
Een menswaardig inkomen voor iedereen  

Op donderdag 14 mei werd een onderzoek voorgesteld waar enkele jaren aan gewerkt 
werkt. Het gaat om de vaststelling van een budgetstandaard, een meetinstrument waarmee 
men kan kijken of iemand een inkomen heeft waar men menswaardig van kan leven. 
De onderzoekers legden hun vorderingen voor aan focusgroepen waar ook mensen van onze 
verenigingen aan deelnamen. Het Vlaams Netwerk mocht op de voorstelling ook haar eerste 
reactie op het onderzoek geven. Het resultaat is een interessant instrument dat zeker 
relevant is om een indicatief minimum voor een menswaardig inkomen aan te reiken. 
Het ondersteunt ook met onderbouwde argumenten de eis van de Vlaamse, Belgische en 
Europese verenigingen voor het snel en grondig optrekken van de uitkeringen en laagste 
lonen. De bedragen die uit het onderzoek naar voor komen tonen duidelijk aan dat de 
uitkeringen en laagste lonen vandaag mensonwaardig laag zijn.  
Het optrekken van de uitkeringen tot de Europese armoedegrens van 878 euro zou in België 
vandaag slechts 1,2 miljard kosten. Een draagbare kostenpost als men kijkt naar het sociale 
en economische effect ervan en men het bedrag vergelijkt met andere politieke 
prioriteiten . 

Het concept zelf heeft ook beperkingen die steeds in het achterhoofd moeten gehouden 
worden. 
- Het budget werd berekend voor gezonde, goed geïnformeerde mensen die tijd hebben, een 
goede huisvesting, beschikbaar openbaar vervoer. Het spreekt voor zich dat dit juist zaken 
zijn waar veel mensen in armoede niet over beschikken. Niet geïsoleerde huizen, woonwijken 
zonder frequent openbaar vervoer, geen opleiding in budgetbeheer . 
In het budget werd enkel tandpreventie-onkosten opgenomen. Veel mensen die al lange tijd 
in armoede leven hebben net een slecht gebit. Dat slecht gebit leidt regelmatig tot 
discriminatie op de arbeidsmarkt ( met zo n gebit kan je toch niet in een restaurant, 
onthaalfunctie, .werken ). Krijgen mensen geen budget om dit op te lossen dan is ook hun 
positie op de arbeidsmarkt slechter. 
Men berekent meubelkosten vertrekkende van Ikeaprijzen. U weet wel waar die winkels 
liggen ..langs de snelweg. Onbereikbaar voor bus- en tramgebruikers (als de meubels al 
met openbaar vervoer te transporteren zijn). 
-Armoede=gebrek aan inkomen x tijd. Hoe langer je een laag inkomen hebt, hoe armer je 
bent. Drie maand rondkomen met 712 euro is geen ramp. 3 jaar rondkomen met 900 euro is 
veel moeilijker .Je spaargeld is op, je vrienden werden het beu je geld te lenen,  
-In België lopen de cijfers vaak achter op de realiteit. Het onderzoek gebruikte zo de cijfers 
over de woonsituatie van 2005. Ondertussen wijzigde er weer veel ten nadele van de kleine 
inkomens . 
-Werk vinden kost geld: brieven schrijven, vervoer, kinderopvang, propere kledij . 
Tot zover onze constructief kritische reflecties.  

-Wat ons opvalt in de studie: 
* de grote kosten voor kinderen die in de wettelijke minima duidelijk en ernstig onderschat 
worden.  
* de huisvestingsval als grote veroorzaker van inkomensarmoede. Het onderzoek toont 
duidelijk aan dat de kosten voor huisvesting te hoog zijn en enkel draaglijk zijn voor mensen 
die het geluk hebben een sociale woning te kunnen huren. Wetende dat er zo n 60.000 
mensen op een wachtlijst staan en er 180.000 mensen in totaal nog recht hebben op een 
sociale woning . 
Uit een studie van Pascal De Decker bleek al duidelijk dat het resterend equivalent inkomen 
van huurders, na aftrek van de huurkosten in absolute cijfers verminderde! Een schande die 
niet voldoende aandacht kreeg bij politici en journalisten. Waar velen spreken over de 
werklozenval zou er beter wat meer gesproken worden over de huisvestingsval . 



*Het verschil tussen budget met of zonder gebruik van sociale rechten (omnio, goedkoop 
openbaar vervoer) is erg klein. Veel gescheer en weinig wol dus. Veel paperassen en 
frustratie voor weinig effect.   

Deze budgetstandaard moet blijvend getoetst worden met het werkelijke budget. 
De auteurs van het onderzoek stellen de gezondheidsindex voor als instrument om de 
budgetstandaard de eerste jaren aan te passen. De gezondheidsindex is hier volgens ons 
niet voor geschikt. Zo maakt wonen maar 5% van de uitgaven uit. De gemiddelde 
woonquote in Vlaanderen is al 12% maar voor mensen in armoede ligt hij eerder rond de 
40% (zoals de studie zelf terecht aantoont) .. 
Ook moet de participatie van mensen in armoede aan de budgetstandaard blijvend zijn. Dit 
zorgt ervoor dat de standaard rekening houdt met de werkelijke situatie van mensen in 
armoede.  

De budgetstandaard mag niet enkel door OCMW s gebruikt worden voor aanvullende 
financiële hulp. Eerst moeten de uitkeringen omhoog tot een menswaardig inkomen. En dan 
kan het OCMW de bijzondere individuele situatie bekijken voor extra financiële steun bv. 
voor gezondheidszorgen, tandverzorging, dure energiekosten, .. 
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