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Na een mi l ieu-e f fec ten- rappor t een armoede-ef fecten-rappor t? D i rk Geldof v ind t van we l . 

O p die man ie r kan er be te r ingespeeld worden op de moge l i j ke negatieve 

gevolgen van het beleid op de a rmoede. 

Op 19 januari van dit jaar dienden Jan Pee-
ters, Magda De Meyer en Fred Dielens in de Ka
mer een wetsvoorstel in 'tot bewaking van de 
evolutie van de armoede en de sociale uitslui
ting'. Is dit een stap in de goede richting, met 
meer aandacht voor preventie en voor een struc
turele aanpak? Ja. maar het is slechts een halve 
stap. Hoe komen we immers van de 'bewaking 
van de evolutie van armoede' naar voorkoming 
ervan? In dit artikel wordt gesuggereerd het 
wetsvoorstel aan te vullen met de keuze voor 
een armoede-effecten-rapport. Waarover gaat 
het? 

Onze concurrentiepositie! Hoe gaat het met onze 

concurrentiepositie? 

Volgens artikel 8 van de wet van 6-januari 
1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentie
vermogen, moet de Centrale Raad voor het Be
drijfsleven jaarlijks een verslag en een advies 
uitbrengen over het concurrentievermogen van 
de Belgische ondernemingen. In dat rapport 
wordt aandacht geschonken aan de uitvoerpres-
taties, aan de evolutie van de loonkosten, de fi
nanciële kosten en de energiekosten en tenslotte 
aan de evolutie van de zogenaamde 'structurele 
determinanten', waaronder de brutovorming van 
vast kapitaal en de uitgaven voor onderzoek en 
ontwikkeling. Al deze gegevens worden dan net
jes vergeleken met de situatie van onze belang
rijkste handelspartners. 

Dit rapport zorgt jaarlijks voor de nodige dis

cussies tussen de sociale partners over hoe erg 
het al dan niet met onze concurrentiepositie is 
gesteld, en dus over welke maatregelen al dan 
niet nodig zijn. Samen met de Maastricht-norm is 
de concurrentiepositie één van de fetisjen gewor
den waarop men een belangrijk deel van ons 
economisch, monetair en financieel beleid oriën
teert. 

Men kan de nodige vragen stellen bij de over
dreven aandacht voor die concurrentiepositie. 
We leven weliswaar in een steeds verder globali-
serende economie, maar het ligt voor de hand 
dat niet iedereen competitief kan zijn tegenover 
iedereen. In een lezenswaardig rapport waar
schuwde de Club van Lissabon, o.l.v. Riccardo 
Petrella, dat het concurrerend zijn (d.w.z. het 
concurrentievermogen) niet langer een middel is 
om een doel te bereiken. Concurrentie (en het 
aanverwante concurrentievermogen) heeft de sta
tus gekregen van een universeel credo, een ideo
logie. De logica van het concurrentievermogen 
streeft ernaar de diversiteit binnen het systeem te 
verminderen, door al diegenen die niet in staat 
zijn weerstand te bieden aan de overheersende 
krachten en de sterke spelers, te elimineren. In 
dit opzicht draagt het bij tot de ontwikkeling van 
maatschappelijke uitsluiting: de niet-concurre-
rende mensen, ondernemingen, steden en naties 
blijven achter. Zij maken niet langer deel uit van 
de geschiedenis [1]. 

Naast deze bedenkingen over de grondslagen 
van dit concurrenticdenken tussen landen, is de 
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vraag of dit nu één van de belangrijkste aan
dachtspunten van het Belgische beleid moet zijn. 
Is. in een land met een toenemende kloof tussen 
arm en rijk. die armoede en sociale uitsluiting 
niet evenzeer - zo niet veel meer - het probleem? 

Armoede? Is er dan armoede? 

Het wetsvoorstel 'tot bewaking van de evolu
tie van de armoede en de sociale uitsluiting' van 
Peeters. De Meyer en Dielens heeft de verdienste 
de aandacht voor het armoedeprobleem structu
reel in het beleid te willen inbouwen. Zij willen 
het probleem niet laten afhangen van modes in 
de wetenschappelijke of politieke wereld of in de 
media, waarbij de aandacht snel van het éne 
thema naar het andere verschuift. De indieners 
stellen dat de overheid reeds heel wat inspan
ningen heeft gedaan. De publicatie van het Alge
meen Verslag over de Armoede is daarvan een 
laatste belangrijke aanvulling. Toch concluderen 
zij terecht dat het armoedebeleid zich nog te veel 
in de marginaliteit van de politieke en sociaal-
economische besluitvorming situeert. 

Om van armoedebestrijding een permanente 
beleidsprioriteit te maken, willen zij naar analo
gie met de wet van 1989 tot vrijwaring van 's 
lands concurrentiepositie een procedure invoeren 
om permanent te waken over de evolutie van 
armoede en sociale uitsluiting in België. Hierover 
zou op vaste tijdstippen (tweejaarlijks volgens de 
indieners) moeten worden gerapporteerd aan de 
hoogste politieke en sociaal-economische be
leidsverantwoordelijken. Deze zouden zich dan 
moeten uitspreken over de evolutie en indien 
nodig de gepaste maatregelen nemen. Armoede 
is volgens de indieners immers een even groot 
maatschappelijk probleem als verlies van het 
concurrentievermogen. 

Voor de uilwerking van dit verslag zou bin
nen de Nationale Arbeidsraad een permanente 
technische commissie worden opgericht. Naast 
expertcn van de sociale partners zouden ook 
vertegenwoordigers van andere betrokken orga
nisaties opgenomen moeten worden, zoals de 
Koning Boudcwijnstichting. de Vierde Wereld
beweging, de Vereniging van Belgische Sleden 
en Gemeenten en tenslotte academici. De op pa
pier nog bestaande - maar zieltogende - Interde

partementale Commissie voor Armoedebestrij
ding zou hierin ten dele geïntegreerd kunnen 
worden en vervolgens opgeheven. 

Een positieve aanzet... 

Met een parafrase op John Kcnneth Galbraith 
kunnen we stellen dat in de cultuur van tevre
denheid de concurrentiepositie een groter schrik
beeld is dan de armoede [21. Het wetsvoorstel 
heeft - naast de poging om aandacht voor ar
moede te institutionaliseren - als tweede pluspunt 
het betrekken van de sociale partners. Wil men 
armoedebestrijding niet beperken tot een louter 
residueel beleid, dat mensen opvangt die elders -
op de arbeidsmarkt, de huisvestingsmarkt, in de 
samenleving - niet meer meekunnen, dan is dit 
een belangrijke voorwaarde in onze Belgische 
overlegeconomie. Een jaarlijkse of tweejaarlijkse 
rapportering die door de sociale partners bespro
ken wordt en aan parlement en regering wordt 
voorgelegd, kan een blijvende en verhoogde 
aandacht voor de problemen van armoede en 
sociale uitsluiting met zich meebrengen. 

Hoewel de indieners van het wetsvoorstel dit 
niet vermelden, is één van de doelstellingen van 
het reeds bestaande Jaarboek Armoede en So
ciale Uitsluiting [31 juist deze 'barometerfunctie' 
te vervullen: de evolutie van armoede en sociale 
uitsluiting op de verschillende deelterreinen jaar
lijks onder de aandacht brengen aan de hand van 
alle beschikbaar materiaal en studies. De ver
schillende Jaarboeken zouden - mits een aantal 
bijsturingen en uitdiepingen - materiaal kunnen 
leveren voor een bespreking in de Nationale 
Arbeidsraad. Ook de jaarlijkse vooruitgangsrap
porten van het VICA, de Vlaamse Intcrsectoriële 
Commissie Armoedebestrijding, kunnen op 
Vlaams niveau een aanzet vormen. 

... maar onvoldoende als oplossing. 

Toch lijkt het voorstel voor een regelmatige 
rapportering onvoldoende. Het voorgestelde 
evaluatierapport blijft in eerste instantie slechts 
beperkt tot een waarschuwingsfunctie na de fei
ten: wanneer armoede en uitsluiting toenemen, 
dan wordt via de sociale partners een knipper
licht-procedure opgezet. Fa- moeten dan voorstel
len gedaan worden en maatregelen genomen om 
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- ex-post, op curatieve wijze - iets aan gegroeide 
wantoestanden te verhelpen. Na verloop van tijd 
kan - indien het systeem goed werkt en de druk 
vanuit de publieke opinie voldoende groot blijft -
er eventueel een zekere preventieve werking van 
uitgaan. Men kan hopen dat politici en sociale 
partners op negatieve evoluties willen anticiperen 
en preventief bepaalde wellen willen gaan bijstu
ren, maatregelen tegenhouden, ... Het rapport 
zou op dat moment eenzelfde gezagsargument 
geworden zijn als het huidige verslag over de 
concurrentiepositie. Er is echter een belangrijk 
verschil tussen onze concurrentiepositie en de 
armoede in ons land. Onze concurrentiepositie 
moet worden gemeten in vergelijking met de be
langrijkste handelspartners. Als die vergelijking 
gunstig uitvalt, kunnen wc opgelucht adem ha
len. Dat is niet zo met toestanden van armoede 
en sociale uitsluiting. 

Al is België in Europa één van de landen met 
het laagste aantal armen 14], vanuit sociaal oog
punt is het weinig relevant te horen dat het "el
ders nog slechter gaat". Zeker wie vandaag in 
armoede moet leven heeft aan die vergelijking 
geen boodschap. Ook al is armoede elders gro
ter, het blijft een sociaal onrecht dat in België 
bijna 18% van de bevolking in bestaansonzeker-
heid leeft en 6% onder de armoedegrens. Het 
blijft een sociaal onrecht dat meer dan een half 
miljoen mensen - bijna een miljoen indien men 
alle verdoken groepen meerekent - niet meer ten 
volle op de arbeidsmarkt aan bod komen. Het 
blijft een onrecht dat kinderen uit arme gezinnen 
een veel grotere kans hebben om te falen in hun 
onderwijsloopbaan. Het blijft een onrecht dat 
honderdduizenden geen vochtvrije of gezonde 
woning kunnen betalen, en duizenden zelfs geen 
dak boven het hoofd hebben- Bovendien zijn al 
deze situaties gekend en zichtbaar, hier en nu. 

Naast een jaarlijkse rapportering van de evo
lutie is er dus dringend preventie nodig, We heb
ben al geregeld gewaarschuwd dat een direct 
armoedebeleid niet als alibi mag dienen voor 
verdere uitsluiting in het indirecte beleid. Ten 
aanzien van de armoede en van andere speci
fieke sociale problemen is het overheidsbeleid 
immers op twee manieren werkzaam: direct en 
indirect. Het directe beleid is het geheel van 
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maatregelen die uitdrukkelijk gericht zijn naar de 
armen of naar bevolkingsgroepen met een hoog 
armoederisico of die de verbetering van voor hen 
typische levensomstandigheden op het oog heb
ben. 

Het beleid werkt ook indirect, doordat maat
regelen van algemene aard ingrijpende gevolgen 
kunnen hebben voor de levensomstandigheden 
en de maatschappelijke positie van de armen en 
voor de maatschappelijke (re)produktie van ar
moede. Zo kunnen bijvoorbeeld maatregelen in
zake werkloosheidsuitkeringen ertoe leiden dat 
bepaalde types van werklozen hun recht op 
werkloosheidsuitkering verliezen en daardoor op 
het bestaansminimum terugvallen; een bestaans
minimum dat dan wel (door het direct armoede
beleid) regelmatig verhoogd wordt. Een ander 
voorbeeld is dat maatregelen van het economisch 
beleid soms nefast uitdraaien voor de tewerk
stellingskansen van ongeschoolde en laagge
schoolde werknemers (indirect beleid), waardoor 
specifieke opvang en herscholing voor hen 
noodzakelijk wordt (direct beleid). De verhoging 
van het bestaansminimum en het opzetten van 
specifieke opvang en herscholing voor laag- en 
ongeschoolden behoren dus tot het direct armoe
debeleid [5]. 

Zowel het direct als het indirect armoedebe
leid kunnen bedoeld of onbedoeld verdere uit
sluitingen creëren. In een aantal gevallen moeten 
we niet wachten tot we de gevolgen waarnemen, 
maar kunnen we deze perverse effecten probe
ren te voorkomen. 

Een armoede-effecten-rapport als aanvulling 

Om van een curatieve aanpak naar een pre
ventieve aanpak over te schakelen, lijkt het wen
selijk om het bestaande wetsvoorstel aan te vul
len met de notie 'armoede-effecten-rapport' of 
'uitsluitings-effecten-rapport' [6]. In de beleids
brief Algemeen Welzijnswerk van februari '93 
(blz. 14) pleitte Wivina Demeester, als toenmalig 
minister voor Welzijn en Gezin, eveneens voor 
de invoering van een 'welzijnseffectrapportering' 
dat op structurele wijze dient te voorkomen dat 
beleidsmaatregelen leiden tot een onverantwoor
de afwenteling van problemen ten laste van de 
welzijns- en gezondheidszorg. Hoewel dit voor-



stel naast sociale overwegingen mede door bud
gettaire consequenties lijkt ingegeven, kan het in 
eenzelfde lijn gezien worden. De idee werd ech
ter niet verder uitgewerkt. 

De analogie met een milieu-effecten-rapport 
is duidelijk: bij grote ingrepen die een effect op 
ons leefmilieu kunnen hebben, is vooraf een on
derzoek noodzakelijk dat de gevolgen van de 
voorgestelde ingreep en van de verschillende al
ternatieven in kaart brengt. Op basis van deze 
gegevens kan dan beslist worden of de milieu
gevolgen aanvaardbaar zijn, of kunnen er even
tuele bijsturingen plaatsvinden. 

Beleidsmaatregelen die belangrijke conse
quenties kunnen hebben op het vlak van armoe
de of uitsluiting, zouden vooraf met een armoe-
de-effecten-rapport moeten worden onderzocht. 
Perverse effecten of onbedoelde uitsluifingsme-
chanismen kunnen dan voorkomen worden. 
Naast advies van de Raad van State over de juri
dische correctheid van een wet zou zon ar-
moede-effecten-rapport deel kunnen uitmaken 
van de procedure bij ingrijpende wetsontwerpen 
en wetsvoorstellen. Enkele voorbeelden op fede
raal vlak moeten dit verduidelijken. 

De huurwet heeft een essentiële invloed op 
de woonsituatie van heel wat armen. Vinden zij 
nog een betaalbare woning die aan minimale 
kwaliteitseisen voldoet, of lopen zij het risico om 
door ongebreidelde prijsstijgingen en een te 
zwakke juridische bescherming uit hun woning 
te worden gezet, in het circuit van gemeubelde 
kamers terecht te komen of bij de thuislozenzorg 
te moeten aankloppen? Een herziening van de 
huurwet zou vooraf getoetst moeten worden op 
verwachte effecten voor de zwakke groepen op 
de huisvestingsmarkt. Het zou een dankbaar 
tegengewichl kunnen vormen voor de lobby van 
eigenaars, die wel sterk georganiseerd zijn. 

Hervormingen in de sociale zekerheid, die 
het wezen van ons sociaal stelsel raken, zouden 
eveneens vooraf op hun mogelijke implicaties 
getoetst moeten worden. Leiden bepaalde maat
regelen niet tot meer sociale uitsluiting, zodat 
mensen bij het OCMW moeten aankloppen en zo 
bij het direct armoedebeleid terechtkomen? Zon 
onderzoek kan bijvoorbeeld wenselijk zijn alvo
rens men het schorsingsbeleid ten aanzien van 

werklozen wil verstrengen. 
Een armoede-effecten-rapport zou ook van

zelfsprekend geweest zijn bij de afschaffing van 
de wet op de landloperij. Indien z o n onderzoek 
geïnstitutionaliseerd was geweest, dan hadden de 
vele pleidooien voor een overheveling van be
voegdheden en infrastructuur van justitie (fede
raal niveau) naar welzijn (gemeenschapsniveau) 
misschien wel gehoor gevonden, of had de uit
breiding van de rol van de OCMWs terzake be
ter onderbouwd kunnen worden. Het had kun
nen voorkomen dat de landlopers in de kolonies 
de slachtoffers werden van de terechte schrap
ping van landloperij uit het strafrecht. 

Het zijn enkele voorbeelden om aan te tonen 
bij welke maatregelen een armoede-effecten-rap
port wenselijk zou zijn. Het geeft tevens aan dat 
bij het opstellen van z o n rapport diverse organi
saties betrokken kunnen worden, net zoals bij 
een milieu-effecten-rapport. In de huisvestings
sector zouden huurdersverenigingen en vereni
gingen van armen betrokken kunnen worden. Bij 
een hervorming van de sociale zekerheid is ook 
de academische wereld één van de partners en 
kan eventueel gebruik gemaakt worden van si
mulaties om effecten proberen te voorspellen. In 
het geval van de afschaffing van de wet op de 
landloperij hadden de landlopers als eersten ge
hoord moeten worden, samen met sociale assis
tenten van het OCMW en met mensen uit de 
thuislozenzorg. Diverse instanties zouden de 
coördinatie op zich kunnen nemen van zo'n 
onderzoeksprocedure. 

Een armoede-effecten-rapport heeft echter 
niet alleen voordelen. Het belangrijkste risico is 
dat het nog eens een extra vertragingselement 
zou opleveren in een besluitvorming die vaak al 
niet in snelheid uitblinkt. Een uitsluitingseffect-
rapport is dan ook niet wenselijk bij iedere wets
wijziging of beleidsmaatregel, maar wel bij de 
fundamentelere veranderingen, waarvan de be
sluitvorming hoedanook over verschillende jaren 
loopt en die een planmatige voorbereiding van 
de politieke beslissing vergen. Met de nieuwe 
lcgislatuur-parlementen moet zon planmatige 
aanpak normaal gezien meer kansen krijgen. Het 
is slechts bij zulke maatregelen dat de inspanning 
voor het opmaken van zon rapport ten volle 
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rendeert: wanneer al deze inspanningen gedaan 
moeten worden voor een tijdelijke maatregel die 
binnen twee jaar toch gaat veranderen, dan is het 
een maat voor niets. 

Daarom is een armoede-effecten-rapport aan
vullend met wat het wetsvoorstel over het eva
luatieverslag beoogt. Het evaluatieverslag dient 
als barometer om evoluties aan te geven, als 
meetinstrument dat dè nood aan politiek ingrij
pen aantoont en als evaluatie van het gevoerde 
beleid. Een armoede-effecten-rapport moet het 
mogelijk maken preventief belangrijke wetswij
zigingen op hun sociaal gehalte te toetsen. Indien 
het wetsvoorstel in het nieuwe parlement op
nieuw ingediend wordt, dan kan deze aanvulling 
misschien opgenomen worden. Het kan één van 
de pistes zijn waarmee men structureel voort
bouwt op het Algemeen Verslag over de Armoe
de 
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