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IEDERS STEM TELT!
Op 14 oktober 2018 vinden in ons land de verkiezingen voor gemeentes en provincies plaats. Er
staat die dag heel wat op het spel voor mensen in maatschappelijk kwetsbare posities1.
Voldoende inkomen, een goed dak boven het hoofd, een betaalbare energiefactuur, haalbare
dokterskosten, een toegankelijk eerstelijnsaanbod (OCMW, CAW, DMW, …), gelijke
onderwijskansen voor de kinderen, redelijke toegangsprijzen voor cultuurevenementen, taallessen
voor anderstaligen ... Dat zijn de bekommernissen en noden van mensen en gezinnen die het
moeilijk hebben in onze samenleving.
Lokale besturen beschikken over heel wat hefbomen die reële verbeteringen kunnen tot stand
brengen in het leven van maatschappelijk kwetsbare mensen. Bovendien vormen gemeentes, met
hun buurten en wijken, het meest nabije bestuursniveau. Nergens kan beleidsparticipatie door en
versterking van mensen beter gerealiseerd worden.
Desondanks stellen we vast dat de belangen van de maatschappelijk meest kwetsbare mensen maar
zelden centraal staan wanneer politieke partijen naar de gunst van de kiezer dingen. Veelal staan
hardere thema’s zoals infrastructuurwerken, economie en veiligheid op de politieke agenda.
Daardoor krijgen sociale thema’s niet altijd de aandacht die ze nodig hebben.
Om deze redenen geven tal van middenveldorganisaties samen vorm aan ‘Ieders stem telt’, een
participatief project dat aan maatschappelijk kwetsbare groepen een megafoon biedt in aanloop
naar de lokale verkiezingen van oktober 2018. In het najaar van 2017 brachten we vele duizenden
van hen samen om na te denken en zich uit te spreken over maatregelen die lokale
beleidsverantwoordelijken kunnen nemen in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.2
In het voorjaar van 2018, wanneer de politieke partijen volop werken aan hun lokaal
verkiezingsprogramma, volgt een intensieve lobbyronde. En ook als de verkiezingscampagne op
volle toeren draait, zullen maatschappelijk kwetsbare groepen uitdrukkelijk aanwezig zijn in het
politieke en publieke debat. Enerzijds via debatten en feesten van de sociale politiek, anderzijds via
een mediagenieke webapplicatie die mensen confronteert met concrete situaties van achterstelling
en uitsluiting én inzicht geeft in hoe politieke partijen daaraan denken te werken.

DE TWAALF WERKEN VOOR LOKALE BESTUREN
Lokale verkiezingen gaan in de eerste plaats over lokale beleidsthema’s. Toch kiezen we er bewust
voor om ook een memorandum op te stellen gericht naar de politieke partijhoofdkwartieren.

Mensen die zich in onze samenleving om financiële, sociale en lichamelijke redenen in een kwetsbare positie bevinden. Het betreft een diverse
groep van mensen: denk bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – aan mensen in armoede, meervoudig achtergestelden, kortgeschoolde langdurig
werklozen, leefloontrekkers, maatschappelijk kwetsbare senioren en jongeren, eenoudergezinnen met een laag inkomen, aan personen met een
migratieachtergrond, erkende vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf, dak- en thuislozen, woonwagenbewoners en permanente
campingbewoners, mensen met een handicap, langdurig zieken, …
1

Dit memorandum geeft een globaal overzicht van de voorgestelde beleidseisen. Dit proces mondt uit in regionale en lokale prioriteitennota’s
die de participatietoets ten volle hebben doorstaan. En hoewel dit memorandum geschreven is op maat van Vlaamse steden en gemeenten
gelden het gros van de voorstellen, weliswaar met inachtneming van de andere institutionele context en beleidspraktijk, ook voor de gemeenten
binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
2
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Uiteraard omdat de moederpartijen ongetwijfeld een sterke invloed hebben op hun lokale
afdelingen. Maar ook omdat armoedebestrijding een doorgedreven samenwerking vergt tussen de
diverse beleidsniveaus.
Het is niet goed gesteld met de armoede in ons land. Ongeveer 15% van onze landgenoten (1,7
miljoen Belgen waarvan 600.000 Vlamingen) leeft, of beter, moet overleven, met een inkomen
onder de Europese armoedegrens. Het leefloon voor een alleenstaande bedraagt momenteel 867
euro. De Europese armoedegrens, vastgelegd op 60% van het mediaaninkomen, ligt volgens een
recente berekening op 1.115 euro. Wanneer we inzoomen op de armoederisicograad van de
Belgische kinderen, stellen we vast dat dit cijfer oploopt tot 17,8%. In 2016 deden 143.287 personen
een beroep op één van de negen voedselbanken. Dit is een stijging van 17,4 % tegenover 2014.
Bovendien kan meer dan 20% van onze medeburgers de eindjes maar amper aan elkaar knopen.
Over deze cijfers is er weinig of geen discussie, noch op maatschappelijk vlak noch op het politieke
niveau. Armoede is dus geen marginaal fenomeen. Armoede is doorgedrongen tot grote lagen van
onze samenleving. Zelfs een job geeft niet altijd de nodige bescherming tegen armoede.
Om de lokale besturen aan te moedigen het voortouw te nemen in de strijd tegen armoede en
sociale uitsluiting, schuiven we – de Griekse mythologische held Herakles indachtig – 12 werken
naar voor gericht naar gemeenten en OCMW. Deze 12 werken zijn alle even noodzakelijk als
uitdagend. Van lokale besturen vragen we dat ze alles in het werk stellen om hun inwoners een
leven in menselijke waardigheid te verzekeren. We vragen lokale besturen te opereren als zorgende
besturen, die hun inwoners niet in de kou laten staan.

We vragen de lokale besturen:
Maak van een krachtdadig sociaal beleid een topprioriteit. En werk dit lokaal sociaal
beleid uit in samenwerking met mensen in armoede en middenveldorganisaties. Zet de
hefbomen die elk lokaal bestuur heeft maximaal in om het fundamentele probleem dat
armoede is te bestrijden en een beleid van herverdeling, solidariteit en structurele
uitbouw van grondrechten en mensenrechten te realiseren.
Sterke, kritische en autonome middenveldorganisaties zijn voor lokale besturen de best
denkbare bondgenoten om deze 12 werken stapsgewijs te helpen realiseren. En
uiteraard dient ook de ervaringsdeskundigheid van mensen in maatschappelijk
kwetsbare posities voluit benut te worden. Voor ons geldt participatie als een
noodzakelijk cement voor onze 21ste -eeuwse democratie.
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WERK 1
STRUCTURELE ARMOEDEBESTRIJDING –
FUNDAMENT VAN HET SOCIAAL BELEID
1,7 miljoen Belgen leven in armoede. Daarvan zijn er ‘slechts’ 125.000 met een leefloon. Mensen
met een migratieachtergrond maken daar een significant deel van uit. Harde cijfers die een
welvarend land confronteren met een niet afdoend armoedebeleid. Lokale besturen moeten, in
samenwerking met de hogere overheden, werk maken van een sociaal beleid waarin herverdeling,
solidariteit en de strijd tegen onderbescherming centraal staan.
• Lokale besturen grijpen de inkanteling van de OCMW’s aan als kans om van sociaal beleid en

armoedebestrijding een topprioriteit te maken. Dit leidt tot een geïntegreerd beleid waarin over
alle levensdomeinen heen een menswaardig bestaan gegarandeerd wordt voor elke inwoner, met
speciale aandacht voor de maatschappelijk meest kwetsbaren.
• Aan het begin van de legislatuur stellen lokale besturen een armoedebarometer op die de

armoede in de gemeente meet en de monitoring van de evolutie de komende zes jaar mogelijk
maakt.
• Het meerjarenplan bevat (over de verschillende levensdomeinen) een substantieel en

geïntegreerd luik armoedebestrijding, met concrete en becijferde voorstellen waarvoor een
strak tijdspad wordt uitgetekend en dat via de armoedebarometer gemonitord wordt.
• Maatschappelijk kwetsbare groepen, armoedeverenigingen en middenveldorganisaties worden

structureel betrokken bij de planning, uitvoering en evaluatie van de strategische
meerjarenplanning van het lokaal sociaal beleid.
• Lokale besturen, mensen in armoede en middenveldorganisaties zijn partners in het realiseren

van het structurele armoedebestrijding en lokaal sociaal beleid. Investeren in samenwerking en
netwerking is cruciaal. Kleinere lokale besturen kunnen samenwerkingsverbanden aangaan met
de omliggende gemeenten om de slagkracht en het aanbod van het gemeentelijk armoedebeleid
te verhogen.
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WERK 2
EEN TOEREIKEND MINIMUMINKOMEN – BASIS
VAN EEN MENSWAARDIG BESTAAN
Een toereikend minimuminkomen is een noodzakelijke voorwaarde voor het realiseren van een
menswaardig bestaan. Alle gezinsinkomens moeten minstens uitstijgen boven de Europese
armoederisicodrempel. Vervangingsinkomens en uitkeringen moeten opgetrokken worden. Hier ligt
een verantwoordelijkheid voor de hogere overheden, maar ook lokale besturen hebben hefbomen
om hieraan bij te dragen.
• Lokale besturen stellen iedereen die op hun grondgebied verblijft in staat een leven te leiden

dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. We verwachten van de federale overheid dat
de uitkeringen opgetrokken worden tot boven de Europese armoedegrens.
OCMW’s kennen aanvullende steun toe en hanteren daarvoor de wetenschappelijk gefundeerde
referentiebudgetten als richtsnoer. Aanvullende steun wordt zo behoeftegericht als mogelijk
ingezet.
• De aanvullende steun van OCMW’s mag niet afhankelijk zijn van het statuut dat mensen

hebben of de ‘categorie’ waartoe ze behoren. Hij moet met andere woorden ook voorzien
worden voor andere groepen dan leefloongerechtigden met een (middelen getoetst) inkomen
beneden de referentiebudgetten: werklozen, gepensioneerden of mensen met een laag inkomen
uit arbeid (zelfstandig of in dienstverband).
• Het tijdelijk of permanent schrappen van een uitkering drijft mensen verder in armoede. Lokale

besturen vermijden het aantal schorsingen van leefloon bijgevolg zoveel als mogelijk.
• Lokale besturen engageren zich om onrechtmatige niet-toekenning van het leefloon en andere

tegemoetkomingen zoals huurwaarborg en installatiepremies voor onder andere erkende
vluchtelingen en subsidiair beschermden uit te sluiten.
• Lokale besturen realiseren de automatische toekenning van rechten waar mogelijk.
• Lokale besturen investeren in een aanbod van schuldpreventie, schuldbemiddeling en

schuldhulpverlening dat beantwoordt aan de lokale noden.
• Lokale besturen realiseren een humaan invorderingsbeleid en vermijden onnodige bijkomende

kosten door (te) snel het zogenaamde ‘dwangbevel’ in te zetten waardoor gerechtelijke
invordering mogelijk wordt. In het invorderingsbeleid wordt ingezet op een heldere geschreven
en mondelinge communicatie.
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WERK 3
WONEN – NOOD AAN EEN AMBITIEUS SOCIAAL EN PRIVAAT
WOONBELEID
Iedereen heeft het recht om kwaliteitsvol te wonen. Toch blijkt dat velen het hoe langer hoe
moeilijker krijgen om dit recht op wonen volwaardig in te lossen. De kosten die naar huisvesting
gaan, stijgen jaar na jaar. Mensen in armoede hebben het dan ook erg moeilijk op dit domein. Door
onvoldoende aanbod in de sociale huisvesting zijn velen aangewezen op de private huurmarkt. Het
risico om terecht te komen in een dure woning of een woning van mindere kwaliteit is zeer groot.
De negatieve gevolgen van zulke woningen voor de gezondheid, de onderwijsprestaties van de
kinderen, financiën … zijn vaak niet te overzien. Betaalbare en toch kwaliteitsvolle woonentiteiten
vinden, is een onhaalbare kaart voor velen. Betaalbaar wonen betekent dat maximum 1/3de van het
inkomen aan woonlasten (huur, water, energie, ...) wordt besteed.
Niet alleen het betaalbaar wonen staat onder druk, ook meer en meer mensen kunnen hun energieen waterkosten niet meer betalen. De distributienetbeheerder kan energiegebruikers nog steeds
volledig afsluiten van aardgas of elektriciteit. Ook een watermaatschappij kan de kraan volledig
dichtdraaien.
De lokale besturen moeten aanvullend werken op het beleid dat vandaag uitgezet wordt door
Vlaanderen. Een beleid waarbij we vaststellen dat de meest kwetsbaren vaak uit de boot vallen. We
vragen hier extra aandacht voor nieuwkomers.
• De lokale besturen voeren de regie over het lokale woonbeleid.

In het lokale woonoverleg moeten alle relevante partners, kennis en expertise rond de tafel
gebracht worden om te werken aan het lokaal woonbeleid: variëteit van woonmogelijkheden
(wonen op maat: transitwoningen, crisiswoningen, begeleid wonen …), kwaliteit van woningen,
omkaderen van wonen voor precaire doelgroepen…
• Lokale besturen breiden het sociale woningaanbod uit.

» Lokale besturen engageren zich voor meer en kwaliteitsvolle sociale woningen op hun
grondgebied, rekening houdend met lokale noden en de ruimtelijke inbedding. Ze realiseren
hiermee minstens het bindend sociaal objectief (BSO). Grootsteden en centrumsteden leveren
nog een extra inspanning bovenop het BSO. Dat betekent ook op maat van diverse groepen
bouwen, zoals grote gezinnen.
» Het criterium lokale binding mag niet gebruikt worden als uitsluitingsmechanisme.
» Lokaal besturen zorgen dat er een Sociaal Verhuurkantoor actief is op hun grondgebied en
ondersteunen de werking ervan maximaal (expertise, financiering, sensibilisering, personeel,
…).
• Lokale besturen investeren in innovatie ‘wonen op maat’.

» Lokale besturen ondersteunen innovatieve, kleinschalige en/of collectieve woonvormen voor
de meest kwetsbare groepen. Ze maken het delen van woningen voor kwetsbare mensen en
jongeren mogelijk zonder vermindering van sociale uitkeringen. Voorbeelden van woonvormen
zijn onder meer de Woonbox en CLT. De besturen voorzien (regelluwe) experimenteerruimte,
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financiële middelen, personeelstijd of gemeentelijk/sociaal patrimonium om zo projecten
‘Wonen op Maat’ te faciliteren en mee te zoeken naar antwoorden op de groeiende
uitdagingen rond huisvesting de komende jaren.
» Lokale besturen zorgen voor meer aangepaste woningen voor onder meer ouderen en mensen
met een beperking. Lokale besturen stimuleren woonprojecten of nemen zelf initiatief waarbij
universal designwoningen gebouwd worden en ter beschikking gesteld worden van deze
kwetsbare doelgroepen en waar de zorg gegarandeerd wordt.
» Als regisseur van het woonbeleid ondersteunen en stimuleren lokale besturen vernieuwende
projecten van de sociale huisvestingsmaatschappijen binnen de gemeente. Dat betekent ook
inzetten op het activeren van leegstand in samenwerking met middenveldorganisaties.
• Lokale besturen bieden een laagdrempelige dienstverlening rond wonen, water en energie, op

maat van kwetsbare groepen.
» Lokale besturen verwijzen door naar de juiste premies en bieden zelf premies aan (minimaal
voor energie, water en huur) voor kwetsbare groepen die doorgaans amper bereikt worden
met de huidige maatregelen.
» De dienstverlening van lokale besturen en/of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden is
afgestemd op de noden van maatschappelijk kwetsbare gezinnen en biedt informatie uit de
verschillende diensten of organisaties in de gemeente, zodat mensen advies op maat kunnen
krijgen.
» Lokale besturen ontwikkelen een lokale renovatiepremie en stimuleren verhuurders om
noodzakelijke werken uit te voeren. Zo nemen ze hun rol op als bewaker van woonkwaliteit. De
premie is best aanvullend op het huidige Vlaamse aanbod van woon- en energiepremies, op
maat van de lokale context (specifieke doelgroepen, aandachtsgebieden …).
» Lokale besturen nemen het voortouw in de strijd tegen energie- en waterarmoede. Ze
voorkomen dat mensen worden afgesloten van gas, elektriciteit en/of water. De LAC-werking
wordt versterkt waardoor er extra aandacht gaat naar preventie, begeleiding op maat en
nazorg.
• Voorkomen en bestrijden van dak- en thuisloosheid

» OCMW’s zetten de verschillende instrumenten om daklozen financieel en administratief te
ondersteunen maximaal in: o.a. toekennen van een referentieadres, installatiepremie,
begeleiden bij de aanvraag van toelages en premies, toeleiding naar sociale huisvesting …
» Lokale besturen zetten in op preventieve woonbegeleiding om uithuiszettingen te vermijden
en ter voorkoming van dak- en thuisloosheid.
» Lokale besturen ontwikkelen een eigen aanbod van doorgangswoningen waarbinnen mensen
met acute woonproblemen tijdelijk opgevangen kunnen worden. Gezinnen met kinderen en
jongeren horen niet in een nacht- en crisisopvang die onaangepast is aan hun noden.
» Lokale besturen investeren in het principe ‘Housing First’ voor dakloze burgers en nieuwkomers
met woonproblemen, en ondersteunen de aanpak van’ Housing first’ bij de welzijnspartners.
• Bestrijden van racisme en discriminatie op de woningmarkt

» Lokale besturen nemen maatregelen tegen discriminatie op de private woningmarkt, zowel bij
particulieren als bij vastgoedmakelaars. De lokale overheid ziet toe op de wettelijke
verplichting om de huurprijs te afficheren. Een efficiënte aanpak wordt gerealiseerd door via
het lokale politiereglement administratieve boetes te voorzien voor verhuurders of makelaars
die de wet niet respecteren. Via praktijktesten spoort het lokale bestuur discriminerende
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eigenaars of immokantoren op en seint dit door aan officiële meldingsinstanties zodat er
gerechtelijk gevolg aan kan worden gegeven. In dat geval kunnen de lokale overheden
gemeentelijke premies of kortingen terugvorderen.
» Lokale besturen zorgen voor de huisvesting van woonwagenbewoners op het grondgebied. Ze
voorzien een woonwagenterrein voor de aanwezige woonwagenbewoners. Om de integratie
van de woonwagenbewoners in de buurt beter te laten verlopen, organiseert het bestuur een
participatietraject met de bewoners en de buren.
Voor de opvang van grotere groepen rondtrekkenden (woonwagenbewoners op doortocht)
voorziet het lokale bestuur een pleisterplaats waar er toegang tot stromend water en (mobiel)
sanitair is.
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WERK 4
BESTRIJDEN VAN ONDERBESCHERMING DOOR EEN KWALITATIEF
EN TOEGANKELIJK DIENSTVERLENINGSAANBOD
Honderdduizenden burgers in ons land (over)leven in een toestand van onderbescherming. Ze
benutten hun rechten op sociale hulp- en dienstverlening niet (volledig), laat staan dat ze hun
sociale grondrechten en mensenrechten realiseren.
Systemen van sociale bescherming kunnen maar efficiënt werken wanneer mensen die recht
hebben op die bescherming er ook een beroep kunnen op doen. Onderzoek toont aan dat heel wat
rechthebbenden niet de maatschappelijke dienstverlening krijgen waarop ze recht hebben. Ze
bevinden zich bijgevolg in een situatie van onderbescherming. Dit betekent dat ze recht hebben op
sociale bescherming, maar dat ze die vanwege informatieve, administratieve, situationele,
emotionele ... redenen niet ontvangen.
Door de verdergaande centralisatie van de hulpverlening in (middel)grote steden blijven heel wat
mensen in kleinere gemeenten in de kou staan. In combinatie met hun vervoersarmoede is hulp de
facto voor hen onbereikbaar.
De strijd tegen onderbescherming is een strijd voor een toegankelijke en kwaliteitsvolle
dienstverlening en proactieve rechtentoekenning. Iedereen moet een beroep kunnen doen op
ondersteuning en zijn rechten kunnen uitputten.
Ook hier is er weer een noodzakelijk samenspel tussen de diverse overheden nodig. De lokale
besturen kunnen alvast het volgende ondernemen:
• Lokale besturen richten een cel ‘Bestrijden van financiële onderbescherming’ op.
• Lokale besturen coördineren en ontwikkelen een plan van aanpak om onderbescherming te

bestrijden en non take up te vermijden.
• Lokale besturen faciliteren het inschakelen van brugfiguren en het uitbouwen van een

buddywerking voor kwetsbare gezinnen is hierbij belangrijk.
• Lokale besturen garanderen op hun grondgebied een kwalitatief en toegankelijk hulp- en

dienstverleningsaanbod dat rechthebbenden actief opspoort, hen informeert en ervoor zorgt dat
elke rechthebbende zijn rechten effectief realiseert. Lokale besturen garanderen de toegang tot
deze dienst- en hulpverlening ook in de landelijke gebieden via de uitbouw van het Geïntegreerd
Breed Onthaal waarin het lokaal bestuur initiatief dient te nemen.
Lokale besturen zetten minimaal in op:
» Regievoering tussen aanbieders van hulp- en dienstverlening en de verschillende
verantwoordelijke beleidsniveaus.
» Automatische rechtentoekenning.
» Participatie van en dialoog met mensen in maatschappelijk kwetsbare posities.
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» Verspreiden van toegankelijke informatie over het aanbod van hulp- en dienstverlening, zeker
op die plaatsen waar armoede is en mensen in armoede komen.
» Outreachend handelen.
» Toegankelijk taalgebruik.
» Een cultuur-sensitieve aanpak.
• Lokale besturen ondersteunen de uitbouw van laagdrempelige geïntegreerde

basisvoorzieningen in gebieden die gekenmerkt worden door een grote aanwezigheid van
maatschappelijk kwetsbare mensen. In zo’n basisvoorziening is er een aanbod van ontmoeting,
onthaal, vrijetijdsactiviteiten, belangenbehartiging en vorming.
• OCMW’s garanderen hun maatschappelijk werkers voldoende tijd en ondersteuning voor het

realiseren van een kwalitatieve dienstverlening, zodat rechthebbenden kunnen rekenen op een
persoonlijke benadering, een sociale activering, een volledig rechtenonderzoek en nazorg.
• Lokale besturen realiseren aanvullend, als dam tegen eenzaamheid en onderbescherming,

zorgzame buurten waar mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven
wonen. Naast de noodzakelijke regierol, verkennen ze noden en behoeftes, ondersteunen
informele zorg en hebben oog voor sociaal gewaardeerde rollen als vrijwilligerswerk. Lokale
dienstencentra en sociale restaurants zijn belangrijke basisschakels binnen deze zorgzame
buurten.
• Lokale besturen hebben specifieke aandacht voor kwetsbare groepen zoals nieuwkomers,

erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. Ze investeren o.m. in een toegankelijk
onthaal voor nieuwkomers. Dat onthaal wordt geënt op plaatsen waar nieuwkomers effectief
aanwezig zijn, zoals asielcentra, lokale opvanginitiatieven en vrijetijdsinitiatieven van het
middenveld. Lokale besturen garanderen dat deze mensen de rechten krijgen die hen toekomen
en vermijden extra financiële drempels.

Ieders stem telt 2018 | Memorandum lokale verkiezingen

12|25

WERK 5
ONDERWIJS – GELIJKE ONDERWIJSKANSEN IS EEN ZAAK VAN
IEDEREEN
Een kwaliteitsvol onderwijssysteem biedt alle kinderen de mogelijkheden om zich maximaal te
ontwikkelen op basis van eigen talenten en interesses. Helaas toont onderzoek aan dat de
slaagkansen van de leerlingen vooral bepaald worden door hun sociaaleconomische achtergrond.
Naast de sociaaleconomische positie van gezinnen worden ongelijke kansen in het onderwijs ook
veroorzaakt door taalachterstand en de kloof tussen de thuiscultuur en de schoolcultuur. Het
onderwijs, zoals het vandaag georganiseerd is, bevestigt en versterkt zelfs de sociale ongelijkheid.
Volgens de OESO scoort België bovendien bijzonder slecht als het gaat om onderwijskansen voor
mensen met een andere etnische achtergrond.
Wil een samenleving ervoor zorgen dat kinderen met een lagere sociaaleconomische afkomst
evenveel kans maken om het diploma van hun voorkeur te behalen, dan moet deze complexe
problematiek integraal worden aangepakt.
Scholen zijn geen eiland binnen de gemeente. Lokale besturen hebben een rol te spelen zodat alle
kinderen eerlijke kansen krijgen op kwalitatief onderwijs.
• Lokale besturen zetten, naast betaalbare en toegankelijke kinderopvang, in op brugfiguren en/of

onderwijsopbouwwerkers die in samenwerking met de school ouders contacteren en betrekken
vóór hun kinderen schoollopen. Door kinderen van kwetsbare gezinnen in een voorschools
traject te bereiken, verhoogt de ouderbetrokkenheid, ook later tijdens de schoolloopbaan.
Bovendien zijn de kleuters zelf opmerkelijk meer betrokken en verhogen zelfs hun slaagkansen.
• Lokale besturen regisseren een intensieve en kwalitatieve samenwerking in de eigen gemeente

tussen gezin, school en welzijn- en vrijetijdsactoren in de samenleving. Deze integrale aanpak
heeft een positief effect op alle kinderen, verhoogt de betrokkenheid van gezinnen en versterkt
leerkrachten in hun kerntaak. Lokale besturen investeren in Brede Schoolprojecten om diverse
welzijnsactoren buiten de school, te verbinden met kwetsbare groepen en onderwijsactoren in de
school.
• In het voeren van een effectief armoede- en gelijke kansen beleid is de uitbouw van een

dienst/functie flankerend onderwijs per gemeente een grote meerwaarde.
• Lokale besturen zetten in op intergemeentelijke uitwisseling en samenwerking zodat kinderen

en jongeren uit andere gemeenten ook toegang hebben tot beleidsmaatregelen binnen de
gemeente waar ze schoollopen (Bv. onderwijscheques, korting Buzzypas, UiTpas aan
kansentarief).
• Lokale besturen komen lokaal tot afspraken om de schoolkosten te beperken en om tussen te

komen bij financiële problemen voor kwetsbare gezinnen. Daarbij is bijzondere aandacht nodig
voor het secundair onderwijs. De inzet van incassobureaus voor het innen van onbetaalde
facturen wordt geweerd en ontraden aan schoolbesturen. In afwachting van een wettelijk
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vastgelegde maximumfactuur voor het secundair onderwijs, zoeken lokale overheden mee naar
alternatieven voor het betaalbaar houden van de schoolfactuur.
• Lokale besturen zorgen voor laagdrempelige informatie naar ouders en leerlingen over de

bestaande lokale en bovenlokale onderwijsvoorzieningen, zoals studietoelagen, welzijnspartners,
financiële begeleiding of inschrijving.
• Lokale besturen staan garant voor een fair inschrijvingssysteem in de scholen, met aandacht voor

een sociale mix. Kwetsbare ouders worden hierover duidelijk geïnformeerd.
• Wanneer lokale besturen optreden als inrichtende macht of bij hun plannings- en

vergunningsbeleid, bouwen ze scholen uit als multifunctionele voorzieningen, die naast een
leerfunctie ook een lokale gemeenschapsfunctie vervullen.
• Lokale besturen garanderen in de school een laagdrempelig aanbod na de schooluren aan

kinderen die thuis niet de noodzakelijke rust, ruimte of logistiek (computers) hebben om het
huiswerk te maken. Lokale besturen hebben er eveneens aandacht voor om binnen de school een
aanbod te ontwikkelen zodat kinderen uit kwetsbare groepen ook toegang hebben tot een brede
waaier aan sociaal-culturele en sportieve activiteiten.
• Lokale besturen investeren in naschoolse begeleiding om de schoolkansen van kinderen en

jongeren te versterken. Daarnaast wordt samen met de scholen aan een huiswerkbeleid gewerkt
om ervoor te zorgen dat huiswerk de achterstand niet nog verder vergroot.
• Lokale besturen zorgen ervoor dat ‘mensen zonder papieren’ dezelfde toegang tot financiële

steun m.b.t . onderwijs krijgen zoals erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. Voor al
deze groepen bekijken zij de duurzaamheid van het onderwijstraject vanuit het kind. Ze laten het
‘hoger belang van het kind’ altijd spelen, ook bij het opheffen van het verblijfsstatuut of
uitwijzing.
• Lokale besturen investeren in een onderwijsproject waar superdiversiteit evident is en positief

gewaardeerd wordt, zodat de school voor kwetsbare groepen met migratieachtergrond een
ruimte van vertrouwen is. Dat betekent investeren in de leerstof, in een pedagogische aanpak, in
een taalbeleid dat meertaligheid erkent als een troef, en het meenemen van de thuiscontext tot
en met het vluchtverhaal van sommige kinderen en jongeren.
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WERK 6
ARBEID – EEN VERHAAL VAN EMANCIPERENDE ACTIVERING EN
DUURZAAM WERK
De arbeidsmarkt blijft onvoldoende toegankelijk voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare
positie. Er zijn te weinig kansen voor kortgeschoolden om langdurig aan het werk te gaan. Er is een
missing link tussen maatschappelijk kwetsbare werkzoekenden en de arbeidsmarkt.
Nochtans is toegang tot volwaardig werk voor kwetsbare mensen een belangrijke voorwaarde om te
kunnen participeren in de samenleving en biedt het kansen op verdere persoonlijke en
professionele ontwikkeling. Werkzoekenden worden vandaag intensief begeleid naar een nieuwe
job, met een beroepsopleiding en/of werkervaring waar nodig. Aandacht voor kansengroepen is
daarbij een absolute prioriteit. Mensen met een arbeidshandicap, erkende vluchtelingen en
subsidiair beschermenden, asielzoekers (vanaf de 4de maand van asielopvang), laaggeschoolden of
mensen van andere origine mogen niet uit de boot vallen. Ook kwetsbare jongeren moeten extra
aandacht krijgen met het oog op een goede toekomst. Daarom is meer maatwerk nodig in de
begeleiding en de inschakeling van kansengroepen op de arbeidsmarkt. Emanciperende activering
moet daarbij de norm zijn, en niet de disciplinerende activering die vandaag almaar meer de
bovenhand haalt.
Lokale besturen hebben verschillende mogelijkheden om in te zetten op werk.
• Lokale besturen nemen een actieve rol op als werkgever voor mensen met een grote afstand tot

de arbeidsmarkt.
» Lokale besturen blijven een belangrijke werkgever voor kortgeschoolde functies.
» Lokale besturen voeren een actief diversiteitsbeleid en zetten in op tewerkstelling van
kansengroepen. Ze hanteren geen verbod op levensbeschouwelijke symbolen die de
tewerkstellingskansen verminderen.
» Bij de aanwerving leggen lokale besturen de nadruk op competenties in plaats van op
diplomavereisten. De selectieproeven peilen naar de vereiste competenties.
• Lokale besturen hebben aanzienlijke budgetten te besteden en zijn belangrijke klanten.

» Lokale besturen schrijven sociale clausules in bij de gunning van overheidsopdrachten met
duidelijke streefcijfers voor kansengroepen, en hanteren sociale criteria die zich situeren op
vlak van arbeidsrecht, gelijke arbeidsparticipatie en antidiscriminatie.
» Lokale besturen maken gebruik van de wettelijke mogelijkheden om overheidsopdrachten voor
te behouden voor sociale economie door:


de toegang tot de gunningsprocedure voor te behouden aan sociale en beschutte
werkplaatsen;



de uitvoering van de opdracht voor te behouden in het kader van programma’s voor
beschermde arbeid;



de toegang tot de gunning voor te behouden aan sociale inschakelondernemingen.
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• Lokale besturen maken werk van een emanciperende activering. Dit betekent dat er rekening

wordt gehouden met de competenties van de betrokkenen en dat werkzoekenden op hun niveau
kunnen opstarten en duurzaam uitstromen.
» Lokale besturen aanvaarden sociale activering als een volwaardige vorm van maatschappelijke
betrokkenheid.
» Lokale besturen zetten in op de integrale aanpak van werk-welzijnstrajecten door de
begeleiding naar de arbeidsmarkt meer generalistisch en duurzaam uit te voeren. Alle
kernbehoeftes van de kwetsbare werkzoekenden moeten centraal staan.
» VDAB en lokale besturen faciliteren vrijwilligerswerk en maken uitkeringen er niet
voorwaardelijk aan.
» Lokale besturen bieden voldoende omkadering voor organisaties die vrijwilligers engageren,
zodat de organisaties vrijwilligers met respect en voldoende ondersteuning kunnen gidsen.
» Lokale besturen sensibiliseren burgers en werkgevers in de gemeente over het belang van
kansen geven aan nieuwkomers.
» Lokale besturen investeren in projecten die inzetten op persoonlijke begeleiding van
nieuwkomers en kwetsbare burgers, zoals jobcoaching en buddies die ondersteunen in de
zoektocht naar werk.
• De lokale overheid faciliteert de oprichting en verdere ontwikkeling van nieuwe en bestaande

initiatieven op het vlak van de lokale diensteneconomie door o.a. mee te financieren binnen
het klaverblad, infrastructuur of tijdelijke invullingen vrij te stellen, zelf consument te zijn van
de diensten, de buurtontwikkelingsdiensten bekend te maken bij het grote publiek.
• Kwetsbare mensen die willen ondernemen worden begeleid op maat door startersprojecten.

Lokale besturen kunnen via de dienst economie inzetten op een ondersteuning bij het zoeken
naar een pand in de wijk.
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WERK 7
GEZONDHEID – WERK MAKEN VAN EEN TOEGANKELIJKE EN
BETAALBARE GEZONDHEIDSZORG
Een woning van ontoereikende kwaliteit of met te weinig comfort, te hoge energierekeningen of
huurlasten, zorgen ook voor een slechte gezondheid. Een te laag inkomen zorgt voor uitstel van
gezondheidszorgen. Slechte arbeidsomstandigheden maken mensen ziek. Laaggeschoolden hebben
minder kennis over gezond leven ... Kortom: arm maakt ziek.
Steeds meer mensen die leven in armoede of tegen de armoedegrens voelen zich ongezond, van
13% in 2006 tot 17% in 2015. Tegelijkertijd stijgt het aantal mensen dat zorg uitstelt om financiële
redenen. Ondanks de vele maatregelen en vele middelen in de gezondheidszorg is er dus geen
vooruitgang. De bijkomende besparingen en de hogere facturen dreigen de gezondheidskloof enkel
te vergroten.
Het gezondheidsbeleid is in ons land vooral een bevoegdheid op federaal en Vlaams niveau. Toch
hebben ook lokale besturen op vlak van gezondheid een belangrijke rol te spelen door een brede
invulling te geven aan de zorg voor gezondheid en de gezondheidskloof niet te verengen tot een
levensstijlkloof.
• Lokale besturen betrekken kansengroepen en sociale organisaties bij de totstandkoming van een

lokaal beleid over gezondheid en gezondheidszorg en stimuleren samenwerking tussen eerstelijns
actoren.
• Lokale besturen investeren in aangepaste ziektepreventie en gezondheidspromotie, als een

noodzakelijke vorm van eerstelijns welzijns- en gezondheidszorg.
• Lokale besturen zorgen voor erkenning en ondersteuning van mantelzorgers en aandacht voor

de uitbouw van respijtzorg in samenwerking met partners.
• Lokale besturen stimuleren integrale, toegankelijke, cultuur-sensitieve en betaalbare

gezondheidszorg.
» Lokale besturen komen behoeftegericht tussen in medische kosten.
Het feit dat de medische kosten buiten het gemeentelijk grondgebied zijn gemaakt, kan onder
geen beding een argument zijn voor niet terugbetaling door het OCMW.
» Lokale besturen stimuleren de opstart en werking van wijkgezondheidscentra.
» Steden en gemeenten stimuleren de toepassing van de derdebetalersregeling voor iedereen.
» Lokale besturen detecteren hiaten in het aanbod van gezondheidszorg en vullen deze hiaten in
door zelf initiatieven te nemen binnen het kader van het OCMW of door activering van actoren
die actief zijn op het grondgebied.
» Lokale besturen stimuleren toegankelijke psychologische zorg.
• Lokale besturen zorgen voor een vlotte en correcte toepassing van het systeem ‘dringende

medische hulp’ voor mensen zonder wettig verblijf.
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• Lokale besturen investeren in samenwerking met zelforganisaties zodat cultuur-sensitieve zorg

een praktijk wordt. Dat is nodig in een superdiverse samenleving waarin welzijn en gezondheid
geen eenheidsbegrippen zijn voor verschillende groepen.
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WERK 8
VRIJETIJDSPARTICIPATIE – GEEN OVERBODIGE LUXE MAAR EEN
RECHT
Deelnemen aan cultuur, sociaal-culturele en sportactiviteiten is een recht voor iedereen. Iedereen
moet de kans krijgen om zich vrij op deze velden bewegen. Helaas beschikt niet iedereen over deze
vrijheid. Tal van belemmeringen staan immers in de weg. De financiële drempel is maar één van de
vele drempels die kansengroepen de toegang tot vrije tijd belemmeren. Daarnaast zijn er minder
zichtbare belemmeringen. Hierbij gaat het niet alleen over de afwezigheid van een geschikt aanbod,
maar ook over een gebrek aan ondersteuning en toeleiding naar cultuur, vrije tijd en sport, een
gebrek aan vervoer of opvang, een beperkt sociaal netwerk, schaamtegevoel, geen aangepaste
informatie, of gebrek aan cultureel kapitaal.
Lokale besturen kunnen, in een aantal gevallen ondersteund door de Vlaamse overheid, een heel
aantal zaken ondernemen om voor mensen in armoede deelname aan vrijetijdsactiviteiten te
verzekeren.
• Lokale besturen organiseren lokale netwerken voor personen in armoede.

Alle gemeenten in Vlaanderen ontvangen middelen via het Participatiedecreet om de
vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede te bevorderen. De voorwaarde is duidelijk:
plaatselijk een lokaal netwerk voor mensen in armoede opstarten. Dit lokaal netwerk wordt
vormgegeven door de stad of gemeente, het OCMW en lokale organisaties die mensen in
armoede als doelgroep hebben.
• Lokale besturen stellen aan kansengroepen een drempelverlagende lokale vrijetijdspas ter

beschikking die hen alle kansen biedt op vrijetijdsparticipatie. De vrijetijdspas mag geen
uitsluiting van bepaalde groepen veroorzaken en moet voldoende keuzemogelijkheden geven aan
kansengroepen, zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen. Lokale besturen kunnen daarvoor
toetreden tot de Vlaamse UiTPAS. Met de UiTPAS krijgen lokale besturen een instrument in
handen om werk te maken van een geïntegreerd vrijetijds- en participatiebeleid. Door een
continue samenwerking tussen verschillende diensten en het gebruik van de UiT-databank kan
UiTPAS bovendien het sluitstuk worden van het gemeentelijk of regionaal communicatiebeleid.
• Lokale besturen financieren één of meerdere participatiemedewerkers die actief

kansengroepen toeleiden naar het lokale en regionale vrijetijdsaanbod. Daarnaast werken ze
samen met de vrijetijdsaanbieders in de gemeente een aanbod uit dat tegemoet komt aan de
noden en behoeften van kansengroepen.
• Lokale besturen gaan een partnerschap aan met zelforganisaties en vrijwilligerswerkingen voor

het ontwikkelen van een toegankelijk en divers vrijetijds- en cultuuraanbod.
• Aanbieders van cultuur, sport en vrijetijd worden door de participatiemedewerker(s)

gesensibiliseerd om kansengroepen toe te laten en worden ondersteund in het ontvangen en
begeleiden van kansengroepen.
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• Lokale besturen investeren in basiswerk voor kinderen en jongeren, met extra aandacht voor de

meest kwetsbaren, en ondersteunen initiatieven van kinderen en jongeren die zich verenigen.
Lokale besturen hebben oog voor nieuwe, soms experimentele vormen van jeugdwerk en kunnen
ook feitelijke verenigingen mee ondersteunen.
• Lokale besturen stellen ruimtes ter beschikking voor deze vormen van jeugdwerk.
• Lokale besturen stellen projectoproepen open voor iedereen.
• Cultuurcentra betrekken lokale verenigingen van etnisch-culturele minderheden voor de

invulling van de jaarlijkse programmatie.
Lokale besturen nemen in het subsidiebeleid spelregels op omtrent de aanwezigheid van etnischculturele diversiteit en mensen in armoede binnen de kunsten en cultuurorganisaties,
zowel naar de samenstelling van de Raad van Bestuur, het personeel, de vrijwilligerspool, de
publiekswerking als de communicatie.
• Lokale besturen organiseren samen met woonwagenbewoners activiteiten waarbij de cultuur en

leefwereld van de woonwagenbewoners beter bekend geraakt bij de burgers.
• Lokale besturen ondersteunen sportclubs bij het voeren van een diversiteitsbeleid. Sportclubs

hebben een belangrijke rol in het versterken van de sociale cohesie.
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WERK 9
DIGITALISERING – JA, MAAR VERGEET HET MENSELIJK CONTACT
NIET
De Vlaamse regering kiest met haar conceptnota ‘Radicaal Digitaal 2015-2019’ duidelijk voor een
verregaande digitalisering van de diensten. Ook lokale besturen zetten steeds meer in op een
doorgedreven digitalisering van diensten.
De mogelijkheden van digitale dragers zijn er zeker, en sociale media brengen zelfs een meer
diverse en grotere groep op de hoogte van bepaalde projecten. Tegelijk stelt het vooral de meest
kwetsbare groepen voor een aantal extra uitdagingen. Daarom is het nodig de toegang en
communicatie vanuit de overheidsdiensten eenvoudig en toegankelijk te houden. Dat vraagt een
investering in verdieping en verbreding van digitale competenties, zeker bij kwetsbare groepen.
Bovendien zijn de mogelijkheden niet eindeloos; er moet oog blijven voor een plaats waar mensen
met vragen terecht kunnen, en voor niet-digitale toepassingen en begeleiding.
• Het startpunt voor het ontsluiten van de dienstverlening van lokale besturen zijn, naast het

proactief aanbieden van diensten op diverse plaatsen en aan diverse groepen, de fysieke
loketten waar mensen op diverse tijdstippen terecht kunnen met vragen of voor persoonlijke
begeleiding. Aanvullend op de fysieke loketten werken lokale besturen een digitale toegang tot
de dienstverlening uit.
• Lokale besturen verzekeren een digitale toegang voor kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld

werkzoekenden. Zo is er gratis toegang tot computers, internet, printer etc., met opgeleide
begeleiders die de nodige technische, administratieve en sociale kennis hebben (Jobatelier).
• Lokale besturen hebben oog voor gebruiksvriendelijke en toegankelijke websites en

gebruikersplatformen. De bestaande tools of websites worden sterk vereenvoudigd.
• Lokale besturen organiseren toegang tot digitale infrastructuur buiten de kantooruren, bv. in

rusthuizen, multifunctionele ruimtes binnen scholen, culturele centra, bibliotheken, …
• Lokale besturen zetten initiatieven op die de digitale competenties van mensen in

maatschappelijk kwetsbare posities versterken. Hiervoor werken ze samen met organisaties die
deze doelgroepen bereiken en over de nodige kennis en kunde beschikken om met hen aan de
slag te gaan.
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WERK 10
RACISME EN DISCRIMINATIE AANPAKKEN IS BROODNODIG
Racisme en discriminatie zijn een structureel probleem, ook op lokaal niveau. Zeker voor kinderen
en jongeren heeft het herhaaldelijk ondergaan van racisme traumatiserende effecten. Op lange
termijn veroorzaakt het schade aan het zelfbeeld en het toekomstperspectief van jongeren. Als
werkgever, dienstverlener, subsidieverstrekker, opdrachtgever of beheerder van sociale huisvesting
hebben lokale besturen vele hefbomen om racisme aan te pakken.
• Lokale besturen maken een eigen lokaal actieplan racisme en discriminatie op, goedgekeurd

door heel het college en deel uitmakend van het lokaal meerjarenplan. Ze voorzien hierin het
nodige budget en werven voor de uitvoering en opvolging het nodige personeel en/of
coördinator aan. Hiervoor kunnen lokale besturen zich laten inspireren en ondersteunen door de
European Coalition of Cities against Racism (ECCAR).
• Lokale besturen voeren een non-discriminatiebeleid zowel voor het eigen personeel als in hun

vergunningen- en subsidiebeleid.
» Lokale besturen nemen een non-discriminatieclausule op in het arbeidsreglement, voeren een
vormingsbeleid voor de medewerkers (bv. interculturele competenties, diversiteitsmanagement) en passen duidelijk en consequent tuchtsancties toe. De clausule kan worden
gecontroleerd via praktijktesten.
» Lokale overheden doen geen beroep op leveranciers die in hun aanwervings- en
personeelsbeleid discrimineren. Dat vergt een non-discriminatieclausule zowel voor de
selectie- als uitvoeringsfase. Met praktijktesten kunnen lokale besturen de naleving
controleren en indien nodig de contracten met discriminerende leveranciers stop zetten.
Dezelfde werkwijze wordt doorgetrokken naar subsidiereglementen voor bijvoorbeeld
culturele- en sportverenigingen om te vermijden dat besturen organisaties subsidiëren die
discrimineren bij aanwerving of in hun dienstverlening.
» Via non-discriminatieclausules in het vestigings- en vergunningenbeleid kunnen lokale besturen
ervoor zorgen dat portiers, horeca-uitbaters, taxibedrijven of andere handelszaken hun
vergunning verliezen wanneer ze inbreuken plegen op de discriminatie- en racismewetgeving.
• Lokale besturen maken gebruik van praktijktesten en mystery calls om discriminatie op te

sporen op beleidsdomeinen, zoals wonen, arbeid, horeca en dienstverlening van de gemeente en
andere openbare instellingen.
• Lokale besturen laten politiediensten actief optreden en inbreuken op de discriminatie- en

racismewetgeving effectief sanctioneren. Ze garanderen een degelijke verbalisering van
discriminatieklachten. Ze waken over voldoende referentie-ambtenaren bij de politie en investeren in vorming over de discriminatiewetgeving. De lokale politie hanteert een nultolerantie
voor racisme en discriminatie binnen en door haar korps. Een verplichte registratie van de reden
voor aanhouding of identiteitscontrole om etnisch profileren tegen te gaan, wordt doorgevoerd.
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WERK 11
AANDACHTSGEBIEDEN – NOOD AAN EEN GERICHT EN INTEGRAAL
BELEID
In sommige wijken zijn de leefomstandigheden niet optimaal: bewoners gaan er niet alleen gebukt
onder de gevolgen van een persoonlijk leven in armoede, ook het onderlinge samenleven in de
buurt, de slechte woonkwaliteit, de fysieke woonomgeving, het voorzieningenaanbod in de buurt
baart hen zorgen. Om de negatieve spiraal van achterstelling en uitsluiting om te keren, verdienen
deze gebieden een gerichte en integrale aanpak, zodat ook deze gebieden duurzame buurten
kunnen worden. Voor nieuwkomers kunnen aankomstwijken, door te investeren in een sociale
infrastructuur en geïntegreerde aanpak, functioneren als een sociale lift.
De leef- en woonomgeving is belangrijk voor mensen: het is de ruimte waarbinnen ze zich
ontplooien en belangrijke relaties aangaan. De negatieve berichtgeving over buurten werkt de
stigmatiserende beeldvorming in de hand. Lokale besturen hebben hefbomen ter beschikking om
tegemoet te komen aan de noden van deze buurten en haar bewoners.
• Lokale besturen nemen een regierol op en tekenen op participatieve wijze met alle relevante

actoren zoals bewoners en middenveldorganisaties, het sociaal beleid uit. Dit gebeurt op basis
van een goede voorafgaande monitoring. Lokale besturen dragen tevens bij aan initiatieven die
inzetten op de toegang tot sociale grondrechten en mensenrechten, community building en het
meer publiek maken van ruimte.
• Lokale besturen ondersteunen experimenten die gericht zijn op de creatie of ingebruikname

van publieke ruimte als woon- of ontmoetingsruimte, zoals bijvoorbeeld tijdelijke bezetting. De
toegankelijkheid voor mensen in armoede moet een criterium zijn. Hiervoor werkt de lokale
overheid een faciliterend beleid uit dat het mogelijk maakt om snel en flexibel antwoorden te
bieden en dat experimenteerruimte mogelijk maakt.

• Lokale besturen stellen een wijkplan op dat publieke plaatsen en multifunctionele gebouwen

openstelt en gebruikt als plek om ontmoeting en nieuwe vormen van solidariteit te
ontwikkelen. Het wijkplan wordt ontwikkeld en gerealiseerd met daartoe toegekend budget in
samenspraak met de meest kwetsbare bewoners van de wijk. Netwerken en partnerschappen die
deze publieke en sociale infrastructuur mee helpen ondersteunen, worden aangemoedigd.
• Lokale besturen versterken het imago van achtergestelde buurten en wijken door in te zetten op

aanwezige troeven en krachten van de wijk en van bewoners. Het is belangrijk dat de bewoners
zich kunnen vinden in dit imago. Lokale besturen nemen in samenspraak met de hele waaier aan
bewoners initiatieven die identificatie, publieke vertrouwdheid en betrokkenheid versterken.
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WERK 12
MENSEN ZONDER WETTIG VERBLIJF HEBBEN RECHT OP EEN LEVEN
IN MENSELIJKE WAARDIGHEID
Mensen en gezinnen zonder wettig verblijf verglijden steeds meer tot een rechteloze en
verpauperde onderklasse in onze samenleving die volledig aan haar lot overgelaten wordt. Mensen
zonder wettig verblijf kunnen mensen zijn die zogenaamd uitgeprocedeerd zijn, mensen die geen
asielaanvraag deden en mensen zonder wettig verblijf die niet repatrieerbaar zijn omdat landen van
herkomst de mensen niet terugnemen. De humanitaire crisis die deze gezinnen treft, wordt steeds
meer systemisch: op steeds meer domeinen worden zelfs de meest minimale rechten van mensen
en gezinnen zonder wettig verblijf in vraag gesteld. Van lokale besturen verwachten wij dat zij de
toegang tot een aantal minimale rechten maximaal waarborgen. Want mensen hebben, ook
wanneer zij illegaal op het grondgebied verblijven, het recht op een leven in menselijke
waardigheid.
• Lokale besturen staan mee garant voor het recht op dringende medische hulp.

» De OCMW’s maken afspraken met de medische sector via een conventie. Daarin staan
duidelijke antwoorden op volgende vragen: welke gegevens heeft het OCMW precies nodig?
Welke formulieren moet het OCMW gebruiken? Wat te doen met spoedgevallen of in het
weekend?
» De OCMW’s werken met een medische kaart zodat de zorgverstrekker zeker is van de
betalingsverbintenis en de patiënt in kwestie niet bij elke dringende situatie langs het OCMW
moet. Het OCMW volgt de inschatting van de medische zorgverstrekker als het over
hoogdringendheid gaat.
• Artikel 77 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat een persoon zonder wettig verblijf helpen of

bijstaan niet strafbaar is als die hulp vooral uit humanitaire overwegingen verleend wordt. Lokale
besturen garanderen dat vrijwilligers en professionele hulp- en dienstverleners naast medische
hulp ook voedsel, kledij en onderdak mogen geven en op zoek mogen gaan naar een oplossing
voor de verblijfsituatie. Ze kunnen hiervoor niet vervolgd of gestraft worden.
• Lokale besturen staan mee garant voor het fundamentele recht op onderwijs.

» Lokale besturen garanderen een inschrijvingsprocedure die het voor ouders van kinderen
zonder wettig verblijf mogelijk maakt hun kind op een gemakkelijke en niet bedreigende
manier in te schrijven in het onderwijs. We vragen lokale besturen ook voor kinderen zonder
wettig verblijf tussen te komen in de kosten verbonden aan schoolactiviteiten.
» Lokale besturen zijn partner in het garanderen van het fundamentele recht op onderwijs, ook
voor mensen zonder wettig verblijfstatuut. Noch van het Huis van het Nederlands, de Centra
voor Basiseducatie of de Centra voor Volwassenenonderwijs mag verwacht worden dat zij
controle uitoefenen op verblijfsvergunningen van kandidaat-leerlingen.
• Lokale besturen investeren in hulpverlening die mensen bijstaat in hun zoektocht naar een

waardig en zinvol leven. Dit kan door initiatieven die inzetten op toekomstoriëntering van
mensen zonder wettig verblijf in de vorm van psychosociale bijstand te ondersteunen.
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Toekomstoriëntering is gericht op een zinvol toekomstperspectief voor het migratieproject van
de hulpvrager. Dat vraagt ook investeren in ruimte, rust en respect, zodat mensen op een
doordachte manier keuzes kunnen maken over hun toekomst in dit land, een derde land of
vrijwillig kunnen terugkeren.
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