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Programma 
Zaal 

9u30 Inleiding Amber 

Wat is armoede en waarop te letten bij 
de uitvoering van een armoedetoets? 

9u45 - 10u45 Vanuit ervaringskennis 

10u45 - 11u15 Vanuit wetenschappelijke kennis 

11u15 - 11u30 Pauze Senne 

11u30 - 12u00 Armoedetoets binnen het proces van 
beleidsontwikkeling, regelgeving en RIA 

Amber 

12u00 - 12u30 Concreet: het proces en hoe doe je het 

12u30 - 13u30 Lunch Senne 

13u30 – 15u15 Oefening Amber/Marina  

15u15 Plenaire terugkoppeling Amber 



Inleiding 

Beleidskader 
Waarom armoedetoetsen? 
Historiek 
Stand van zaken 
Ondersteuning 
 



Beleidskader 

 Regeerakkoord: “We (…) hanteren de armoedetoets” 
 Beleidsnota’s 

 Armoedebestrijding: “Ik zal deze legislatuur dan ook volop 
inzetten op de verdere uitrol en implementatie van de 
armoedetoets.” 

 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019 
(VAPA): 
 “Doelstelling 3: De Vlaamse Regering toetst actief het gevoerde 

beleid aan de effecten op mensen in armoede, ex-ante via de 
armoedetoets en ex-post via evaluatie” 

 Omzendbrief VR 2014/13 legt procedure vast 
 Wijzigingen gepland 

  



Armoedetoets: waarom? 

 Kwaliteitsvolle regelgeving verzekeren 
 
 Armoedebestrijding wil volwaardige participatie aan de 

maatschappij realiseren, zodat iedereen ten volle kan 
genieten van alle sociale grondrechten 
 Uitsluiting van doelgroepen vermijden 
 Geen nieuwe armoede creëren met nieuw beleid 

 
=> Met een armoedebril naar regelgeving kijken om zo   
     (onbedoelde) effecten in te schatten 



Historiek 

 Overleg 
 Proeftoetsen 

 Op basis van voorlopige handleiding 
 2 rondes: 2011 (o.a. kindpremie), 2013 (o.a. integrale 

jeugdhulp, preventieve gezinsondersteuning) 

 Evaluatie en leerpunten meegenomen 
 Hervorming RIA 

 O.a. integratie specifieke wetgevingstoetsen in RIA: RIA-
toepassingsgebied geldt ook voor specifieke 
wetgevingstoetsen 

 Uniek loket voor beleidsmedewerker/wetgevingsambtenaar 
  



Stand van zaken 

 VAPA: niet-limitatieve lijst met dossiers waarop 
minstens een armoedetoets zal uitgevoerd worden 

 Engagement van elke minister 
 Afspraken met betrokken actoren (moeten) worden 

gemaakt 
 Opvolging via voortgangsrapportage VAPA 

 
 

 We staan aan het begin: het is/wordt een leerproces 
voor iedereen (ook vandaag!) 
 



Ondersteuning 

 Handleiding 
 dynamisch 

 Vorming 
 HPAO/aandachtsambtenaren/raadgevers 
 In algemene vorming RIA/beleidsontwikkeling 
 Afstemming met andere toetsen (o.a. JoKER) 

 Aandachtsambtenaren & afdeling Welzijn en 
Samenleving als ‘back office’ 

 
 

www.vlaanderen.be/armoede 
 

http://www.vlaanderen.be/armoede


Wat is armoedetoets? 

 Een participatief proces  
 waarlangs overheidsactoren, in dialoog met andere 

betrokken actoren (ervaringskennis en wetenschappelijke 
kennis) 

 vooraf impact van beleid screenen 
 op armoede, mensen in armoede of op ongelijkheid die tot 

armoede kan leiden. 
 

 



Hoe ervaringskennis 
inbrengen bij de uitvoering 
van de armoedetoets ? 

16 november 2015 10 10 



 

  



- Inzicht : denk integraal en lange termijn 

- Vertaal, vertaal, vertaal, … 

- Proces boven product 

- Kwantitatief en kwalitatief meten 

- Opvolging en evaluatie 

- Censuur ? 

 

 

  

Wat is ervaringskennis ? 



- Inzicht in armoede : spinnenweb 

- Vergeet de binnenkant niet 

- Toets op alle factoren 

- Toets op lange termijn 

 

  

Denk integraal en lange 
termijn 



- Regelgeving is technisch 

- Vertalen in twee richtingen 

- Fnuiken van de kern van armoedetoets ? 

- Fnuiken van de realiteit ?  

 

  

Vertaal, vertaal, vertaal … 



- Armoedetoets is geen papieren proces 

- Armoedetoets is geen afvinkproduct 

- Alles staat of valt met overleg met alle 
partijen 

- Inpassen in lopende overlegprocessen 

- Belangrijk om tijdig te beginnen 

- Alle partijen op eenzelfde lijn 

 

  

Proces boven product 



- Wetenschappelijke input is belangrijk: 
meten én weten 

- Cijfers zijn niet heilig 

- Kwalitatieve processen ? 

- Welke partner betrekken ? 

  

Meten of weten ? 



- Niet alle effecten zijn onmiddellijk 
duidelijk  

- Bouw evaluatie en opvolging in 

- Evaluatie : respecteer ook het drieluik 

- Terugkoppeling naar alle partijen van 
proces : communicatie en respect 

  

Opvolging en evaluatie 



- Door in te passen in de RIA gaat 
belangrijke info verloren 

- Volledige info voor iedereen ter 
beschikking 

- Laat mogelijkheid tot constructieve 
beleidsvoorstellen van mensen in 
armoede 

 

  

Censuur ? 



- Meer verantwoordelijkheid naar lokale 
besturen heeft gevolgen ! 

- Kunnen bepaalde thema’s toch Vlaams 
opgevolgd worden ? 

 

  

Lokaal en / of bovenlokaal 



- Netwerk tegen Armoede : input 
verenigingen  

- De Link vzw – Tao Armoede : 
inschakelen opgeleide 
ervaringsdeskundigen 

- Andere armoede-organisaties  

 

 

 

  

Waar kan je terecht voor 
ervaringskennis ? 



Belangrijke aandachtspunten 

• Goedlopende dialoogprocessen laten 
bestaan 

• Lokale know how gebruiken 

• Ervaring met het thema of tijd krijgen 
om ervaring op te bouwen 

• Armoedetoets beschouwen als kans 

 



Vragen? 

 



AANDACHTSPUNTEN BIJ DE UITVOERING 
VAN DE ARMOEDETOETS 

 
REFLECTIES VANUIT WETENSCHAPPELIJK 

ENGAGEMENT 

 

Prof. Dr. Griet Roets 

Universiteit Gent 

13 november 2015 



Context 

• Vorige beleidsperiode Minister Lieten: proeftoetsen 

• Twee rondes: 2011 (kindpremie) en 2013 (werk-welzijnstrajecten, 

integrale jeugdhulp, preventieve gezinsondersteuning) 

• Op basis van participatief én effectief proces: overheidsactoren met 

eindverantwoordelijkheid in dialoog met actoren met 

ervaringskennis en wetenschappelijke kennis 

• Voorlopige synthese cf. studiedag VLAS 14/9/2015 

https://www.uantwerpen.be/nl/steunpunten/vlaams-

armoedesteunpunt/activiteiten/studiedag-14-september/ 
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Armoedetoets: what’s in a name? 

• ‘Poverty impact assessment’ (cf. OECD, European Anti-Poverty Network 

EAPN)  

• een recent Europees fenomeen cf. Ierland, 1998  

• nagaan van lange termijnimpact van beleid op armoede en ongelijkheid   

• evidentie over herverdelingscapaciteit van een algemeen sociaal beleid, 

inclusief armoedebeleid cf. Mattheuseffecten 

• armoede wordt beschouwd als een multi-dimensioneel sociaal probleem: 

niet enkel impact van beleid op materiële hulpbronnen (vb. kindpremie, 

kinderbijslag) maar ook op vlak van sociale/immateriële hulpbronnen (cf. 

toegankelijkheid en kwaliteit van publieke hulp- en dienstverlening) 

25 



Armoedetoets: what’s in a name? 

• ‘Poverty impact assessment’  

• bij voorkeur inherent onderdeel van een breed gedragen sociaal beleid in 

plaats van een deelaspect van het beleid 

• Vb. tewerkstelling-kinderopvang  

• Vb. ecologisch-sociaal (zonne-energie) 

• essentieel in systematische evaluatie van de effectiviteit van het 

gevoerde algemeen sociaal beleid, inclusief armoedebeleid (geen ad hoc 

‘dekmantel’) 

• bij voorkeur combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie cf. 

kwaliteit van leven van mensen in armoedesituaties 

• draagt potentieel bij aan politiek en cultureel draagvlak om armoede te 

bestrijden  

26 



Armoedetoets: what’s in a name? 

• ‘Poverty impact assessment’  

• Onderscheid tussen ‘ex ante’, ‘during implementation’, and ‘ex post’ 

• ‘ex ante’: assessment van mogelijke impact die verwacht kan worden 

van beleidsstrategie; kan keuzemogelijkheden bloot leggen voor 

beleidsmakers en laat hen toe een zo optimaal mogelijke beleidskeuze 

te maken 

• ‘during implementation’: laat bijsturing en afstemming op noden van 

mensen in armoede mogelijk 

• ‘ex post’: nadruk op evaluatie en het identificeren van wat geleerd kan 

worden van bepaalde beleidsmaatregelen  

• Idealiter omvat een armoedetoets een langdurig en procesmatig 

engagement, en omvat deze drie elementen van opvolging cf. ‘quick 

scan’?  

27 



Armoedetoets: what’s in a name? 

• ‘Poverty impact assessment’  

• Essentieel in de armoedetoets is het – bij voorkeur langdurig - 

participatief proces 

• procesmatige kruisbestuiving van kennis van beleidsmakers (inclusief 

administratie!), ervaringskennis en wetenschappelijke kennis  

• Potentiële voordelen  

• consensus en draagvlak zelfs vooraleer een beleidsmaatregel genomen 

wordt  

• een momentum voor sociale verandering 

• verantwoording van beleidskeuzes, zelfs in tijden van economische 

schaarste 
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Armoedetoets: what’s in a name? 

• Voorbeeld op globaal niveau – harmonisering van herverdeling op 

ecologische, economische en sociale aspecten 

• In Vietnam, a Poverty Impact Assessment was used to assess the 

distributional impacts of a waste water collection and treatment project. 

The results clearly identified opportunities and risks for different socio-

economic groups to benefit from the intervention. For example, the PIA 

recommended subsidies through water tariffs based on consumption 

levels; revolving funds managed by women to enable poor households to 

get house connections and access the sewage system. The PIA helped to 

fund ways to empower women and identify technology that does not 

exclude poorer households.  
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Aandachtspunten  

• Participatie of nep-participatie/tokenisme? Resulteert de inspanning in een 

beter en vooral herverdelend sociaal beleid, of is het een dekmantel om 

beleidsbeslissingen te legitimeren?  

• Intentie en betrokkenheid van verschillende actoren zo vroeg mogelijk in 

het beleidsproces (ex ante) 

• Tegensprekelijkheid en transparantie? Leidt het engagement tot het 

verduidelijken van standpunten ter bestrijding van armoede en sociale 

ongelijkheid?  

• Vereist eerlijkheid en standvastigheid van de betrokken actoren  
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Aandachtspunten  

• Politiek en cultureel draagvlak nodig vooraleer men het proces van een 

armoedetoets aanvangt!  

• Complex vanwege de normatieve en ideologische geladenheid van 

armoedebestrijding vb. schuld/empowerment van individuele burgers die 

zelf verantwoordelijk gesteld worden voor de realisatie van hun eigen 

welzijn, of ook een taak/verantwoordelijkheid van de welvaartsstaat? 

• Herverdeling van materiele én immateriële/sociale hulpbronnen tussen 

arm en rijk? (cf. sociale ongelijkheid)  

31 



Vragen? 

 



RIA EN DE  
ARMOEDETOETS 
Manu Dierickx Visschers 

DIENST WETSMATIGING – 

DEPARTEMENT KANSELARIJ EN BESTUUR 



INHOUDSOPGAVE 

RIA-ARMOEDETOETS IN BESTUURSKUNDIG OPZICHT 
ACTIEF: bij de vormgeving van een 
beleid omtrent armoedebestrijding 
REACTIEF: bij de beoordeling van de 
effecten van ander beleid op armoede 

RIA-ARMOEDETOETS IN JURIDISCH OPZICHT 
ACTIEF: bij de vormgeving van de 
sociaal-economische grondrechten 
REACIEF: bij de vrijwaring van 
klassieke grondrechten bij de 
vormgeving van beleid omtrent 
armoedebestrijding 



RIA-ARMOEDETOETS 
IN BESTUURSKUNDIG OPZICHT 
WAT IS DE (R)IA? 

RIA staat voor reguleringsimpactanalyse, maar… 

richt zich ook op elke vormgeving van beleid; 

Houdt zich met meer bezig dan met impactanalyse; 

Bestaat uit opeenvolgende aandachtpunten 

Analyse van het probleem 

Bepaling van het beleidsdoel 

Welke opties zijn mogelijk? 

Beschrijving van de effecten per optie 

Welke optie wordt gekozen en waarom? 

Uitvoering, handhaving en evaluatie van de 

optie 

Resultaten van de raadpleging van de 

‘stakeholders’ 

 



RIA-ARMOEDETOETS 
IN BESTUURSKUNDIG OPZICHT 
De meerwaarde van de RIA-methodiek 

Is algemeen aanvaard en erkend als de 

beste methode voor goede 

beleidsontwikkeling; 

Kan alle 8 kenmerken van goede 

regelgeving behandelen; 

Bestaat in hoofdzaak uit het proces en 

een document 

‘One size fits all’ => is overkoepelend, 

daarom de koppeling met de armoedetoets; 



RIA-ARMOEDETOETS 
IN BESTUURSKUNDIG OPZICHT 
WAAROM ‘IN BESTUURSKUNDIG OPZICHT’? 

Gericht op effectief beleid 

Gericht of efficiënt beleid 

Gericht op gedragen beleid 

WAT HOUDT DE ACTIEVE VARIANT IN? 

Vormgeving van een beleidsmaatregel 

inzake armoedebestrijding of inzake de 

versterking van het menswaardig bestaan 

Het gehele RIA-proces moet doorlopen 

worden 

Vooral focus op gedragsanalyse en -

verandering 

 

 

 



RIA-ARMOEDETOETS 
IN BESTUURSKUNDIG OPZICHT 
Wat houdt de passieve variant in? 

Zal wellicht het meest voorkomend zijn 

Richt zich vooral op de vrijwaring tegen 

armoede als gevolg van andere 

beleidsmaatregelen 

Van belang zijn de volgende hoofdstukken: 

In kaart brengen van de betrokken 

partijen: zijn de ‘minder begoeden’ 

betrokken partij en waarom? 

Analyse van de (indirecte) effecten van de 

voorgenomen beleidsmaatregel op de ‘minder 

begoeden’? 

Centraal staat de vraag of ‘de 

beleidsmaatregel’ voldoende heeft rekening 

gehouden met de positie en belangen van de 

‘minder begoeden’ 

 



RIA-ARMOEDETOETS 
IN BESTUURSKUNDIG OPZICHT 
MAAR… 

RIA-toepassing boet sterk aan belang in: 

Inkrimping van het toepassingsgebied 

Lage kwaliteit van de RIA-toepassing 

Onvoldoende verband tussen doorlopen van RIA-

proces en verbetering van de beleids- of 

wetgevingskwaliteit  

De redenen hiervoor zijn in essentie tweevoudig: 

Politieke krachten: ‘RIA will not stop an 

elephant’ 

Technische moeilijkheden i.v.m. volledige 

inschatting van kosten en baten van 

beleidsmaatregel voor samenleving 

Beide redenen versterken elkaar  



RIA-ARMOEDETOETS 
IN JURIDISCH OPZICHT 
Politieke krachten vloeien voort uit Public 

Choice theorie waarbij politieke actoren hun 

eigenbelang (macht) nastreven: 

Politici willen (her-)verkozen worden 

Drukkingsgroepen willen hun belangen afdwingen 

Administratie gebruikt toepassing en handhaving 

van wetgeving om invloed en budget te vergroten 

Oplossing: zoektocht naar tegenmacht => 

rechtscolleges die uiteenlopende belangen tussen 

overheid en burger afwegen 

Daarom: koppeling van RIA-methodiek en -

toepassing aan juridisch afdwingbare vrijwaring van 

de grondrechten 

 



RIA-ARMOEDETOETS 
IN JURIDISCH OPZICHT 
Juridisch kader is al aanwezig 

Grondslag hiervan: vrijwaring van grondrechten 

en basisvrijheden (grondwettelijk en 

supranationaal) 

Groeiende rol van het Grondwettelijk Hof, van 

het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en 

van de Raad van State 

Maar ook gewone rechtscolleges => buiten 

toepassing laten 

Impact van wetgeving op grondrechten is pas 

geoorloofd indien het beleidsdoel legitiem is, 

de maatregel geschikt en noodzakelijk is, en de 

nadelige effecten van de maatregel niet opwegen 

tegen de voordelen 



RIA-ARMOEDETOETS 
IN JURIDISCH OPZICHT 
Legitimiteitstest: expliciete formulering 

van beleidsdoel => geen moeilijke test 

Geschiktheidstest: maatregel moet het doel 

realiseren of toch minstens dichterbij brengen 

Noodzakelijkheidstest: zijn er geen minder 

belastende beleidsmaatregelen beschikbaar 

Evenredigheidstest: afweging van de voor- en 

nadelen van de maatregel => vertaald in 

“gelijkheid van openbare lasten” of “geen 

individuele en excessieve lasten” 

Hoe kan men deze testen onderbouwen of 

bewijzen? 



RIA-ARMOEDETOETS 
IN JURIDISCH OPZICHT 
Gebruik van RIA-methodiek voor deze toetsen 

Antwoord op probleem- en doelbepaling => 

legitiem 

Antwoord op keuze van opties => geschikt en 

onmisbaar 

Antwoord op beschrijving van effecten => 

evenredig 

Beoordeling van RIA-kwaliteit = afdoende 

antwoord op deze opeenvolgende testen 

Daarnaast is er het groeiend belang van de 

beginselen van zorgvuldigheid en afdoende 

motivering 

 



RIA-ARMOEDETOETS 
IN JURIDISCH OPZICHT 
Toepassing en verfijning van de toetsen vereist een 

grotere inbreng van de gedragsanalyse bij (dwingende) 

wetgeving 

Legitimiteitstoets: 

analyse van het problematische gedrag + 

gedragsprofiel 

welk en hoeveel gewenste gedragsverandering 

Geschiktheids- en onmisbaarheidstoets: 

Nauwkeurige beschrijving van gedragsverplichtingen 

Causaliteit gedragsverplichtingen - gewenst gedrag 

Handhaving van gedragsverplichtingen (Tafel van 

Elf) 

Evenredigheidstoets: 

Wie wint wat, hoeveel en waarom? 



RIA-ARMOEDETOETS 
IN JURIDISCH OPZICHT 
De actieve variant: vrijwaring van art. 23 GW => 

verzekeren van een menswaardig bestaan (bevat een 

oplijsting van sociaal-economische grondrechten) 

Vooral standstill-verplichting: 

Geen aanzienlijke vermindering van sociale 

bescherming 

Marginale toetsing van de adequaatheid van 

beleid 

Verhouding individueel versus algemeen belang 

In mindere mate ook positieve verplichtingen: 

Morele plicht tot armoedebestrijding kan op 

termijn een juridische verplichting worden 

Maar rechter stelt zich niet in de plaats van 

beleidsmaker 

 



RIA-ARMOEDETOETS 
IN JURIDISCH OPZICHT 
De passieve variant: het beleid inzake 

armoedebestrijding kent zijn grenzen in de 

klassieke grondrechten  

Voorbeeld: vernietiging van de sociale lasten 

inzake het grond- en pandendecreet 

Nieuwe rechtsfiguur: gelijkheidsbeginsel openbare 

lasten 

- ‘De buiten het normale maatschappelijke risico of 

het normale bedrijfsrisico vallende en op een 

beperkte groep van burgers of instellingen 

drukkende gevolgen van een op zichzelf 

rechtmatige overheidsdaad’ 

- Solidariteit? Ja, maar met mate => regelgeving 

mag niet gebruikt worden in de functie van 

herverdelende belastingen 

 



Conclusies 

RIA-methodiek op zich behoudt een 

bestuurskundige focus maar moet vooral 

verantwoordelijkheid van de diverse 

beleidsverantwoordelijken worden 

Hou rekening met het groeiend belang van 

juridische handhaving en toetsing, zelfs 

indien of wanneer de 

beleidsverantwoordelijken dit niet doen 

Rol van Dienst Wetsmatiging: 

Advies over de RIA-kwaliteit 

Beoordeling van de naleving van de 

vereisten of beginselen inzake 

noodzakelijkheid en evenredigheid 



Vragen? 

 



Het proces 

Wat is het (niet)? 
Wie? 
Op welke dossiers? 
Stappen 
Randvoorwaarden 
 
 



Armoedetoets: wat is het? 

 Een participatief proces  
 waarlangs overheidsactoren, in dialoog met andere 

betrokken actoren (ervaringskennis en 
wetenschappelijke kennis) 

 vooraf impact van beleid screenen 
 op armoede, mensen in armoede of op ongelijkheid die 

tot armoede kan leiden. 
 
 Mogelijkheid van automatische rechtentoekenning 

nagaan 



Armoedetoets: wat is het niet? 

 Een formele oefening 
 Een aanvinklijst 
 Louter een document 
 Intern overheidsproces 
 … 



Armoedetoets: wie? 

 De functioneel bevoegde minister en administratie 
= verantwoordelijk 

 Dossierbeheerder 
 Rol aandachtsambtenaar 
 Ervaringskennis 
 Wetenschappelijke kennis 

 
=> Bij begin proces: duidelijke afspraken en taakverdeling! 



Armoedetoets: wanneer vereist? 

 Principe: RIA-toepassingsgebied 
 Proportionaliteit 
 Bij begin legislatuur: prioritiseren 

 Advies HPAO 
 Afspraken VPAO 

 Niet-limitatieve lijst dossiers voor armoedetoets bij 
VAPA 

 Dynamisch: jaarlijks actualiseren a.d.h.v. 
regelgevingsagenda’s, bijsturing VAPA 2017 
 

 Beslissing VR 
 



Armoedetoets:  
ook wanneer niet vereist? 

Dossiers buiten RIA-toepassingsgebied kunnen grote impact 
hebben 

Proces en principes van armoedetoets kunnen ook dan 
gevolgd worden 

Kan bv. neerslag vinden in memorie van toelichting 



Armoedetoets: formele vereisten 

 Formeel geïntegreerd in de RIA 
 Resultaat: ingevuld RIA-sjabloon waarbij rekening 

gehouden wordt met de RIA- en de armoedetoets-
richtlijnen 

 Toegevoegd aan het regelgevingsdossier dat aan het 
Vlaams Parlement en de adviesraden bezorgd wordt 



Armoedetoets: het proces 

 Beslissing: armoedetoets op dossier X 
 Bevoegde minister beslist wie betrokken wordt vanuit 

ervaringskennis en wetenschappelijke kennis 
 Afspraken met betrokken actoren, vroeg in het 

besluitvormingsproces 
 Timing, aanpak en wederzijdse verwachtingen: adviezen, 

overlegmomenten, (nieuw) wetenschappelijk onderzoek, … 

 Geregeld overleg bij belangrijke stappen in het proces 
 Neerslag proces in RIA-document 
 (Geïntegreerd) advies Afdeling Welzijn en Samenleving 
 Agendering VR 



Armoede binnen RIA-richtlijnen 

1. Gegevens van het advies 
2. Titel en fase 
3. Samenvatting 
4. Probleembeschrijving 
5. Beleidsdoelstelling 
6. Opties 
7. Analyse van effecten 

1. (sub)doelgroepen 
2. analyse 

 

8. Vergelijking van de opties 
9. Uitvoering 
10. Administratieve lasten 
11. Handhaving 
12. Evaluatie 
13. Consultatie 

1. interne 
2. externe 

14. Contactinformatie 



1. Gegevens van het advies 

Vermeld dat een armoedetoets werd geïntegreerd 

 
2. Titel en fase 

 
Geen bijzondere aandachtspunten 

 
3. Samenvatting 

 
Integreer de resultaten van de armoedetoets  
 

 



4. Probleembeschrijving 

Relatie probleem en armoede 
Bestaande kennis (wet./erv.) rond probleem vs. armoede 
Gevolgen en risico’s inzake (mensen in) armoede 
Waarom bestaande maatregelen niet gewenste 

(armoedebestrijdend) effect? 
Al evaluatie van bestaande maatregelen vanuit 

armoedeperspectief (wet./erv.)? 
Politieke context: probleem opgenomen in 

armoedebestrijdingsbeleid? 



5. Beleidsdoelstelling 

Is armoedebestrijding een (hoofd/neven)doelstelling van de 
geplande maatregel? 

Preventief/curatief? 
Zorgen voor mensen in armoede/mensen uit armoede 

halen/voorkomen dat mensen in armoede geraken? 
Bijdrage aan armoededoelstellingen in Vlaanderen? 



6. Opties 

Hoe armoedebestrijdend wil elke optie zijn? 
Desgevallend, vermeld hoe maatregelen genomen worden 

om nadelige gevolgen van een optie inzake armoedebestrijding 
worden vermeden/beperkt 

Hou rekening met ervaringskennis/wetenschappelijke kennis 
 



7. Analyse van de effecten – 
(sub)doelgroepen 

Beschrijf mensen in armoede als (een van de) doelgroep(en) 
Belang van subcategorieën! 
Beschrijf ook organisaties die met/voor mensen in armoede 

werken als ze effecten zullen ondervinden 
Vermeld in elke optie dezelfde doelgroepen 



7. Analyse van de effecten 

7.1 In het kader van een duurzaam armoedebestrijdingsbeleid 
Neemt de optie de uitgangspunten mee, of gaat ze er tegenin? 

Empowerment 
Participatie 
Structureel en preventief werken 
Progressief universalisme 
Integraal en geïntegreerd 
Resultaten op lange en korte termijn 



7. Analyse van de effecten 

7.2 Op de toestand (aard, omvang) van armoede en de positie 
van mensen in armoede in de maatschappij 

Vermeld de (in)directe effecten voor (sub)doelgroepen 
Neem verschillende dimensies mee 

Hoogte (aantal mensen in armoede): 
stijgt/daalt/verschuiving 
Breedte (impact op andere domeinen van armoede) 
Diepte/kloof (inclusief vs.categoriaal, stigmatisering) 
Tijd (kort vs. langdurige armoede, drempel) 

Gebruik expertise en ondersteuning (zie verder) 



8. Vergelijking van de opties 

In welke mate vermindert de gekozen optie (best) armoede? 
Draagt ze bij tot Vlaams armoedebestrijdingsbeleid? 



9. Uitvoering 

Wordt bij uitvoering rekening gehouden met mensen in 
armoede? 

Hoe wordt doelgroep(organisaties) betrokken? 
Hoe worden mensen (in armoede) geïnformeerd over de 

maatregel? Is dit een effectieve manier? 
Link www.communicerenmetarmen.be  

http://www.communicerenmetarmen.be/


10. Administratieve lasten 

AL voor mensen in armoede en organisaties? Zijn dit 
drempels? 

Hoe worden AL verkleind/weggenomen? 
Als er rechten toegekend worden: worden ze automatisch 

toegekend? 
Geen automatische toekenning: 

Waarom niet? 
Welke maatregelen om de toekenning toch maximaal te 
realiseren? 
 



11. Handhaving 

Heeft eventuele sanctionering gevolgen voor armoederisico? 
Hoe doelgroep en organisaties betrokken? 
Rol inspectie ikv armoede 



12. Evaluatie 

Hoe zal impact op (mensen in) armoede opgevolgd worden? 
Hoe en wanneer wordt ervaringskennis en wetenschappelijke 

kennis hierin betrokken? 



13. Consultatie 

! Kernelement van armoedetoets 
 

Vermeld wie/hoe/waarom 
Vermeld resultaten en hoe er al dan niet rekening mee 

gehouden werd 
 

13.1. Interne consultatie 
Minimaal aandachtsambtenaar eigen entiteit 
Mogelijk andere relevante beleidsdomeinen 

(multidimensionaliteit armoede – integrale aanpak) 



13. Consultatie 

13.2. Externe consultatie – informeel 
 

Ervaringskennis 
Verenigingen waar armen het woord nemen/Netwerk 
Opgeleide ervaringsdeskundigen (TAO) 
Minderhedenforum, samenlevingsopbouw, Uit de Marge,… 
Doelgroep zelf (via bovenstaande) 

Wetenschappelijke kennis 
VLAS/wetenschappelijke instellingen 
Simulaties 

Andere organisaties 
Interfederaal Steunpunt 
Middenveld, hulp- en dienstverlening, … 



 
Vorming armoedetoets 

13 november 2015 

 

Henk Van Hootegem 
henk.vanhootegem@cntr.be 
02/2012.31.71 

mailto:henk.vanhootegem@cntr.be
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(1) opgericht door een Samenwerkingsakkoord tussen de 

federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen, 

goedgekeurd door alle parlementen 

 

- armoede gedefinieerd als een schending van 

mensenrechten 

- opdracht om de uitoefening van rechten te evalueren 

- op basis van overleg met talrijke en diverse actoren 

- tweejaarlijks Verslag, met aanbevelingen voor de 

verschillende regeringen, parlementen en adviesraden 

 

 

 
 

 

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting – www.armoedebestrijding.be 
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(2) aanspreekbaar voor:  

- input op basis van resultaten van de verschillende 

overleggroepen, opgenomen in de tweejaarlijkse 

Verslagen (werk, wonen, gezondheid, justitie, energie en 

water, sociale bescherming, kinderopvang, …) 

- organisatie van overleg en dialoog met diverse actoren 

- overzicht van kennis en onderzoek 

- aantal onderzoeken zijn gebeurd op vraag van het Steunpunt 

- rubriek ‘feiten en cijfers’ op site www.armoedebestrijding.be 

- documentatiecentrum 

- contacten met diversiteit aan actoren 

- uitwisseling – interfederaal – rond armoedetoets 

 

 

 

 

 

 
 

 

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting – www.armoedebestrijding.be 

http://www.armoedebestrijding.be/
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13. Consultatie 

13.2. Externe consultatie - formeel 
Welke formele consultaties nog (bv. SAR) 
Zijn doelgroep(organisaties) daarin betrokken 
 

13.3. Financieel 
Wat nodig is hangt af van concreet dossier 
Beschikbaar onderzoek en/of nieuw uit te besteden 

onderzoek? 
Is ervaringskennis (snel) beschikbaar, bv. bestaande 

dialooggroepen en/of nieuw op te zetten dialoogproces? 
=> Snel in proces de nodige actoren betrekken en ook hierover 
afspraken maken 



13. Consultatie 

13.2. Externe consultatie - formeel 
Welke formele consultaties nog (bv. SAR) 
Zijn doelgroep(organisaties) daarin betrokken 
 
 
 
 



13. Consultatie 

Aandachtspunten 
Transparantie: verwerk de resultaten in het RIA-document. 
Verwijs naar de integrale input van de betrokken actoren 
(bv. als bijlage, publicatie op een website). 
Investeer (middelen/financieel) 
• Wat nodig is hangt af van concreet dossier 
• Beschikbaar onderzoek en/of nieuw uit te besteden 

onderzoek? 
• Is ervaringskennis (snel) beschikbaar, bv. bestaande 

dialooggroepen en/of nieuw op te zetten dialoogproces 
=> Snel in proces de nodige actoren betrekken en ook hierover 
afspraken maken 



14.Contactinformatie 

Vermeld de betrokken aandachtsambtena(a)r(en) 
armoedebestrijding 



Armoedetoets: cruciale 
randvoorwaarden 

 Echt engagement & bereidheid rekening te houden met 
resultaten 

 Bepalen kader: wat ligt al vast, wat niet? 
 Transparantie 
 Snel in het besluitvormingsproces starten 
 Voldoende tijd voorzien in elke stap van het proces 
 Expertise-inbreng 
 Afstemmen met bestaande overlegorganen 
 Soms volstaat geen eenmalige armoedetoets, maar is een 

permanent overleg en/of evaluatie nodig 
 
 



Vragen? 

 
 
 

Contactgegevens 
 

Departement WVG 
afdeling Welzijn en Samenleving 

 
Frank Van den Branden 

Beleidsmedewerker 
frank.vandenbranden@wvg.vlaanderen.be 

02 553 32 24 

 

mailto:frank.vandenbranden@wvg.vlaanderen.be

