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Armoede: tijd voor een nieuw beleid
Interview met Jos Geysels. Interview afgenomen en bewerkt door Sven Lauwers

Aktief sprak met minister van staat Jos Geysels over armoede, een be-
langrijk maatschappelijk en politiek probleem. Directe aanleiding voor dit 
interview is het eindrapport van het platform Decenniumdoelen 201, waarvan Jos 
Geysels voorzitter is.

Kan u het initiatief Decenniumdoelen 
201 nog een keer duiden?

We ontstonden ongeveer 10 jaar ge-
leden en vonden inspiratie bij de acties 
voor de millenniumdoelstellingen, onder 
de paraplu van de Verenigde Naties. Wij 
wilden armoede in België onder de aan-
dacht brengen. Daarom hebben we een 
samenwerking opgezet met alle belang-
rijke armoedeorganisaties, welzijnsor-
ganisaties en de drie arbeidersbewegin-
gen. “Laat ons proberen op 10 jaar tijd de 
armoede te halveren”, dat was onze eis. 
We meten armoede op basis van 6 indi-

catoren: arbeid, inkomen, gezondheids-
zorg, onderwijs, samenleving en wonen. 
Elk jaar brengen we een stand van zaken 
met de publicatie van een armoedebaro-
meter. We willen niet in de plaats treden 
van de verschillende organisaties, maar 
de parlementen en regeringen o.a. met 
politiek lobbywerk wijzen op de nood-
zaak om armoede aan te pakken. Want 
het is een absolute schande dat in zo’n 
rijk land als België, en zeker in zo’n rij-
ke regio als Vlaanderen, de armoede nog 

steeds schommelt rond 15%. Dat cijfer is 
sinds 1987 ongeveer hetzelfde gebleven. 
Het meest spectaculair is de stijging van 
de kinderarmoede, de laatste 10 jaar bijna 
een verdubbeling. Opnieuw een absolu-
te schande, want bedenk dat ondanks de 
economische crisis van 2008 de welvaart 
gemiddeld genomen sindsdien nog is toe-
genomen. Dat wijst er op dat een van de 
mantra’s van het dominante denken over 
economie en groei niet meer opgaat. Het 
klassieke beeld van de groter wordende 
taart waardoor mensen aan de onderkant 
er ook op vooruit gaan, klopt niet. 

Het eindrapport van Decenniumdoelen 
201 oogt barslecht. Geen enkele doelstel-
ling werd bereikt. Als woordvoerder ver-
weet u de politici schuldig verzuim.

Meestal ben ik nogal mild, maar in 
deze tijden moet je soms harde woorden 
gebruiken. Met schuldig verzuim bedoel 
ik dat men op een aantal andere gebieden 
in versnelling gaat. Denk aan het begro-
tingsevenwicht, de overheidsschuld of de 
veiligheid. Rond armoede zie je de laat-
ste jaren een hoopvolle kentering, maar 

armoede werd uit het debat geweerd, uit 
het maatschappelijke debat en uit het po-
litieke debat. Men huldigde een opvatting 
over mensen in armoede die zeer frag-
mentair was. De foto van mensen in ar-
moede was onjuist en de beeldvorming af-
schuwelijk. Dat alles bracht met zich mee 
dat er geen maatregelen werden geno-
men, dat is een verzuim. Ik heb dat schul-
dig genoemd omdat men alle cijfers kent. 
Armoede is een van de meest bestudeerde 
problemen in deze samenleving en over 
de cijfers is er geen discussie. Noch me-
vrouw Homans (N-VA), noch mevrouw 
Demir (N-VA) – de twee verantwoordelij-
ken voor armoedebestrijding – betwisten 
de cijfers. Als je de cijfers over armoede 
kent en je geen maatregelen neemt, kan 
je enkel concluderen dat men weigert om 

deze schandvlek op onze sa-
menleving te wissen.

Hoe komt het dat politici 
van verschillende gezindten 
wel belijden dat ze armoede 
willen aanpakken, maar in de 
praktijk niet verder komen dan 
maatregelen in de rand? 

Dat heeft ten eerste te ma-
ken met iets dat ook de lin-
kerzijde soms onderschat: het 
dominante denken over eco-
nomie. De laatste 30 jaar werd 
over economie ongelofelijk 
eenvoudig en schematisch ge-
dacht. Economie wordt dan ge-
zien als een natuurwetenschap 
met haar eigen wetten waar je 
niet aan kan tornen, die niet 
maakbaar is. Ten tweede het 
idee dat wie zich fl exibel ge-
noeg opstelt, kansen grijpt, 
verstandig is, enzovoort… 
het kan maken. Wie het niet 
maakt, om welke reden dan 
ook, is een loser. Die opvattin-
gen hebben zich maatschappe-
lijk vertaald in een denken over 
de verantwoordelijkheid van 
het individu. Als je werk hebt, 
is het probleem opgelost en als 
je geen werk hebt, dan gaan 
we u ‘activeren’. Wat men con-
creet ook deed met het degres-
sief maken van een aantal uit-
keringen zoals de langdurige 
werkloosheid, het afschaff en 

van de wachtuitkering voor jongeren, en-
zovoort. Ik ga vaak spreken over armoe-
de en dan merk ik dat veel mensen, ook 
middenklassers, denken dat mensen in 
armoede degenen zijn die steun krijgen 
van het OCMW, tussen haakjes nog geen 
tiende van het aantal armen. Ook politiek 
heeft zich dat vertaald. Armoede werd 
bekeken als een restcategorie in het poli-
tieke debat, als een niche van de sociaal-
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economische vraagstelling. De laatste 
drie à vier jaar zien we wel een debat 
ontstaan in het parlement en in de re-
gering. De afgesproken doelstellingen 
worden weliswaar niet gehaald, maar 
er is een hoopvolle kentering. Omdat 
men doorheeft dat armoede niet alleen 
een individueel probleem is – het is na-
tuurlijk ook een individueel probleem 

–, je zal maar in armoede leven, maar 
vooral een probleem van de samenle-
ving. Het is m.a.w. niet op de eerste 
plaats een ‘welzijnsprobleem’, maar 
een maatschappelijk-politiek pro-
bleem dat te maken heeft met de in-
richting van de samenleving, met her-
verdeling, met visie op economie,… De 
oude mantra’s werken niet meer, maar 
het nieuwe is er nog niet. We zitten in 
een overgangsfase, hoop ik. 

Welk beleid zou voor een echte 
ommekeer kunnen zorgen?

Onze prioriteiten zijn duidelijk. 
Zorg ervoor dat iedereen in België be-
schikt over een menswaardig inko-
men. Dat is berekend, men weet on-
geveer wat nodig is, voor een individu 
of voor een gezin met of zonder kin-
deren. Het is ook haalbaar: verhoog de 
minima en heroriënteer de bestaande 
middelen. We hebben twee voorstellen 
gedaan. Vlaanderen wordt vanaf 1 ja-

nuari 2019 bevoegd voor kinderbijslag, 
een bedrag van 3.5 miljard. Kinderbij-
slag is een recht voor elk kind, maar 
laat het basisbedrag dalen en maak het 
bijkomende deel hoger in functie van 
inkomen. Daarmee kan je op relatief 
korte termijn de kinderarmoede signi-
ficant laten dalen. Daarnaast de woon-
bonus, dat gaat over 1.5 miljard. We 
hebben voorgesteld om dit bedrag te 
verminderen en te heroriënteren naar 
de huurderstoelage. Want veel mensen 
in armoede zijn huurders op de priva-
te markt. We moeten m.a.w. een beetje 
meer geld uitgeven, maar met de her-
oriëntering van bestaande middelen 
kunnen we op relatief korte termijn 

armoede aanzienlijk laten dalen. Maar 
dat vereist een andere visie en andere 
prioriteiten. 

Als voorzitter van Decenniumdoe-
len kwam u ongetwijfeld vaak in con-
tact met armen. Met welke problemen 
worden zij concreet geconfronteerd? 
Wat zijn voor hen de meest dringende 
maatregelen? 

Ten eerste voldoende inkomen om 
te huren op de private huurmarkt. 
We spreken over 600 tot 650 euro per 
maand voor een woning. Reken maar 
uit als je een leefloon hebt van amper 
900 euro als alleenstaande, wat er dan 
nog rest om te (over)leven. België was 
in het verleden redelijk bij met het to-
tale pakket sociale woningen, maar de 
laatste tientallen jaren heeft men dit 
laten slabakken, met 125.000 mensen 
op de wachtlijst tot gevolg. Ten twee-
de energie en water. Het is onvoor-
stelbaar, maar tot voor kort werden 
per jaar tot 5000 mensen afgesloten 
van water. Ik denk aan een vrouw die 
met haar kinderen naar het zwembad 
ging om zich te kunnen wassen Ver-
der denk ik aan het uitstellen van dok-
tersbezoek, niet op vakantie kunnen 
gaan, enzovoort. Mensen in armoede 
leven gemiddeld 7 jaar minder lang, cy-
nisch gezegd besparen ze zo ook een 

beetje. En nogmaals, het grootste ge-
deelte van de armoede zien we niet. 
Het aantal werkende armen is drie 
keer zo groot als het aantal leefloners. 
De werkende armen gaan niet naar het 
OCMW, ze zitten te ploeteren. Het zijn 
alleenstaanden, alleenstaande vrou-
wen met kinderen, enzovoort. Het zijn 
mensen die wel opgenomen worden in 
statistieken, maar die we tezelfdertijd 
niet zien en minder goed verenigd zijn, 
men onderschat dat. Vergeet niet dat 
mensen fier zijn en vaak benadrukken 
dat ze zelf willen instaan voor hun in-
komen. Dat moet je respecteren.Veel 
mensen in armoede staan buiten het 
traditionele verenigingsleven, zij heb-
ben minder macht in de samenleving, 
en dat merk je ook. Trouwens, als alle 
mensen in armoede zouden stemmen 
voor hun belangen zouden ze de groot-
ste partij zijn in België. 

Hoe belangrijk zijn verenigingen van 
armen? En bij uitbreiding: wat is het 
belang van allerlei privé-initiatieven? 

Gaat het bij dit laatste niet teveel om 
caritas?

De drie belangrijkste verenigin-
gen zijn Welzijnszorg, het Netwerk 
Tegen Armoede en Samenlevingsop-
bouw. Welzijnszorg is van christelijke 
oorsprong en de enige echte ngo. Deze 
drie verenigen samen veel mensen en 
bewerken de politiek met goed lob-
bywerk. Het zou natuurlijk wat meer 
kunnen zijn, maar ik ben voorzit-
ter van een platform en heb geen les-
sen te geven aan de organisaties die er 
deel van uitmaken. Ik ben er zelf wel 
van overtuigd dat je de problematiek 
moet politiseren, want armoede is ook 
een politiek probleem. Het politiseren 
van armoede is misschien het belang-
rijkste dat we de komende jaren moe-
ten doen. Uw vraag over caritas houdt 
daar verband mee. Ik behoor niet tot 
de mensen die laatdunkend doen over 

barmhartigheid en me-
dedogen zoals dat tot 
uiting komt tijdens De 
Warmste Week of privé-
initiatieven waar men-
sen voedsel of kleding 
bedelen. Alleen moet 
het deel uitmaken van 
een geheel. Zoals bij-
voorbeeld 11.11.11. dat 
tracht te doen. De ver-
droging van de Sahel en 
de relatie met armoede 
heeft te maken met kli-
maatopwarming, met 
slechte handelsafspra-
ken, met een falend eco-
nomisch systeem, enzo-
voort. Opnieuw, ik zal 
nooit laatdunkend doen 
over mensen die iets wil-
len doen voor hun naas-
ten, maar je moet altijd 
gaan van barmhartig-
heid naar rechtvaardig-

heid en solidariteit. En dus kom je al-
tijd terecht – in wat gelukkig nog een 
democratie is – bij politieke discussie 
en besluitvorming. 

Is het haalbaar en nodig om armen 
zelf te organiseren, zoals arbeiders 
zich in vakbonden hebben georgani-
seerd? Vakbonden hebben wel een 
werklozenwerking, maar er is geen 
centrale van werklozen. 

Binnen de arbeidersbewegingen is 
er sinds de jaren ’70 altijd discussie 
geweest over de plaats van werklozen 
binnen de vakbond. Het is een moeilij-
ke discussie. Wij leggen in ieder geval 
de link met de arbeidersbewegingen 
om zowel de mensen als de thematiek 
een breder draagvlak te geven en het in 
een breder kader te plaatsen. Dat het 
Netwerk Tegen Armoede en anderen 
zoeken naar manieren om armen zelf 
hun belang te laten vertolken, is na-
tuurlijk fantastisch. 

Eén van de vaststellingen uit het 
rapport is dat armoede een kleur 
krijgt. Kan u daar dieper op ingaan? 

Gekleurde armoede is nieuw. Ik ver-
wijs voor de cijfers in een aantal gro-
te steden naar ons rapport. En ik zeg 
er onmiddellijk bij: “het aantal vluch-
telingen van de laatste jaren is geen 
bedreiging voor onze sociale zeker-
heid”. Gekleurde armoede is bijzon-
der omdat bij sommige categorieën al-
les bij mekaar komt wat tot armoede 
kan leiden. Het armoedecijfer is jam-
mer genoeg hetzelfde gebleven, maar 
de samenstelling is inderdaad veran-
derd. De laatste jaren minder gepensi-
oneerden, maar meer jongeren. Meer 
alleenstaanden en alleenstaande vrou-
wen. Dat veronderstelt een specifieke 
aanpak, maar toch blijf ik pleiten voor 
universele maatregelen nodig om het 
armoedecijfer naar beneden te krijgen. 

Ik heb soms de indruk dat vereni-
gingen van armen, net als vele andere 
verenigingen, er niet in slagen om alle 
armen een stem te geven, in het bij-
zonder migranten of mensen met een 
migratieachtergrond.

Ik kan daar eerlijk gezegd geen slui-
tend antwoord op geven. Het zou kun-
nen, maar het is ook de reden waarom 
het Minderhedenforum mee in het 
platform werd opgenomen. Zij doen 
goed werk maar wij moeten deze stem 
ongetwijfeld nog beter aan bod laten 
komen.

Komt er een nieuw initiatief? 
Tot mijn vreugde kan ik meede-

len dat alle deelnemende organisa-
ties vorig jaar beslisten om verder te 
gaan. Wie weet komt er een nieuw 
logo, maar veel belangrijker is het ini-
tiatief van Samenlevingsopbouw, het 
Netwerk Tegen Armoede, Welzijnszorg 
en andere organisaties in aanloop naar 
de gemeenteraadsverkiezingen. Hun 
campagne heet Ieders stem telt en je 
zal er binnenkort van horen. Voor de 
federale, Vlaamse en Europese verkie-
zingen in 2019 begint Decenniumdoe-
len na de gemeenteraadsverkiezingen 
met een campagne die zal lopen tot 
mei 2019. Een campagne om met al-
lerlei moderne technieken en een me-
diacampagne op het debat te wegen 
met concrete alternatieven. Je merkt, 
wij zijn ondanks het armoedig beleid 
niet ontmoedigd. Er is geen reden om 
te stoppen. Het engagement is er. Het 
enthousiasme ook. 

Het onderzoeksrapport 10 armoedebarome-
ters, een decennium armoedig beleid is te 
koop aan 10 euro, 5 euro voor Verenigingen 
waar mensen het woord nemen, verzen-
dingskosten niet inbegrepen. Het boek is af 
te halen op het adres van Decenniumdoelen, 
Huidevetterstraat 165, 1000 Brussel. 

Wie een boek wenst te bestellen, kan een 
mailtje te sturen naar michel.debruyne@
decenniumdoelen.be. Meer informatie vind 
je ook op de rijk gestoffeerde website  
www.decenniumdoelen.be. 

Als men de cijfers 
over armoede kent en 
men geen maatre-
gelen neemt, kan je 
enkel concluderen dat 
men weigert om deze 
schandvlek op onze 
samenleving te 
wissen.

Jos Geysels
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