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“Het lijkt erop dat de stad steeds dualer wordt: aan de 

ene kant de welgestelden die huren wat ze willen, aan de 

andere kant de mensen die in armoede leven die huren 

wat ze kunnen. En die laatste groep kan minder en 

minder, want ze worden steeds armer en de huurprijzen 

rijzen de pan uit.”

Vandaag: aanbod sociale huisvesting is bijzonder laag, 

wachtlijsten zijn alleen maar toegenomen, ondersteuning

kwetsbare huurders ondermaats



“De OCMW’s trekken aan de alarmbel : steeds vaker 

moeten zij werklozen opvangen die geen uitkering meer

krijgen.”

In 1990 deden ongeveer 50.000 mensen beroep op de 

bijstand, vandaag 150.000 mensen met een leefloon



“Met het oog op de bestaanszekerheid moet het bereik 

van de sociale zekerheid worden vergroot. Dit houdt in 

dat de solidariteit, die het fundament vormt van de sociale 

zekerheid, moet worden verstevigd.”

De herverdelende werking van de sociale uitgaven is 

afgenomen. In 2005 zorgden sociale uitgaven voor een

daling van het armoederisico met 48%, in 2018 was dat

nog 35%.



De gevolgen

• De resultaten laten zich raden: armoede staat op 

hoogste niveau sinds het begin van de huidige

metingen in 2005

• 16,4% versus 14,8%

• België combineert slechtste van twee werelden: relatief

hoge armoedecijfers en lage sociale mobiliteit

➔ We hebben dus meer mensen in armoede in 

vergelijking met veel omringende landen en die mensen

geraken er ook moeilijker uit



Hoop (op vooruitgang)

• We hebben een nieuw plan nodig

• Op de lange termijn

• Met een duidelijke doelstelling

• Gebaseerd op een visie

• …dat een politieke prioriteit is

• Anders zitten we hier binnen 25 jaar opnieuw zonder

resultaat



Hoop (op vooruitgang)

• Lokaal:

• Directe ondersteuning en hulpverlening

• Aandacht voor toegankelijke dienstverlening en preventief werk

• Outreachend werken en rechtentoekenning

• Regionaal:

• Huisvesting, Kinderopvang, Kinderbijslag, Tewerkstelling, Zorg, 
Onderwijs

• Federaal:

• Sociale zekerheid, fiscaliteit, gezondheidszorg

➔Nood aan overleg en afspraken om coherent beleid te voeren over 
alle niveaus heen

➔Naar een hernieuwde samenwerking?
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