
Sociale bescherming als plicht van de Vlaamse Regering 

Zoals te verwachten, focust de startnota van N-VA-voorzitter Bart De Wever sterk op een 
rechten en plichten verhaal, waarbij vooral de plichten een plaats krijgen. “Voor wat hoort 
wat”, wordt letterlijk geschreven wanneer het gaat over de warme thuis die Vlaanderen 
wil zijn. Een hertekening van de toekenning van sociale voordelen of wachttijden voor 
sociale bescherming zijn duidelijke trekken. "Opletten!", reageert Caritas Vlaanderen 

De invoering van wachttijden voor sociale bescherming of het groeipakket zijn geen nieuwe 
standpunten van de N-VA. In het verleden werd dit al toegepast op de 
werkloosheidsuitkering of de inkomensgarantie voor ouders. “We moeten oppassen om 
geen A en B burgers te creëren”, weet Thijs Smeyers van Caritas Vlaanderen. “Dat is een 
risico wanneer deze voorstellen de eindmeet halen.” 

Voor Caritas Vlaanderen is de sociale bescherming een tijdelijk vangnet, dat voor rust en 
stabiliteit zorgt zodat aansluiting bij de maatschappij terug mogelijk wordt. “Het invoeren 
van wachttijden zorgt er voor dat mensen net dieper in de problemen raken, waardoor het 
traject naar integratie in de samenleving alleen maar zwaarder en langer wordt. Dat is ten 
alle tijden te vermijden,” stelt Smeyers. 

In de hertekening van de toekenning van sociale voordelen ziet Caritas Vlaanderen enkele 
kansen. Een statuut gekoppeld aan een laag inkomen wordt vandaag aangevuld met 
allerhande sociale voordelen en correcties. Een verandering van statuut betekent het 
verliezen van die voordelen, waardoor mensen vaak minder overhouden. 

“Correcties en voordelen op basis van inkomensgrenzen maakt dat je trapsgewijs kan 
werken. De aard van je inkomen doet er dan niet meer toe, enkel het bedrag telt. De manier 
waarop je het inkomen berekend wordt en hoe je die graduele grenzen opstelt is wel 
belangrijk, anders krijg je nieuwe armoedevallen.” 

 De nominale armoede-indicator die in de startnota voorgesteld wordt, kan eveneens een 
aanvulling zijn op de beschikbare armoedecijfers. Door de veelheid aan sociale correcties en 
voordelen is het moeilijk een zicht te krijgen op de eigenlijke situatie. Je hebt tussenkomsten 
op gemeentelijk, regionaal én federaal niveau die afhankelijk zijn van gezinssituatie, 
inkomen, statuut, etc. “Dat maakt die nieuwe indicator interessant, maar tegelijk moeilijk 
realiseerbaar,” legt Thijs Smeyers uit.  

“Daarnaast is er de vraag hoe de indicator gebruikt zal worden. Wanneer je die nominale 
indicator naast de Europese armoedegrens legt, zal je aantal mensen in armoede 
waarschijnlijk verlagen. Op die manier zorgen voor een artificiële verlaging van het aantal 
mensen in armoede kan niet de bedoeling zijn.” 

De startnota van N-VA-voorzitter Bart De Wever wijst in dat verband sterk op de plichten 
van de Vlaming. “Maar politieke partijen mogen niet vergeten dat ook zij plichten hebben. 
Sociale bescherming voor elke Vlaming is er daar één van. Het inzetten van wachttijden of 
het kunstmatig verlagen van armoedecijfers om aan die plicht te verzaken, is geen goed 
nieuws.” 



 

Caritas Vlaanderen hoopt dat de startnota in de volgende gesprekken met mogelijke 
coalitiepartners verder verduidelijkt en waar nodig bijgestuurd zal worden. “Het werk begint 
pas, laat ons hoopvol zijn,” besluit Smeyers.  
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