie 
3.1.2  

  4.1  Bij  de  voorbereiding  van  het  plan  de 
betrokken administraties voor elke actie 
formeel raadplegen 

  4.2  Het  plan  armoedebestrijding  een 
reglementaire  basis  geven  die  de  acties 
van  het  plan  integreert  in  de 
bestuursovereenkomsten en –plannen 

5  De kwaliteit van het plan verbeteren 

Federale regering  3.2.2  

  5.1  De bijdrage van het plan aan de Europese 
2020‐doelstelling inzake de vermindering 
van armoede preciseren  

  5.2  Aan  het  plan  een  globale 
begrotingsenveloppe koppelen  

  5.3  Aan het plan een deadline koppelen 
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Aanbevelingen  Verantwoordelijken 
voor de actie 

Onder‐
delen 
van het 
verslag 

6  De kwaliteit van de acties verbeteren 

POD Maatschappelijke 
Integratie en netwerk 
armoede‐ambtenaren 

3.3 

  6.1  Een  meetbare  doelstelling  voor  de 
vermindering van armoede vastleggen en 
de  bijdrage  van  elke  maatregel  tot  die 
doelstelling op voorstudies baseren 

  6.2  Het plan  voorbereiden door de omvang 
van de problemen te meten, de middelen, 
o.m. het budget, te ramen en de effecten 
van de maatregelen op de problemen  te 
evalueren  

  6.3  Doelstellingen  opnemen  die  smart  zijn 
(specifiek,  meetbaar,  adequaat, 
realistisch en tijdsgebonden)  

  6.4  In  het  plan  of  in  een  ander  meer 
gedetailleerd  document  de  inhoud,  de 
middelen  en  het  tijdschema  voor  de 
uitvoering  specificeren  vóór  de 
goedkeuring in de ministerraad 

  6.5  Kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren 
inbouwen  om  op  te  volgen  en  te 
beoordelen in hoeverre de doelstellingen 
werden bereikt  

Uitvoering en opvolging van het plan     

7  Specifieke  instrumenten  invoeren voor de acties 
die dat vereisen en voor die acties een projectfiche 
opmaken  met  de  in  te  voeren  concrete 
maatregelen, het tijdschema, de nodige middelen 
(zowel  budgettair  als  qua  mankracht)  en  de 
verantwoordelijke actoren 

Armoedeambtenaar  4.1.3 

8  Het beleid meer opvolgen en sturen 

Armoedeambtenaar 

 

  8.1  Informatie  verstrekken  over  de  mate 
waarin  de  doelstellingen worden  gehaald 
en over de bijdrage ervan aan het beoogde 
doel 

4.2.2 
  8.2  Nagaan  of  de  uitvoering  van  een  actie 

ervoor gezorgd heeft dat de doelstelling  is 
gehaald  alvorens  ze  als  afgerond  te 
beschouwen  

Met de actie belaste 
minister 
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Aanbevelingen  Verantwoordelijken 
voor de actie 

Onder‐
delen 
van het 
verslag 

  8.3  Ervoor  zorgen  dat  de  administraties 
preciezere  en  volledigere 
opvolgingsinformatie bezorgen  

Armoedeambtenaar 

9  Het  netwerk  van  armoedeambtenaren  verder 
uitbreiden   Leidinggevende van de 

betrokken 
administraties 

 

  9.1  De  rol  en  de  werkbelasting  van  de 
armoedeambtenaren  beter  integreren  in 
hun activiteiten bij de betrokken diensten  

4.2.3 
  9.2  Het netwerk verder professionaliseren om 

een  gezamenlijke  visie  op 
armoedebestrijding te ontwikkelen  

POD Maatschappelijke 
Integratie 

Evaluatie van het plan     

10  Instrumenten  invoeren  om  het  armoede‐
bestrijdingsbeleid te evalueren  

Netwerk van armoede‐
ambtenaren 

5.2 

  10.1  Bepalen  welke  acties  een  evaluatie 
vereisen, o.m. door zich te concentreren op 
de  maatregelen  die  een  situatie  of  een 
gedrag beogen te wijzigen 

  10.2  Zodra  het  plan  wordt  aangevat  een 
programma opmaken met de acties die een 
specifieke evaluatie vereisen en de regels en 
de  middelen  voor  de  uitvoering  ervan 
bepalen  

Netwerk van armoede‐
ambtenaren 

  10.3  Het  netwerk  van  armoedeambtenaren  bij 
het  evaluatieproces  betrekken  om  de 
continuïteit van de  armoedebestrijding  te 
verzekeren  

POD Maatschappelijke 
Integratie 
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BIJLAGE 1 

Antwoord van de POD 
Maatschappelijke Integratie van 16 
juni 2016 
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BIJLAGE 2 

Antwoord van de staatssecretaris 
van 24 juni 2016 
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Dit verslag is enkel elektronisch beschikbaar en bestaat ook in Franse versie.  
Ce rapport est disponible uniquement en version électronique et existe également en français.  
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