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FEDERALE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN
Advies 2013/5

De Federale Adviesraad voor Ouderen, opgericht krachtens de wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een
Federale Adviesraad voor Ouderen en waarvan de leden benoemd zijn bij het koninklijk besluit van 13
november 2012 houdende benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen, heeft tot taak
om op eigen initiatief, op verzoek van de federale regering of op verzoek van een Wetgevende Kamer advies uit
te brengen over de tot de bevoegdheid van de federale overheid behorende aangelegenheden met betrekking
tot de pensioenen, de gelijkheid van kansen, de sociale integratie en de bestrijding van de kansarmoede, de
toegankelijkheid tot de gezondheidszorg en de mobiliteit.

Met toepassing van artikel 3 §3,1° van voormelde wet van 8 maart 2007 brengt de Federale Adviesraad voor
Ouderen volgend advies uit:

ADVIES VAN DE FEDERALE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN
MET BETREKKING TOT

HET TWEEDE FEDERAAL PLAN VOOR ARMOEDEBESTRIJDING
EN DE BELEIDSNOTA 2013 INZAKE DE ARMOEDEBESTRIJDING

SITUERING VAN HET ADVIES

De Federale Adviesraad voor Ouderen heeft de bevoegdheid gekregen om zich bij

middel van adviezen uit te spreken over de algeheelheid van de materies die de

ouderen aanbelangen.

Eén van deze bevoegdheidsdomeinen slaat op de armoedebestrijding.

Na voorbereiding ervan in de Commissie Maatschappelijke Integratie en

Armoedebestrijding heeft de Raad conform artikel 3 §2 van de wet van 8 maart

2007 een bespreking gewijd aan de algemene beleidsnota 2013 Maatschappelijke

Integratie 1 en heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook het Tweede

Federaal Actieplan Armoedebestrijding 2 door te nemen.

1
algemene beleidsnota van staatssecretaris Maggie De Block van 21 december 2012 Doc 53 2586/022

2
Tweede Federaal Actieplan Armoedebestrijding (14 september 2012)
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ADVIES

1. De Raad stelt met voldoening vast dat het tweede armoedeplan qua structuur

en uitwerking een merkbare verbetering vertoont ten opzichte van het eerste

plan.3 Niet alleen bevat het plan dubbel zoveel actiepunten als het vorige, 118 in

plaats van 59, maar deze actiepunten zijn qua doelstellingen meestal een stuk

beter en duidelijker omschreven.

Maar opnieuw moet vastgesteld worden dat een aantal actiepunten zeer vaag

blijven, amper meetbaar zijn en ongedefinieerd zijn in tijd en in budget.

2. De Raad vindt het uiteraard belangrijk dat in de beleidsnota een prioritaire

aandacht gaat naar de bestrijding van de kinderarmoede. Ons land scoort

immers bijzonder slecht op dit vlak. Het bestrijden van de kinderarmoede moet

een opstap zijn in de bestrijding van de generatiearmoede, hetgeen uiteindelijk

ertoe moet bijdragen om te verhinderen dat we de geviseerde doelgroep ook op

latere leeftijd terugvinden bij de mensen in armoede.

3. De Raad betreurt evenwel dat noch in het federaal actieplan noch in de

beleidsnota de ouderen als specifieke doelgroep aan bod komen daar waar de

cijfers nochtans aantonen dat naast de jongeren ook vele ouderen – en in het

bijzonder de alleenstaande ouderen en de vrouwen – het heel moeilijk hebben

om de eindjes aan mekaar te knopen.

4. De Raad stelt vast en betreurt dat de regering een aantal maatregelen heeft

getroffen die de armoede nog zouden kunnen doen toenemen. Het steeds

strenger wordend beleid ten aanzien van werkzoekenden, de zware ingreep op

de langdurige werkloosheid met daaraan gekoppeld een betekenisvolle impact op

de berekening van het pensioen en een aantal besparingen bij het armoedebeleid

zelf zijn daarvan sprekende voorbeelden.

5. Wat zeker door de Raad als onaanvaardbaar moet worden bestempeld is het

terugschroeven van de welvaartsenveloppe met 40 %. Deze enveloppe was en is

juist bedoeld om diegenen die het moeten stellen met een gering inkomen, dat in

sommige gevallen zelfs beneden de armoededrempel ligt, een menswaardig

3
Het vorige Armoedeplan uit 2008, werd in een rapport door het Rekenhof van mei 2012 negatief beoordeeld.

Het Rekenhof stelde het volgende vast: “De regering heeft noch de te halen doelstellingen, noch de uit te
voeren activiteiten, noch het toegekende budget om die maatregelen te realiseren gepreciseerd. Die
maatregelen zijn zodoende weinig dwingend en moeilijk te evalueren. In slechts 8 van de 59 maatregelen van
het plan wordt een raming gespecificeerd van het jaar waarin ze moeten worden gerealiseerd . De voorziene
driemaandelijkse rapportering over de opvolging aan de ministerraad is sinds december 2009 volledig stil
gevallen. Het netwerk van armoedeambtenaren, dat instaat voor de opvolging, heeft echter sinds september
2010 niet meer vergaderd. Het is eerder uitzonderlijk dat het plan op systematische en gestructureerde wijze
wordt opgevolgd door de betrokken administraties”.
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bestaan te garanderen. Gelukkig zijn de bijstandsregelingen, waaronder de IGO,

buiten schot gebleven.

6. Bij het omschrijven van het armoederisico wordt veelal verwezen naar de EU-

SILC enquête. Dit is evenwel een vrij enge methodiek die alleen de

inkomensarmoede in aanmerking neemt. De Raad dringt erop aan dat een

bredere benadering zou plaats vinden. Niet alleen dient het bestedingspatroon

eveneens in aanmerking te komen maar ook de andere aspecten die mensen al

te veel in armoede doen terechtkomen. De aanpak moet multidimensionaal zijn.

7. Om de ouderen toe te laten volwaardig deel te nemen aan alle aspecten van

het maatschappelijk leven is het nodig dat zowel de wettelijke pensioenen als de

bijstandsregelingen de meest kwetsbaren onder hen ondersteuning bieden. De

wettelijke pensioenen moeten minstens gelijk zijn aan de gemiddelde kostprijs

van de opvang (hotelkosten) en de bijkomende kosten die eigen zijn aan een

opname in een woonzorgcentrum. Zij moeten bovendien gekoppeld worden aan

de welvaartevolutie.

8. In de strijd tegen energiearmoede is de vereenvoudiging van de procedures

inzake overheidsmaatregelen een belangrijk item.

9. Beschikken over een PC en basiskennis van informatica is noodzakelijk om in

een digitale maatschappij te overleven. In de strijd tegen de digitale armoede

verdienen de ouderen een prioritaire aandacht omdat hun generatie het

informaticagroeiproces niet van jongs af aan heeft kunnen volgen.

Los van het internetgebeuren zou een soort van “minimumdienst” moeten

opgelegd worden om publieke diensten en banken toegankelijk te houden voor

ouderen. Het opdoeken van loketten, alsmede het prijzig maken van contacten

en verrichtingen op papier versterken immers het isolement en de armoede.

10. Aangezien heel wat ouderen het bijzonder moeilijk hebben met het

ontcijferen van informatie en met het vinden van hun weg in de administratieve

doolhof moet intens gefocust worden op de automatische toekenning van

rechten. Daar waar de automatische rechtentoekenning niet mogelijk is dient

ingezet te worden op het actief opsporen en benaderen van potentieel

gerechtigden. De sociale onderbescherming en de non take up van rechten

moeten een permanent aandachtspunt uitmaken.

11. De betaalbaarheid van gezondheidszorg moet verzekerd worden en de

toegang tot de zorgverstrekkers moet laagdrempeliger en meer doorzichtig

gemaakt worden

12. Voor ouderen in armoede is het risico op sociale uitsluiting en vereenzaming

reëel. Stimulansen om de sociale en culturele participatie te ondersteunen en te

verhogen zijn uiterst belangrijk.
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De heroriëntering van de socio-culturele participatietoelage naar een Fonds voor

participatie en sociale activering dient te leiden tot een duurzame en structurele

toewijzing van de middelen met positieve impact op de bevordering van de

sociale participatie van ouderen.

13. De Raad is zeker niet gekant tegen een strengere aanpak van de sociale

fraude, maar wijst er toch op dat daardoor de veel grotere fiscale fraude niet uit

het oog mag worden verloren. Naast het verstrengen van controles ter plaatse is

de koppeling van de gegevensbestanden van de diverse administraties

aangewezen om de fraude inzake uitkeringen te bestrijden en te voorkomen.

De beste manier om sociale fraude te bestrijden bestaat trouwens in het

verzekeren van sociale minima nodig voor een menswaardig leven.

14. Het is duidelijk dat in de strijd tegen de armoede de OCMW ’s in de eerste

linie staan om maatschappelijke hulp te bieden. De Raad steunt de idee van de

staatssecretaris om te komen tot een “OCMW in de straat” door de

administratieve werklast van de maatschappelijke werkers zoveel mogelijk te

verminderen en te vereenvoudigen, zonder de verenigingen te vergeten die

terzake meewerken.

15. Een echt armoedebestrijdingsbeleid moet actief zijn in alle domeinen van het

leven. Alle beleidsbeslissingen dienen onderworpen te worden aan een

armoedetoets.

Een permanente en actieve samenwerking tussen de verschillende

beleidsniveaus is cruciaal.

16. De Raad neemt zich voor om de uitvoering zowel van het Federaal Plan

Armoedebestrijding als van de beleidsnota 2013 te gepasten tijde te evalueren

en zal bij het uitbrengen van adviezen voor de in zijn bevoegdheid liggende

beleidsdomeinen voldoende aandacht besteden aan de dimensie

armoedebestrijding bij ouderen.

Goedgekeurd tijdens de plenaire zitting van 25 juni 2013.

Willy PEIRENS Luc JANSEN

Voorzitter Ondervoorzitter


