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emoeten daar eerlijk in zijn, bekent
LiesbethHomans: “Qua budget stelt
armoedebestrijdingweinig voor: 6,5mil-
joen. Niet omdatwij dat verminderdheb-
ben,maar omdat dit een sturende, hori-
zontale bevoegdheid is,met impact op de
domeinen van zowat de hele regering.
Onze rol is vooral omhet sociale geweten
vande collega’s af en toe eenswakker te
schudden.”
Dat kanbest frustrerendzijn, in titel

bevoegdzijn voorarmoedebestrijding,maar
indepraktijkniets te zeggenhebbenoverde
hefbomen. “Jekunthet ookomkeren: ikmag
memoeienmetdebevoegdhedenvanalmijn
collega’s”, lachtElkeSleurs. “Ik zal vooral de
coördinatie tussendeverschillendeniveaus

voormijn rekeningnemen.Werk is eenvanzelf-
sprekenddomeinwaarop je aanarmoedebestrij-
dingkuntdoen,maar justitie is dat evenzeer.
Echtscheidingenkunnenmensen–vrouwen,
maarookmannen–bijnavandeenedagopde
andereblootstellenaanarmoede.Er zit eengrote
discrepantie indemanierwaarop rechters ali-
mentatie toekennen indeverschillendegerechte-
lijke arrondissementen. Elke logicaontbreekt.
Metduidelijkere criteriamoetenwedaarmeer
beschermingen rechtszekerheidkunnenbieden.”

Wat is de ‘verandering’ dieu inhet armoede-
beleidwil bewerkstelligen?
Homans: “Het stoortmedat het lijkt alsof het
armoedeprobleem inVlaanderen vijfmaanden
geledenontstaan is. Ikwil af vanhet subsidiëren
van losse projectjes, enmeer inzettenop structu-
rele verandering. Inplaats vanoveral eenbeetje
maar veel teweinigmiddelen te verdelen,wil ik
meconcentrerenop eenpaar grote uitdagingen,
zoals kinderarmoedeof generatiearmoede. Als
kinderenmet een legeboterhammendoos op
school verschijnen, los dat dangrondig op, in
plaats vanhet te laten afhangenvanwat ernog in
het potjewerkingsmiddelen voorde school zit.
“Als eenkinduit een gezin in kansarmoede

naar een sportclub gaat, dan volstaat het niet om
een laag tarief voor lidgeld te hebben. Opde club
staat de ene te basketten in een truitje van
LeBron James, terwijl de andere een training
heeftwaarnet nietOCMWopgedrukt staat.
Natuurlijk voelt zo’n kind zich gestigmatiseerd.
Dushaakt het tochweer af. Dankun je beter vol-
doendemiddelenuittrekken, zodat die integratie
in verenigingen en sportclubs kan lukken.”

Waarkomthetgelddanvandaan?
Homans: “Wekunnenwat zuiniger omspringen
metwetenschappelijke studies. Ik benniet tegen
onderzoek, enwegaan ze zekerniet allemaal
afschaffen,maarwewetenonderhandwelwat
de factoren zijn die armoededoen toenemen.”

Watuit al die studiesblijkt: debelangrijkste
hefboomblijft eenverhogingvan
deuitkering totdearmoedegrens.
Sleurs: “Dat gaanwedoenmet de federale rege-
ring. Geleidelijk aan zullenwedeuitkeringen
gelijktrekken tot deEuropese armoedegrens. Ik

Dubbelinterview. N-VA’sters Liesbeth Homans en Elke Sleurs willen Vlaams en federaal

Zowel in de federale als in de Vlaamse regering gaat
een N-VA-excellentie over armoedebestrijding. Niet om
Theodore Dalrymples filosofieën in de praktijk te brengen,
zweren Vlaams minister Liesbeth Homans en federaal
staatssecretaris Elke Sleurs. ‘Ik heb die man nog nooit
geciteerd. Nog nooit!’
BART EECKHOUT

‘Armoede is
niet de schuld
vandearme’

kandaarnog geen cijfers of timingopplakken.
VoorEuropa ligt de grens op60 procent vanhet
mediaaninkomen,maarwemoetennogbekij-
kenwelkebijslagenwemeetellenomhet inko-
men te berekenenvanmensen indie situatie.”

OpVlaamsniveauzoudekinderbijslag
eenwapen tegenarmoedekunnenzijn.
Deze regering indexeert debijslagniet eens.
Homans: “Die bevoegdheid is behoorlijk onder-
gefinancierd overgeheveld naarVlaanderen.
Voor demeestemensen is die niet-indexering
waarschijnlijk vervelend,maarmeer ookniet.
En voor de beperkte groep, voorwie de kinder-
bijslag echt het verschilmaakt, zullenwe erop
toezien dat diemensenniet getroffenworden.”

Minister-presidentBourgeois (N-VA)
bekende inKnackdathij persoonlijk vindt
dat kinderbijslageigenlijkmaaruitgekeerd
moetworden totopeenbepaald (hoog)
inkomensniveau.
Homans: “Hijmagdat zeggen. Maar ikheb
intussenal afgeleerdomalsminister persoon-
lijke standpunten in tenemen.Dat leidt alleen
maar totmisverstanden. Inhet regeerakkoord
staat dat elk kind recht heeft opkinderbijslag.
Eenkind is eenkind. Ongeacht de leeftijdmoet
debijslag evengroot kunnenzijn. En voor kinde-
rendie inmoeilijke omstandighedenopgroeien,
voorzienweeen sociale toeslag. Eenkind van
een zelfstandigemoet evenveel bijslag kunnen
genieten als eenkind van eenwerknemer. Als je
het idee van solidariteitwil behouden,moet je
ook indekinderbijslag een soortwederkerig-
heid kunnengaranderen, zodatmensenbereid
zijn omzelf eenbijdrage te leveren.”

Voordekinderopvangwordende laagste
inkomenswél specifiekgeviseerd.
Homans: “We spreken van een verhoging van
1,57 naar 3 euro. Je kunt dat een verdubbeling
noemen,maar een bedrag van 1,57 euro voor de
opvang van een kind – inclusief voeding en ver-
zorgingsmiddelen – is nietmeer vandeze tijd.”

Vooreenalleenstaandemoederkanhetwel
eenargument zijnomtoch thuis teblijven.
Homans: “Net voor die groep voorzienwedat ze
aanspraakkunnenmakenophet laagste tarief.
De realiteit is dat die alleenstaandewerkende
moedermoeilijk eenplek voorhaar kind zal vin-

den, omdat de opvang vol zitmet kinderen van
moeders die nietwerken endoorhet lage tarief
ookniet aangespoordwordenomeenbeter
inkomen te zoeken. En ikweet dat het beter is dat
kinderenmet eenmoeilijke thuissituatie ook
naar deopvanggaanomandere attitudes aan te
leren,maarhet blijftwel debedoelingdat kinder-
opvangde last vanwerkendeouders verlicht.”

Metde laagste inkomensheeft u compassie,
maar voorhetniveaudaarbovendreigtwel
nieuwarmoederisico.
Homans: “Ikhouniet vandatwoordje compas-
sie. Dat klinkt zo…middeleeuws. Bij de verho-
ging vanhet inschrijvingsgeld voorhoger onder-
wijswordt er niets veranderd aanhet tarief voor
beursstudenten.De groepbijna-beursstudenten
is verdubbeld, enook voorhenblijft het oude
tarief gelden. Alleendeniet-beursstudenten zul-

SSmmss ttoott 1155 jjaannuuaarrii
‘‘HHOONNGGEERR’’ nnaaaarr 44666666
((11 eeuurroo ppeerr ssmmss))
en help Innocenti
zo om volgend jaar
4.000 nieuwjaars-
diners aan hulp-
behoevenden in
15 Vlaamse centrum-
steden en Brussel
te schenken.
Alvast bedankt en
prettige feesten!

‘Wij maken een einde
aan de gratispolitiek
om de solidariteit
in stand te houden’

LIESBETH HOMANS
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bewijzen dat hun beleid niet asociaal is

lenmeermoetenbetalen. Is dat plezant?Neen.
Maardit is niet de groepwaarhet armoederisico
dreigt. Het is dat of eennumerus clausus ende
vrije toegang tot hoger onderwijs dichtgooien.
Wemakeneen einde aande gratispolitiek omde
solidariteit in stand tehouden.”

Armoede in dit land heeft vaak een kleur.
Dat blijft een taboe.
Sleurs: “Endat is jammer. Uit schrik ommen-
sen te stigmatiserenmagmenhunproblema-
tiek niet benoemen. Zo blijft ook een oplossing
buiten beeld. Ik ben erg blij datminister-presi-
dent Bourgeois discriminatie op dewerkvloer
nogmaals onder de aandacht heeft gebracht van
dewerkgevers. Ook zij kunnenhun steen bij-
dragen.Het is geen toeval dat Vlaamsminister
Muyters (N-VA) nuhet belang van competenties
in plaats van diploma’s benadrukt. Dat helpt

niet enkelmensenmet eenmigratieachter-
grond,maar bijvoorbeeld ook ouderewerkzoe-
kendenbijwie het armoederisico ook reëel is.

Homans: “Tochwil ik armoedeniet aanpak-
ken indoelgroepenhokjes. Omdat je danmensen
alleen aanspreekt opdat ene kenmerk vanhun
persoonlijkheid, terwijl de oorzaak vankans-
armoedemeestal een complexe samenloopvan
factoren is. Inburgering, ookmijnbevoegdheid,
is een vandemooiste,meest emanciperende
beleidsdomeinen. InVlaanderen,waarNeder-
landsnueenmaal de voertaal is, is taalkennis de
motor van sociale ontplooiing. Ja, er bestaat
racismeendiscriminatie, en ja,wemoetendaar-
tegenoptreden,maarhet is echt geen repressie
ommensenaan temoedigenomzich actief in te
spannenomde taal ende gewoontes vanhun
omgeving te lerenkennen.

“Het is eenmythedat erwachtlijsten zijn voor

taallessenNederlands (NT2). Er zijnwelwacht-
lijstenbij basiseducatie en volwassenenonder-
wijs,maardiemiddelen verschuiven vanonder-
wijs naar inburgering, precies omvraag en
aanbodbeter op elkaar af te stemmen. En los van
de reguliere circuits vandeHuizen vanhet
Nederlands, die schitterendwerk leveren, zullen
weookprivaat aanbodvoor taalonderwijs beter
ondersteunen. Niet omdeHuizen te beconcurre-
ren,maar omhet aanbod te verruimen, onder
meer voor eendoelgroepdie tijdensde reguliere
schoolurenmoeilijk cursussenkanvolgen. En
wekoppelen een test aanhet traject, zodat het
attest ook echtwaarde krijgt en een referentie
wordt opde arbeidsmarkt.”

Wat heeft een kind in armoede eraan dat u
de ouders een boete geeft omdat ze
onvoldoende Nederlands spreken om
in een sociale woning te verblijven?
Homans: “Dat boetesysteembestaat al sinds
2008! Sommigepolitici leiden echt aanacuut
geheugenverlies. Dat is ookdoorde vorige
minister eenpaar keer toegepast. Wemakenvan
een inspanningsverbintenis een resultaatsver-
bintenis. Mensen zullen eenbeetje hunbest
moetendoen.Wegaanheus geennationale exa-
mensorganiseren,maarhet iswel belangrijk
datmensendie in een socialewoning verblijven
demoeite doenomeenmondjeNederlanspro-
beren te spreken. Niet omdeN-VA teplezieren,
wel omhunburen enigszins te begrijpen.”

Wat verzet oproept, is dat u een veral-
gemening maakt van de uitzondering,
die de kantjes eraf loopt of fraudeert.
Homans: “Dat doe ik niet. Ik kanbegrijpen dat
sommige politici uitmeer landelijke gebieden
niet goed snappendat dat een reëelmaatschap-
pelijk probleem is: buren aanwie je niet uitge-
legd krijgt opwelke dag zewelk huisvuilmoe-
ten buitenzetten. InAntwerpen,Gent ofGenk
begrijpen zemij vast en zekerwel.

“Nieuwkomersmoeten geen gedicht van
HugoClaus kunnenontleden, zemoeten zelfs
geen cursus volgen,maar zemoetenwel probe-
renwat basisbegrippen op te pikken endat in
hetHuis vanhetNederlands te laten attesteren.
Enwie intellectueel of fysiek niet in staat is om
een taal te leren, zullenweontzien. Dat is het
hallucinante aandeze discussie:wij passen de
bestaande regels toe, en datwordt plots een
bewijs van onze asociale aard.”

Even voor de duidelijkheid: vindt u dat
armoede de schuld is van de arme?
Sleurs: “Helemaal niet. Er zijn allerlei omstan-
dighedenwaardoor je in armoede kunt belan-
den.Het kan elkemens overkomen.”

Homans: “Precies omdat ik dat niet geloof,
wil ik van generatiearmoede eenprioriteit
maken. Omdat het geen lotsbestemmingmag
zijn van een kind dat in een kansarmgezin
geborenwordt; dat het zelf ook kansarmblijft.
Die spiraalmoetenwedoorbreken.

Sleurs: “Dat is onze dubbele filosofie. Wij bie-
denmensen kansen aan,maar verwachten dan
wel dat ze die kansenproberen te grijpen. Je
mag je er niet bij neerleggendat het leven voor
jouniets in petto heeft. Er is een groot verschil
tussen zelfredzaamheid bevorderen en zeggen
tegenmensendat ze hunplanmoeten trekken.”

Theodore Dalrymple, toch vaak geciteerd
door N-VA-politici, vindt armoede wel
de schuld van de arme zelf.
Homans: “Ik heb diemannognooit geciteerd.
Nognooit!”

Sleurs: “En ik zeker niet. Als dokter kreeg ik
wel eens een verslaafde zwangeremoeder op
consultatie. Dat kind vertrekt gegarandeerdmet
een achterstand. Is dat de schuld vandat kind?
Zeker niet. Is het de schuld vandemoeder? Het
antwoord is genuanceerd,want jeweet niet hoe
die vrouwooit in die situatie is terechtgekomen.
Allerlei factoren spelen een rol. Trouwens,wat
heeft het kind aan zo’n reconstructie vanwie
schuld treft? Hoofdzaak is dat het gezond eet,
naar school kan en in een liefdevolle omgeving
kennismaaktmet dewereld.

Homans: “Dat is precieswat ik de vorige
regeringen verwijt. Het idee dat als je een dak-
loze eenhuis geeft zijn probleemvande baan is.
Washetmaar zo eenvoudig.”

‘1-euro-
maaltijden
over heel
Vlaanderen’
Vlaamsminister vanArmoede-
bestrijding Liesbeth Homans
(N-VA) overweegt om in de cen-
trumsteden sociale restaurants
te openen waar kinderen voor
1 euro eenwarmemaaltijd kun-
nen krijgen. Gent heeft daar
alvastorennaar,opvoorwaarde
datVlaanderendekostendraagt.

Volgens Homans is het een
manier om een verschil te
maken. “De kinderen krijgen
gezondeten,hunschoolpresta-
ties worden in de gaten gehou-
den en voor de ouders is er een
maatschappelijk assistent. En
dat allemaal in een informele
sfeer, zodat mensen niet het
gevoelkrijgendatzeopcontrole
moeten.”

Toen ze nog schepen van
Sociale Zaken enOCMW-voor-
zitterwas inAntwerpen,voerde
Homans de maatregel daar al
in.Metsucces. “Meerdan4.000
kindermaaltijden worden er
dagelijks bereid, zowel om ter
plekke te consumeren als om
mee te nemen. In die restau-
rants is er een huiswerkhoekje
en een antenne met sociale
dienstverlening. Maarafhaling
kan ook, zodat kinderen niet
denkendathetnormaal isdat je
elke dag op restaurant mag
gaan eten.”

Concreetzijndeplannenvan
Homansnogniet.Debedoeling
is dat het idee in de loop van de
legislatuurwordt uitgewerkt.

Gents OCMW-voorzitter
Rudy Coddens (sp.a) ziet wel
brood in de 1-euro-maaltijden,
op voorwaarde dat Vlaanderen
het verschil bijpast. In Ant-
werpen doet de stad dat. “Als
Vlaanderen een tegemoet-
komingwildoen, juichenwedat
uiteraard toe”, zegt Coddens.

“Maar ik vraag me af of het
niet nuttiger is omeen systeem
uit te werken dat die kinderen
een tegemoetkoming bezorgt
om op school warm te kunnen
eten. Daar brengen ze immers
veel meer tijd door. Al kan dat
uiteraard ook worden aan-
gevuld met de maaltijden in
sociale restaurants.” (AVB/BE)

‘Wij biedenmensen
kansen aan, maar

verwachten dan wel dat
ze die proberen te grijpen’

ELKE SLEURS
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‘Misschien is een
tegemoetkoming
voor een warme
maaltijd op school

wel nuttiger’
RUDY CODDENS (SP.A)

OCMW-VOORZITTER GENT
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