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”EEN NIEUWE REGEERPERIODE BIEDT 
STEEDS WEER KANSEN OM SCHERP 
TE STELLEN WELKE RICHTING WE ALS 
SAMENLEVING WILLEN UITGAAN.”

Voor beweging.net, de elf partnerorganisaties en vier 
geassocieerde partners  is dat duidelijk. Beweging.
net verdedigt de belangen van werknemers en van de 
kwetsbaren in de samenleving, van de dorpsstraat tot de 
Wetstraat. Wij werken aan een rechtvaardige verdeling 
van de rijkdom, aan een duurzame samenleving en 
sociale bescherming voor iedereen. 

Wij gaan voor een warme, solidaire en duurzame 
samenleving, waar iedereen gewaardeerd en 
gerespecteerd wordt en kans krijgt om volwaardig te 
participeren. Door te investeren in mensen en hen te 
betrekken bij het beleid, creëren we een samenleving 
waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht leeftijd, afkomst, 
religie of sociaal-economische positie.

Het beleid moet opereren in een steeds wijzigende 
context. De wereld ziet er na vijf jaar weer behoorlijk 
anders uit en dat heeft ook zijn impact op het beleid. 
Alleen al de goedkeuring van de 17 Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen door de Verenigde Naties 
heeft een impact, want zij vormen voortaan de leidraad 
om het beleid vorm te geven in elke lidstaat. Evenzeer 
heeft de Europese Unie zich geëngageerd om een 
pijler van sociale rechten te bouwen, gebaseerd op 20 
grondprincipes. Beide bieden hoop. 

De hoop dat men tot op het hoogste politieke niveau beseft 
dat een duurzame samenleving mogelijk en nodig is en 
dat men deze weg eindelijk onomwonden wil inslaan. 
Wij nemen ze alvast als leidraad op in dit memorandum. 
Want om deze doelstellingen te bereiken, moet er op 
alle beleidsdomeinen worden ingezet. Het verkleinen 
van de ongelijkheid, het samenleven in diversiteit, het 
organiseren van maatschappelijk verantwoorde zorg, het 
creëren van een duurzame en koolstofarme economie en 
het garanderen van kwaliteitsvolle jobs vormen daarin de 
rode draad.

België moet resoluut deze weg  inslaan. De economische 
crisis van 2008 is stilaan verteerd. 

De economie doet het relatief goed en de werkgevers 
hebben de afgelopen legislatuur hun drastische verlaging 
van de werkgeversbijdrage en de hervorming van de 
vennootschapsbelasting gekregen. Nu moet er opnieuw 
ruimte komen om te investeren in mensen, in hun zorg, 
hun sociale bescherming, welzijn, onderwijs en mobiliteit. 
Mensen moeten het gevoel krijgen dat het beleid het 
algemeen belang dient, niet het exclusieve belang van de 
sterksten in de samenleving.

Mensen verwachten dat hun problemen worden 
aangepakt. Eenzaamheid, fileleed, te lage pensioenen, 
luchtvervuiling, armoede, angst en onzekerheid voor 
de toekomst, gebrek aan toegankelijke geestelijke 
gezondheidszorg, hoge woonkosten, hoge werkdruk ... 
dat zijn de zorgen van mensen, die de volgende regering 
moet aanpakken. Dat lukt het beste door burgers en hun 
verenigingen ook nauw te betrekken bij het beleid en er 
samen vorm aan te geven. 

Beweging.net is ervan overtuigd dat overleg leidt tot 
het beste beleid. Niet één groep die zijn mening of visie 
opdringt aan de anderen, maar diverse bevolkingsgroepen 
( werkgevers- werknemers / artsen – ziekenfondsen / 
mensen in armoede / ecologisten / zorgverstrekkers – 
patiënten / automobilisten – fietsers …) die samen komen 
tot gedragen oplossingen.

Met dit memorandum presenteren we een 
reeks voorstellen die binnen het netwerk van 
beweging.net breed gedragen zijn en die kunnen 
bijdragen tot een duurzame samenleving.

INVESTEREN IN MENSEN

Peter Wouters
Algemeen voorzitter beweging.net
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Europese pijler van sociale rechten 16 - Gezondheidszorg
Iedereen heeft recht op tijdige toegang tot betaalbare preventieve 
en curatieve gezondheidszorg van goede kwaliteit

EEN GOEDE ZORG 
IS DE BASIS VAN ALLES1

Sustainable Development Goals 
Verzeker een goede gezondheid 
en promoot welvaart voor alle leeftijden

Fundamentele doelstellingen van beweging.net
Solidair opkomen voor gezondheid en welzijn
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Het Belgische gezondheidszorgsysteem is 
het resultaat van 150 jaar ontwikkeling en 
beleidskeuzes. Regelmatig werd het systeem 
aangepast aan nieuwe uitdagingen en dat zal de 
komende decennia niet anders zijn. Want zowel 
de context als de technologie veranderen. Door de 
vergrijzing ligt er meer nadruk op chronische zorg. 
Door de hoge verwachtingen t.a.v. werkenden, 
neemt het ziekteverzuim toe. Tegelijk bieden 
technologische innovaties veel mogelijkheden, 
maar daar hangt vaak een stevig prijskaartje 
aan vast. Terwijl de kosten voor gezondheidszorg 
blijven stijgen, volgen de inkomsten onvoldoende. 
Daardoor stijgt het aandeel dat de patiënt zelf 
betaalt, vandaag al een kwart van de factuur.

In de zorg moet een verschuiving plaatsvinden 
van aanbod-gestuurde zorg naar behoefte-
gestuurde zorg, met daarin een actieve rol voor 
de zorgvrager en zijn familie. Verder moet er 
werk gemaakt worden van de ontschotting en de-
institutionalisering van de zorg, met een kortere 
verblijfsduur in het ziekenhuis waar mogelijk. Ook 
de nieuwe technologieën moeten op een slimme 
manier ingezet worden.

Om ook in de toekomst kwaliteitsvolle en betaalbare 
zorg voor iedereen te garanderen, dringt een 
nieuwe wettelijke gezondheidsdoelstelling zich 
op. Alleen met een doordacht en volgehouden 
plan kunnen we de gezondheidskloof tussen arm 
en rijk verkleinen.

Beweging.net blijft overtuigd van de waarde 
van het Rijnlandmodel, waarbij de zorg solidair 
gefinancierd wordt, de overheid aanstuurt en het 
middenveld de zorg organiseert. Zo organiseren 
we een warme en gezonde samenleving. We 
huiveren voor een model dat winstgedreven is, 
want dat leidt onvermijdelijk tot een zorg met twee 
snelheden. Dat wil echter niet zeggen dat er geen 
bijsturingen nodig zijn.

We willen een federaal gezondheidszorgsysteem 
dat:

 > toereikend en stabiel gefinancierd wordt, 
om te kunnen innoveren en hervormen.  
 
Dat betekent een groeinorm van minstens 
2,2%, met meer alternatieve financiering 
vanuit een Algemene Gezondheidsbijdrage; 

 > toegankelijk is voor iedereen, zowel 

geografisch, als financieel en cultureel.  
 
De financiële toegankelijkheid kan verbeterd 
worden door:  

 > de conventiegraad van artsen in alle 
regio’s en in alle disciplines op minstens 
85% te brengen; 

 > het uitbreiden van het zorgpakket dat 
in aanmerking komt voor terugbetaling 
tot tandzorg, hoorapparaten, 
visuele hulpmiddelen, geestelijke 
gezondheidszorg en palliatieve zorg; 

 > het waarborgen van de toegang tot 
dringende medische hulp voor personen 
zonder wettig verblijf; 

 > het permanent monitoren van de zorgkost 
op alle beleidsniveaus. Als blijkt dat er 
problemen zijn met de betaalbaarheid van 
de zorg, dan moet dat zo snel mogelijk 
gecorrigeerd worden.

 > voorziet in een evenwichtige verdeling van de 
middelen die in de sector omgaan, door: 

 > een correcte en transparante prijszetting 
voor geneesmiddelen en voor technische 
en intellectuele prestaties (de 
nomenclatuur) om het evenwicht terug te 
herstellen tussen beide types prestaties 
en om de artsenhonoraria voor alle 
artsen resp. terug te brengen of op te 
trekken tot een schappelijk niveau; 

 > een correcte ziekenhuisfinanciering, 
die niet langer afhankelijk is van de 
prestatievergoedingen van de artsen.

 > van hoge kwaliteit is. We willen dat in het hele 
land gewerkt wordt met kwaliteitsindicatoren 
en kwaliteitspeilingen. Kwaliteitsvolle zorg 
heeft eerbied voor de menselijke persoon in 
al zijn dimensies; 

 > doelmatig georganiseerd is, op maat van 
de patiënt. Om beter tegemoet te komen 
aan de behoeften van de burgers, moet het 
zorgaanbod geheroriënteerd worden (minder 
ziekenhuisbedden en meer alternatieve 
zorgformules); 

 > sterker inzet op preventie en gezondheids-
promotie. Zo moeten er bv. maatregelen 
komen om het gebruik van alcohol en tabak 
terug te dringen. 

“WE HUIVEREN VOOR EEN ZORGMODEL 
DAT WINSTGEDREVEN IS”
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We willen een Vlaamse sociale bescherming die: 

 > vertrekt van een integrale benadering en de 
drie bestaande zorgbudgetten in cash (de zorg-
verzekering, het Basisondersteuningsbudget 
en Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden) in-
tegreert tot één integraal cash zorgbudget, 
conform het zorgprofiel van de zorgvrager; 

 > kiest voor automatische indexering en 
welvaartsvastheid van de uitkeringen; 

 > de voor- en nadelen van Persoonsvolgende 
Financiering in de ouderenzorg eerst goed 
onderzoekt alvorens hiertoe over te gaan. 
Persoonsvolgende financiering kan ervoor zorgen 
dat een zorgcontinuüm wordt gerealiseerd over 
sectoren heen en biedt zorgbehoevenden nieuwe 
mogelijkheden om eigen keuzes te maken, 
maar het houdt net zo goed risico’s in 
van ongezonde concurrentie tussen 
voorzieningen, hogere werkdruk voor het 
personeel en druk op de leefbaarheid van 
voorzieningen.  

Voor beweging.net is het duidelijk dat deze 
persoonsvolgende financiering niet gerealiseerd 
kan worden via cashbudgetten, maar wel 
via vouchers waarbij de persoon met een 
zorgnood zelf de keuze maakt op welke 
manier hij zijn vouchers zal inzetten o.b.v. 
objectieve informatie en begeleiding, o.m. 
door de zorgkassen en de eerstelijnsactoren; 

 > doelmatig, laagdrempelig en flexibel is, zodat 
ze mee evolueert met de noden van de cliënt en 
zijn netwerk.

De zorg- en welzijnsdiensten in Vlaanderen bieden 
kwaliteitsvolle zorg, dankzij een goed samenspel 
tussen overheidssturing en private initiatiefnemers. 
Dat mag niet ondermijnd worden door een verdere 
commercialisering. 

De organisatie van de zorg moet gebaseerd zijn op een  
langetermijnperspectief (geen snel geldgewin), op 
continuïteit van de dienstverlening, op kwaliteit t.a.v. 
de gebruikers én op een duurzaam personeelsbeleid 
(om personeelsverloop en uitstroom uit te sector 
te voorkomen).  De sector heeft de komende jaren 
immers veel extra personeel nodig. Dat betekent 
dat faillissementen moeten worden vermeden 
(door een gezond management), dat cowboys 
geen plaats hebben in de sector (door strenge 
erkenningsvoorwaarden) en dat alle actoren, ook 
de private for profit initiatiefnemers, aan adequate 
overheidsregels onderworpen worden.

Concreet betekent dat: 

 > er nood is aan een verankering van  
Maatschappelijk Verantwoorde Zorg t.a.v. alle 
initiatiefnemers in alle sectoren van zorg, welzijn 
en sociaal werk, dezelfde spelregels gelden. 
Daarin staan regels inzake transparantie, 
winstdeling, goed bestuur, medezeggenschap, 
duur-zaam personeelsbeleid, normering en 
plafonnering van management-vergoedingen, 
presentie-vergoedingen, dividenden en intresten.

De kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid in de 
zorg kan mee bewaakt en gegarandeerd worden door 
bewoners / gebruikers / patiënten meer inspraak te 
geven.  Door dit op te nemen in het erkenningsbeleid 
verzekert de overheid zich er van dat het in alle 
sectoren wordt gerealiseerd.

We denken daarbij aan: 

 > het versterken van de werking van de huidige 
bewoners- en patiëntenraden;

 > het uitbreiden van hun bevoegdheden;

 > het organiseren van stakeholdersoverleg in 
elke zorg- en welzijnsorganisatie, zoals bv. 
het afvaardigen van vertegenwoordigers van 
cliënten/patiënten/bewoners in de Algemene 
Vergadering;

 > het afvaardigen van vertegenwoordigers van 
cliënten/patiënten/bewoners in de Algemene 
Vergadering;

 > het werken met onafhankelijke vertegenwoor-
digers of referentiepersonen in de residentiële 
sectoren, die deelnemen aan de raad van 
bestuur, die de bewoners kunnen bijstaan in de 
bewonersraden en een brugfiguur kunnen zijn 
tussen Raad van Bestuur en bewoners.

“DE PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING 
MOET GEREALISEERD WORDEN VIA 
VOUCHERS EN NIET VIA CASHBUDGETTEN.”
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Europese pijler van sociale rechten 18 - langdurige zorg
Iedereen heeft recht op betaalbare en hoogwaardige langdurige zorg, 
met name in de vorm van thuiszorg en gemeenschapsgerichte diensten.

KWALITEIT VAN LEVEN
IS VEEL WAARD2

Fundamentele doelstellingen van beweging.net
Solidair opkomen voor gezondheid en welzijn
Een rechtvaardige en zorgzame samenleving tot stand brengen
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We kennen in België een sterk uitgebouwde 
welzijnssector. Ze vormt een belangrijk puzzelstuk in 
de uitbouw van de welvaartsstaat. Naast de formele 
gezondheidszorg, de woonzorgcentra, de jeugdhulp 
en de instellingen voor personen met een handicap 
bieden vele organisaties hulp en ondersteuning aan 
mensen in hun thuismilieu, bij hun dagdagelijkse 
activiteiten. Het zorgt er voor dat mensen langer 
thuis kunnen blijven wonen. 

De welzijnssectoren evolueren van aanbodgestuurde 
zorg naar vraag- en behoeftegestuurde zorg, waarbij 
meer rekening wordt gehouden met de wensen van de 
patiënt en zijn omgeving. Dat vergt een paradimashift 
richting Integrale Zorg & Ondersteuning. Dat zal 
ook een andere houding van de professionals ten 
opzichte van de zorgvrager vergen want kwaliteit 
van de zorg zit ‘m vaak in de kleine dingen: de vragen 
en noden van de patiënt centraal zetten, tijd maken 
voor mensen, een luisterend oor, een bemoedigend 
woord, mensen begeleiden doorheen het kluwen aan 
welzijnsdiensten, meer doen dan strikt noodzakelijk, 
de cliënt/patiënt in zijn waarde laten en voor vol 
aanzien …

Naast het realiseren van een kwaliteitsvol aanbod 
staan welzijn en sociaal werk voor heel wat 
andere uitdagingen: de toename van de zorgvraag 
opvangen, de zoektocht naar voldoende en 
goed opgeleid personeel, de omschakeling naar 
cultuursensitieve zorg waarin ook mensen met een 
andere culturele achtergrond zich welkom voelen, 
de vermaatschappelijking van de zorg op een 
kwaliteitsvolle manier invullen en de ontschotting 
tussen diverse sectoren aanpakken.

Voor de Vlaamse overheid betekent dit vooral een 
zoektocht naar bijkomende middelen. Kwaliteitsvolle 
dienstverlening vergt toereikende en stabiele 
financiering. Die middelen zijn nodig voor: 

meer plaatsen, zoals:

 > de omzetting van ROB- naar RVT-bedden in de 
woonzorgcentra;

 > de uitbreiding van de gezinszorg, om de stijgende 
vraag ten gevolge van de vergrijzing en de 
uitbreiding van de doelgroepen te kunnen volgen;

 > uitbreiding van transmurale zorg en respijtzorg;

 > de groei van het aanbod in de kinderopvang, zodat 
ieder kind dat kinderopvang of buitenschoolse 
kinderopvang nodig heeft, er ook terecht kan;

meer personeel

 > om de kwaliteit van de zorg – de warme zorg - te 
kunnen garanderen. Mensen hebben meer nodig 

dan een goed uitgevoerde basiszorg. Er moet ook 
tijd en aandacht gaan naar een warme zorgrelatie 
en naar reflectie bij de te maken keuzes in de 
zorg;

 > voor het verlichten van de caseload in het sociaal 
werk, zodat er meer in de diepte kan gewerkt 
worden met mensen en meer kan samengewerkt 
worden tussen organisaties. Dat zal op termijn de 
effectiviteit van de zorg ten goede komen;

meer variëteit, door:

 > de begeleiding van organisaties richting 
cultuursensitieve zorg. Als we iedereen toegang 
willen bieden tot de zorg- en welzijnsdiensten, 
moeten mensen met een andere culturele 
achtergrond zich ook herkennen in de zorg. 
Dat kan door diversiteit in het aanbod, in het 
personeelsbestand en bij de vrijwilligers te 
realiseren;

 > nieuwe zorgvormen in te zetten in de strijd tegen 
vereenzaming en kwetsbaarheid;

meer samenwerking, door:

 > het stimuleren van de samenwerking tussen 
woonzorgcentra, eerstelijnszorg en welzijnszorg, 
o.a. via het Breed Geïntegreerd Onthaal;

 > een kwaliteitsvolle invulling van de 
vermaatschappelijking van de zorg waarbij 
iedereen zijn rol kan spelen naar draagkracht en 
vermogen. Beweging.net stelt voor de Vlaamse 
aanmoedigingspremie te verdubbelen voor 
voltijds of halftijds zorgverlof, zodat het inkomen 
van mantelzorgers minstens boven de EU-
armoedegrens komt.

betere betaalbaarheid, door:
 

 > een gepast systeem van persoonlijke 
bijdragen dat de financiële toegankelijkheid 
van het zorgaanbod voor iedereen waarborgt. 

Kwaliteit van leven is overigens voor iedereen 
een relevante doelstelling en moet op diverse 
beleidsdomeinen ingecalculeerd worden.

“VERDUBBEL DE 
VLAAMSE AANMOEDINGSPREMIE 
VOOR ZORGVERLOF”
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 > Het brede aanbod aan sociaal-culturele 
organisaties biedt mensen kansen op ontmoeting, 
verbinding en een zinvolle tijdsbesteding, 
Het versterkt de sociale cohesie, vergroot de 
participatie en betrokkenheid van mensen op 
hun buurt en op de samenleving in het algemeen 
en strijdt mee tegen vereenzaming. Het is van 
cruciaal belang dat deze organisaties verder 
ondersteund worden door de Vlaamse overheid.

Die ondersteuning moet zich uiten in:

 > meer middelen, zodat ook nieuwe sociaal-
culturele organisaties kunnen erkend en 
ondersteund worden;

 > indexering van de subsidies, toegekend in het 
kader van het decreet Jeugdwerk, het decreet 
sociaal-cultureel werk en het Kunstendecreet; 

 > een digitaal verenigingsloket, gericht op minder 
administratieve last en minder rapporteringslast. 
Rapportering en verantwoordelijkheid moet meer 
gebaseerd zijn op vertrouwen;

 > toegang tot dezelfde ondersteunings-
instrumenten voor ondernemers (bv. de KMO-
portefeuille), nu ook vzw’s juridisch aanzien 
worden als onderneming; 

 > reglementering die het voor vrijwilligers werkbaar 
houdt.

Verder is er nood aan een langetermijnvisie 
op toerisme. Het toerisme transformeert van 
massatoerisme naar kwaliteitstoerisme. Niet 
meer, maar beter, met oog op de draagkracht 
van toeristische bestemmingen. Hiervoor moeten 
kwaliteitsindicatoren worden uitgewerkt. 

Evengoed blijven we stellen dat mensen recht hebben 
op vakantiebeleving. Het decreet Iedereen verdient 
vakantie formuleert de juiste doelstellingen, maar er 
moeten dan wel effectief middelen tegenover gesteld 

worden. Anders is dit een loze belofte. 

Kwaliteit van leven wordt ook meer en meer een 
issue in het gevangeniswezen. De kwaliteit van 
detentieperiode bepaalt immers mee de kans op 
re-integratie in de samenleving. 

Het humaniseren van het gevangenisbeleid moet 
volgende legislatuur meer prioriteit krijgen. Er 
moet werk gemaakt worden van een nieuwe visie 
op het uitbouwen van kleinschalige detentiehuizen 
waar begeleiding individueel is en meer gericht 
op re-integratie in de samenleving. De bouw van 
grootschalige detentiehuizen moet worden stopgezet.

“EEN DIGITAAL VERENIGINGSLOKET KAN 
DE  ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP 
VOOR SOCIAAL-CULTURELE ORGANISATIES 
VERMINDEREN”
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Europese pijler van sociale rechten 14 - Minimuminkomen
Iedereen die over onvoldoende middelen beschikt, heeft het recht op 
adequate voorzieningen voor een minimuminkomen om in alle levensfasen 
een waardig leven te kunnen leiden en op praktische toegang tot goederen 
en diensten die de zelfredzaamheid van mensen bevorderen. Voor 
mensen die in staat zijn tot werken, moeten de voorzieningen voor een 
minimuminkomen worden gecombineerd met prikkels om (weer) actief te 
worden op de arbeidsmarkt.

ARMOEDE IS 
EN BLIJFT ONAANVAARDBAAR3

Sustainable Development Goals 
Beëindig armoede overal en in al haar vormen

Sustainable Development Goals 
Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

Fundamentele doelstellingen van beweging.net
Een rechtvaardige en zorgzame samenleving tot stand brengen
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Het blijft onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat 
de armoede in ons land op zo’n hoog niveau 
stagneert. Mensen in armoede, vluchtelingen, 
langdurig werkzoekenden en laaggeschoolden 
profiteren onvoldoende van goedbedoeld beleid. 
De bijgecreëerde jobs komen niet in deze gezinnen 
terecht, de neerwaartse druk op lonen en bijgevolg 
ook op de uitkeringen sinds de jaren ’80 treft deze 
gezinnen het meest. 

Beweging.net blijft de halvering van de armoede als 
doelstelling voorop stellen. Dat kan niet langer door 
een reeks geïsoleerde maatregelen, maar vergt een 
structurele aanpak in tal van beleidsdomeinen. 

Om armoede structureel aan te pakken moet op de 
eerste plaats het inkomen verbeterd worden, waarbij 
de combinatie van Vlaamse en federale maatregelen 
het referntiebudget voor elk type gezin minstens zo 
dicht mogelijk moet benaderen.

Concreet stellen we voor:

 > alle bestaansminima te verhogen tot op het niveau 
van EU-armoedenorm en alle minima in de sociale 
zekerheid te verhogen tot minstens 10 % boven 
de EU-armoedenorm. De welvaartsenveloppe 
moet de komende jaren integraal worden ingezet 
en op de eerste plaats aangewend worden om 
de werkloosheidsuitkeringen te verhogen (= 
grootste achterstand t.o.v. de EU-armoedenorm) 
en om de oudste (= pensioenen van mensen die 
al langst op pensioen zijn) en laagste pensioenen 
te verhogen;

 > het statuut van samenwonenden te herbe-
kijken omdat uitkeringsgerechtigden vaak te veel 
inkomen verliezen als ze gaan samenwonen;

 > de maximumfactuur te hervormen, via een 
verlaging van de MAF-drempel, te beginnen 
met de armsten, en met een uitbreiding 
van de duurtijd tot langer dan een jaar om 
remgelden van chronisch psychiatrische 
patiënten op te nemen in de maximumfactuur; 

 > te werken met zachte overgangen i.p.v. harde 
inkomensgrenzen bij het al dan niet toekennen 
van sociale correcties. Wanneer mensen hun 
bruto-inkomen kunnen verhogen, moeten ze daar 
te allen tijde ook voldoende netto aan overhouden. 
Dat betekent dat sociale correcties en voordelen 
voor lage inkomens eerder geleidelijk worden 

afgebouwd (= tapering) dan bruusk bij het 
overschrijden van een inkomensgrens;

 > de werking van de dienst voor alimentatie-
vorderingen te verbeteren;

 > een pro-actief opsporen van mensen die 
in aanmerking komen voor een leefloon, 
IGO, uitkering of andere sociale voordelen. 

 > Op een menselijke en sociale manier te 
investeren in re-integratie van zieken op de 
arbeidsmarkt: geloof in re-integratie maar 
met nadruk op werkbaar werk en oog voor 
alternatieven, waaronder ook informeel 
werk, vrijwilligerswerk en mantelzorg; 

 > een einde te stellen aan de trend om  
steeds meer voorwaarden te koppelen aan 
uitkeringen, bestaansminima en sociale diensten, 
want dat verhoogt de drempel aanzienlijk.

Ook de toegang tot de gezondheidszorg voor mensen 
in armoede moet verbeterd worden door:

 > meer multidisciplinaire wijkgezondheids-centra 
op te richten en betere financiering van de 
wijkgezondheidscentra te voorzien;

 > een betere samenwerking tussen de eerste en 
tweede lijn in de gezondheidszorg;

 > over te gaan naar een veralgemeend derde 
betalerssysteem bij alle geconventioneerde 
zorgverstrekkers. Dit kan stapsgewijs worden 
uitgebouwd, te beginnen met de chronisch zieken 
en de jongeren. Zeker de huisartsen moeten van 
meet af aan de derde betalersregeling toepassen, 
gevolgd door de specialisten en de tandartsen.

Armoede is ook meer en meer gekleurde armoede. 
Daarom is er specifiek beleid nodig om mensen 
met een migratieachtergrond beter te beschermen 
tegen armoede. Daarvoor is een actieplan nodig om 
racisme en discriminatie (o.a. op de arbeidsmarkt en 
de huurmarkt) aan te pakken.

“OM ARMOEDE STRUCTUREEL AAN TE 
PAKKEN MOET OP DE EERSTE PLAATS 
HET INKOMEN VERBETERD WORDEN”
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Om de integratie van mensen met een 
migratieachtergrond op de arbeidsmarkt te 
verbeteren, als dam tegen armoede, denkt Beweging.
net aan:

 > een specifiek beleid richting laaggeschoolden 
met:

 > doelgroepkortingen voor langdurig werk-
zoekenden; 

 > objectivering van sollicitaties / compe-
tenties, in de eerste plaats binnen VDAB; 

 > sociale clausules en concrete 
cijferdoelen in alle Vlaamse en federale 
beleidsmaatregelen, o.a. in IBO en 
werkplekleren. Als deze niet worden 
nageleefd of gerealiseerd, worden extra 
middelen vrijgemaakt; 

 > het ontwikkelen van netwerken rond 
personen die het moeilijk hebben op de 
arbeidsmarkt zodat de toegang tot die 
markt verbreedt; 

 > het beperken van dag-, interim- en andere 
flexibele contracten; 

 > het erkennen van competenties, voorbij 
de diploma-gedachte. Ook het erkennen 
van buitenlandse diploma’s moet 
toegankelijker, sneller en goedkoper 
worden; 

 > uitbreiding van sociale economie met 
minstens 5.000 plaatsen over 5 jaar. 

Maar er is meer nodig, ook op het vlak van preventie. 
We willen voorkomen dat mensen in armoede 
terecht komen door:

 > een ontradend beleid t.a.v. gokken en een 
verbod op reclame voor goksites. Gokken is 
sterk verslavend en kan niet genormaliseerd 
worden. Het huidige beleid hieromtrent is te 
beperkt en contradictorisch: terwijl de federale 
overheid inkomsten uit de goksector int, draagt 
de Vlaamse overheid de kosten voor de zorg van 
gokverslaafden. 
 
Leg de gokindustrie aan banden, verhoog de 
leeftijd voor online gokken naar 21 jaar en voer 
de controles door de Kansspelcommissie op om 
gokverslaafden effectief te weren. Dijk reclame 
en sponsoring in en onderzoek de banden tussen 
de sportwereld en de gokindustrie. De Nationale 
Loterij moet hierin een voorbeeldrol opnemen; 

 > het erkennen van ervaringsdeskundigen in 
de geestelijke gezondheidszorg en hen o.a. in 
te schakelen in de strijd tegen verslavingen; 

 > de automatische rechtentoekenning in alle 
relevante beleidsdomeinen uit te bouwen; 

 > een verderzetting van de ingeslagen 
weg tot hervorming van het systeem van 
schuldinvordering tot ethisch verantwoord 
invorderen, model MyTrusto, waar - door een pro-
actieve aanpak- schulden voorkomen worden en 
zowel particulieren, organisaties, bedrijven en 
overheid vooruit geholpen worden ..

Tot slot merken we op dat het Armoededecreet een 
instrument is waarbij de kennis en praktijkervaring 
van middenveldorganisaties en armoedeverenigingen 
ervoor zorgen dat mensen in armoede meer 
veerkracht kunnen opbouwen en versterkt worden 
in hun kunnen. Deze wisselwerking en directe 
contactlijn is noodzakelijk om mensen in armoede te 
empoweren. 

We vragen dan ook een versterking van de 
kritische rol en de autonomie van de armoede- 
en middenveldorganisaties in de verdere evolutie 
van dit armoededecreet en waarschuwen voor de 
gevaren van een eventuele instrumentalisering van 
de armoedebeweging.

“ARMOEDE KAN JE VOORKOMEN DOOR 
HET SYSTEEM VAN SCHULDINVORDERING 
ETHISCHER TE MAKEN”
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Sustainable Development Goals 
Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

ARMOEDEBESTRIJDING IS OOK 
DE ONGELIJKHEID VERMINDEREN4

Fundamentele doelstellingen van beweging.net
Een rechtvaardige en zorgzame samenleving tot stand brengen
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Met een armoedebeleid alleen komen we er niet. 
We moeten ook inzetten op het verminderen van de 
ongelijkheid tussen arm en rijk. 

Dat vergt een beleid om de welvaart beter te 
herverdelen. 82% van de welvaart die in 2017 werd 
gecreëerd, kwam terecht bij slechts 1 % van de 
wereldbevolking. De druk van de grote spelers die de 
globale economie naar hun hand zetten, heeft voor 
een ware ratrace gezorgd. Werkenden worden als 
een productiemiddel gezien, een kost die men moet 
minimaliseren. 

Werken loont amper en vermogens exploderen. 
Dit vormt één van de grootste bedreigingen voor 
onze samenlevingen en voor de democratie. De 
oplossingen hiervoor moeten zowel op internationaal, 
Europees als nationaal niveau worden gezocht. In 
eigen land moet er o.m. werk worden gemaakt van 
een rechtvaardiger belastingstelsel.  

We schuiven zes pistes naar voren om tot meer 
rechtvaardige belastingen te komen:

 > een hervorming van de personenbelasting o.b.v. 
twee principes: een euro is een euro en de 
zwaarste lasten voor de sterkste schouders. Met 
een voldragen meerwaardebelasting. De dual 
income taks komt het dichtste in de buurt;

 > een herziening van de federale vastgoedfiscaliteit, 
gericht op belasting van reële huurinkomsten 
en de afschaffing van de Vlaamse en federale 
subsidies voor een tweede woonst. De Onroerende 
voorheffing neemt niet langer het kadastraal 
inkomen, wel de werkelijke huurwaarde als basis;

 > het uitbouwen van de effectentaks tot een 
voldragen belasting op grote vermogens met 
progressieve tarieven;

 > een hervorming van de hervormde 
vennootschapsbelasting om de financiering 
sluitend te maken door o.a. het voorkeurtarief 
voor KMO’s te schrappen en het stelsel 
van definitief belaste inkomsten even 
streng als Europese regels te maken; 

 > een sterke strijd tegen fiscale fraude, 
belastingontwijking en vervennootschappelijking;

 > een heroverwegen van alle fiscale uitgaven, 
voor alle belastingen, vanuit oogpunt van 
doelmatigheid en rechtvaardigheid. In dit kader 

stellen we voor:

 > het huwelijksquotiënt om te vormen tot een 
forfaitair bedrag;

 > de wet op onbelast bijverdienen af te schaffen 

In een globale economie heeft de situatie in andere 
delen van de wereld onvermijdelijk ook een impact 
op onze samenleving. Het is dan ook essentieel om:

 > organisaties te ondersteunen die zich inzetten 
voor de rechten van werknemers in de derde 
wereld;

 > zich in te zetten om de invoer van producten 
die in onwaardige omstandigheden worden 
geproduceerd te verbieden. 
 
Zelfregulering door ondernemingen 
is onvoldoende en de overheid kan de 
verantwoordelijkheid hiervoor ook niet bij 
de ondernemingen leggen. Internationale 
instrumenten voorzien reeds een aantal 
hefbomen om eerlijkere arbeidsomstandigheden 
af te dwingen.
 
De Belgische overheid moet hier zijn rol in 
opnemen en zijn stem binnen de Europese Unie 
gebruiken om ook op dit niveau maatregelen te 
eisen.

“WE MOETEN OOK BLIJVEN INZETTEN 
OP HET VERKLEINEN VAN DE KLOOF 
TUSSEN ARM EN RIJK.”
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Europese pijler van sociale rechten 1 - onderwijs, opleiding en een leven lang leren
Iedereen heeft recht op hoogwaardige en inclusieve voorzieningen voor 
onderwijs, opleiding en een leven lang leren om de vaardigheden te verwerven 
en te onderhouden die nodig zijn om ten volle aan het maatschappelijk leven 
te kunnen deelnemen en overgangen op de arbeidsmarkt met succes te 
kunnen opvangen

VAN ONDERWIJS NAAR 
ARBEIDSMARKT (EN TERUG)5

Sustainable Development Goals 
Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs 
en bevorder levenslang leren voor iedereen

Fundamentele doelstellingen van beweging.net
Cultuur in meervoud waarborgen
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De laatste jaren is sterk ingezet op de hervorming van 
het onderwijs. Nu moeten de uitgezette beleidslijnen 
worden geïmplementeerd. 

Samen met de nieuwe eindtermen krijgen de 
scholen voldoende instrumenten in handen om het 
onderwijs de 21ste eeuw binnen te loodsen, om de 
ongekwalificeerde uitstroom aan te pakken en het 
onderwijs verder te democratiseren. Het is nu aan de 
overheid om er mee voor te zorgen dat de scholen de 
omslag ook effectief maken naar:

 > innovatieve vormen van lesgeven, die jongeren 
boeien en die aansluiten bij hun leefwereld 
(video-teaching, werkplekleren, co-teaching, 
klasdoorbrekend werken …), al dan niet in 
partnerschap met andere vormingsorganisaties;

 > inclusief onderwijs, waar men vertrekt van 
diversiteit als norm en niet als uitzondering. Een 
klas is al lang geen homogene groep meer, maar 
divers op vlak van cultuur, moedertaal, religie, 
gezinssamenstelling, handicap, enz. Om brede 
basisvorming in een heterogene klas te realiseren 
moeten de lerarenteams een brede inhoudelijke 
en pedagogisch-didactische vorming en coaching 
krijgen en zelf diverser samengesteld worden. 
De Vlaamse overheid moet deze intensieve 
opleidingen mee financieren, te beginnen in 
scholen die eerder zwak scoren op vlak van 
inclusief onderwijs;

 > duaal leren, met volwaardig partnerschap van de 
bedrijven en permanent oog voor de kwaliteit van 
de opleidingen. En met als doel het behalen van 
een onderwijskwalificatie;

 > meer aangepaste trajecten voor jongeren die 
nog niet voldoende arbeidsrijp zijn om in duaal 
leren in te stappen of voor jongeren die door 
omstandigheden (tijdelijk) niet (meer) in staat zijn 
om aan het regulier onderwijs deel te nemen;

 > schakeljaren die het mogelijk maken dat 
jongeren, die verkeerd georiënteerd werden, 
de kans krijgen om binnen het secundair 
onderwijs naar een moeilijkere studierichting te 
schakelen en om vanuit het BSO naar het hoger 
onderwijs door te stromen. Zo moet er snel werk 
gemaakt worden van een aanbod Algemeen 
vormend SENSE-jaar in heel Vlaanderen; 

 > leerloopbaanbegeleiding in het volwassenen-
onderwijs. Dat moet er mee voor zorgen dat de 
leertrajecten ook succesvol beëindigd worden;

 > vernieuwing van het buitengewoon onderwijs, met 
een organisatie en aanbod die beter afgestemd 
zijn op de noden van de leerlingen en met meer 
flexibele overgangen tussen de verschillende 
onderwijsvormen.

Het doel is uiteraard kwalitatief onderwijs voor 
iedereen en dat staat of valt met:

 
 > goed opgeleide leerkrachten. De hervorming van 

de lerarenopleiding is daarin cruciaal, maar ook 
de zittende leerkrachten moeten via navorming 
en bijscholing meegenomen worden in de nieuwe 
uitdagingen. Zo is een bijscholingsbad rond 
diversiteit in het onderwijs, om positief om te 
gaan met verschillende culturele achtergronden, 
een must voor iedereen;

 > betaalbaar onderwijs. Kostprijs mag voor niemand 
een beletsel vormen, noch om de richting naar 
keuze te volgen, noch om door te stromen naar 
het hoger onderwijs. De maximumfactuur in het 
secundair onderwijs, te beginnen met de eerste 
graad, moet bovenaan de politieke agenda komen. 
Scholen moeten voldoende werkingsmiddelen 
krijgen om de kostprijs van duur schoolmateriaal 
voor leerlingen te drukken;

 > sterke scholen met sterke lerarenteams en een 
professioneel opgeleide directie;

 > een goede integratie van OKAN-leerlingen 
in het gewoon onderwijs, waarbij voldoende 
aandacht blijft gaan naar taalontwikkeling en 
-ondersteuning;

 > de verdere uitrol van het Plan Basisonderwijs;

 > een betere samenwerking tussen de 
Centra voor Leerlingenbegeleiding, de 
ondersteuningsnetwerken en de belendende 
welzijnssectoren, om leerlingen die zich in 
moeilijke situaties bevinden, sneller en beter 
te kunnen doorverwijzen en opvangen en 
doorverwijzen.

Een grote meerderheid van de jongeren stroomt door 
naar het Hoger onderwijs. Dat is op zich een sterke 
verwezenlijking in het kader van de democratisering 
van het onderwijs. 

“DE SCHOLEN HEBBEN VOLDOENDE 
INSTRUMENTEN IN HANDEN GEKREGEN 
OM HET ONDERWIJS DE 21STE EEUW IN 
TE LOODSEN. ”
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Toch zijn we er nog niet. Ook vandaag stromen kinderen 
uit laaggeschoolde gezinnen verhoudingsgewijs 
minder door naar het hoger onderwijs. Er bestaan 
nog steeds drempels en die moeten worden 
weggewerkt, van in de kinderopvang doorheen de 
hele schoolcarrière. 

Anderzijds stellen we vast dat al te veel jongeren bij 
aanvang een verkeerde opleidingskeuze maken, met 
uitval of verlenging van de studieduur tot gevolg. 
 
Beweging.net is voorstander van een verplichte, 
richtinggevende oriëntatieproef in alle opleidingen 
van het hoger onderwijs, zodat jongeren beter 
geïnformeerd en gemotiveerd aan hun opleiding 
kunnen beginnen.

Ook het aanbod aan opleidingen in het hoger 
onderwijs (niveau 6) zelf moet onder de loep worden 
genomen. Vandaag lijkt er een wildgroei te ontstaan 
aan opleidingen in een (te) specifieke niche, die niet 
altijd perspectief geven op een job achteraf. Alvorens 
nieuwe opleidingen op te starten zou een onafhankelijk 
orgaan moeten beoordelen of de opleiding relevant is 
in het kader van de noden op de arbeidsmarkt. Net 
zo goed moeten bestaande opleidingen af en toe een 
realiteitscheck of relevantiecheck doorstaan.

De overgang naar de arbeidsmarkt verloopt niet voor 
alle jongeren even vlot. Ondanks de vele Vlaamse 
en federale tewerkstellings-maatregelen, blijken 
jongeren met beperkte kwalificaties moeilijk werk 
te vinden of komen in een draaideursysteem terecht 
van kortlopende arbeidscontracten, afgewisseld 
met opleidingen en stageplaatsen en periodes van 
werkloosheid, zonder uitzicht op vast werk.

Daarom is het van belang dat de Vlaamse 
overheid blijft inzetten op duurzame activering en 
tewerkstellingskansen, zonder de zeer kwetsbare 
jongeren uit het oog te verliezen.  Voor hen is meer 
nodig, zoals:

 > prioritaire toeleiding naar kwaliteitsvolle, 
Individuele beroepsopleidingen (IBO);

 > het recht op anoniem solliciteren en praktijktesten 
om vormen van discriminatie bij de aanwerving 
tegen te gaan;

 > betere en tijdige begeleiding op de werkvloer 
vanuit de VDAB zodat de kans op doorstroom 
naar een job verhoogt;

 > extra jobs in de sociale economie;

 > het invoeren van een opleidingsgarantie, waarbij 
jongeren uiterlijk na drie maanden begeleiding 
in het kader van hun zoekgedrag een opleiding 
aangeboden krijgen om hun kansen te versterken.

Van de federale overheid verwacht beweging.net 
een betere sociale bescherming voor kwetsbare 
jongeren. 

Vandaag zijn vooral zij het slachtoffer van een al te 
stringente werkloosheidsreglementering (afschaffing 
wachtuitkering en snelle degressiviteit), de verlaging 
van de jongerenlonen en een indexsprong waardoor 
zij levenslang inkomsten derven.

Wij stellen voor dat de volgende federale regering:

 > de ingreep in de brutolonen van jongeren 
ongedaan maakt;

 > het sociaalrechtelijk statuut voor IBO-contracten 
en instapstages verbetert, in eerste instantie op 
vlak van recht op vakantie en vakantiegeld; 

 > voor alle vormen van werkplekleren, werk-
zorgcontracten, arbeidszorg, arbeidsmatige 
activiteiten en voor Wijk-werken de degressiviteit 
van de werkloosheidsuitkering en de 
beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt on hold 
zet tijdens het traject;

 > de extreme flexibiliteit inzake dagcontracten 
en weekcontracten en andere precaire 
arbeidsstatuten aan banden legt. Dergelijke 
precaire statuten verhinderen jongeren een eigen 
leven op te bouwen;

 > werk maakt van een duidelijk kader voor jongeren 
die in duaal leren stappen.

Eenmaal aan het werk, is het belangrijk om te blijven 
bijleren. Wie kansen heeft gemist of wie zich wil 
heroriënteren, kan via het volwassenenonderwijs 
toch nog het gewenste diploma behalen. De snelle 
digitale en technologische evoluties vergen kansen 
op bijscholing voor alle werknemers. 

Ook (oudere) werkzoekenden moeten de kans 
krijgen om zich om te scholen, zodat hun kansen 
op werk verhogen. Door in te zetten op cheques 
voor leerloopbaanbegeleiding kan de overheid er 
mee voor zorgen dat de leertrajecten ook succesvol 
beëindigd worden.

“BEWEGING.NET IS VOORSTANDER OM  
IN ALLE OPLEIDINGEN EEN VERPLICHTE 
ORIËNTATIEPROEF IN TE VOEREN.”
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Europese pijler van sociale rechten 5 - veilige en flexibele werkgelegenheid
Ongeacht de aard en de duur van hun arbeidsrelatie hebben werknemers recht 
op een billijke en gelijke behandeling wat betreft arbeidsvoorwaarden, toegang 
tot sociale bescherming en opleiding. De overgang naar arbeidsrelaties voor 
onbepaalde duur wordt bevorderd. 

In overeenstemming met de geldende wetgeving en collectieve overeenkomsten 
wordt gewaarborgd dat werkgevers over de nodige flexibiliteit beschikken om 
zich snel aan te kunnen passen aan veranderingen in de economische context. 

Innovatieve vormen van werk die goede arbeidsvoorwaarden waarborgen, 
worden bevorderd. Ondernemerschap en werken als zelfstandige worden 
gestimuleerd. Arbeidsmobiliteit wordt vergemakkelijkt. 

Arbeidsrelaties die leiden tot onzekere arbeidsvoorwaarden worden voorkomen, 
onder meer door een verbod op misbruik van atypische arbeidsovereenkomsten. 
Een proeftijd moet een redelijke tijdsduur hebben.

KWALITEITSVOL WERK
MOET DE NORM BLIJVEN6

Sustainable Development Goals 
Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en 
productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

Fundamentele doelstellingen van beweging.net
Kwaliteitsvolle arbeid verzekeren voor iedereen
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Mensen willen werken, maar dan wel werkbaar 
werk dat een volwaardig inkomen biedt, voldoende 
sociale bescherming en opleidingskansen om de 
vele innovaties aan te kunnen. 

Maar het is net op al deze punten dat het de verkeerde 
kant opgaat: stijging van de verschillende precaire 
arbeidsstatuten met beperkte sociale bescherming 
(flexijobs, freelance werk), de introductie van 
nettolonen zonder sociale en fiscale bijdragen 
(6000 euro onbelast bijverdienen), uitbreiding van 
interimarbeid naar de openbare diensten, jobs die tot 
op de seconde gechronometreerd worden (= dalende 
werkbaarheid) …

Anderen zullen argumenteren dat de arbeidsmarkt 
flexibeler werd, dat er jobs werden bij gecreëerd en 
dat de werkloosheid daalt.

Alleen maar goed nieuws dus? Integendeel, we zijn 
binnen beweging.net bezorgd over de onderliggende 
tendensen en zetten daar concrete voorstellen voor 
meer kwaliteitsvolle jobs en statuten tegenover.

Op federaal niveau bepleiten we:

 > een minder snelle afbouw van de werkbonus voor 
de middellage lonen, zodat ook zij netto meer 
overhouden;

 > een nieuwe operatie van collectieve 
arbeidstijdverkorting met compenserende 
aanwervingen om de combinatie gezin – 
arbeid – vrije tijd beter te kunnen managen; 

 > een versterking van de thematische verloven en 
tijdkredietstelsels;

 > een verhoging van het aantal wettelijke vakantie-
dagen;

 > grendels op de sluipende arbeidsduurverlenging 
door de notie leidinggevende en vertrouwens-
personeel in te perken;

 > een afdwingbaar recht op niet-beschikbaarheid 
buiten de werkuren;

 > volledige toepassing van het arbeidsrecht en 
arbeidsbescherming op de digitale platformen in 
de deeleconomie;

 > een afdwingbaar recht voor deeltijdse 

werknemers om meer uren te vragen wanneer 
er werk beschikbaar komt;

 > het opdrijven van de strijd tegen sociale dumping 
en deloyale concurrentie;

 > een afdwingbaar recht op vijf dagen opleiding 
per jaar, tijdens de werkuren, ook in KMO’s en 
overheidsdiensten;

 > hogere patronale bijdragen op tijdelijke en 
uitzendcontracten en onvrijwillig deeltijdsen;

 > de stopzetting van het project ‘6000 euro 
onbelast bijverdienen’

Op Vlaams niveau pleiten we voor:

 > een betere begeleiding van werknemers in 
precaire of tijdelijke statuten naar kwaliteitsvolle 
jobs;

 > de oprichting van een paritair aangestuurd 
werkbaarheidsfonds dat de sectoren en 
ondernemingen ondersteunt om de werkbaarheid 
te monitoren en te verbeteren;

 > een versterking van het Vlaams zorgkrediet, op te 
nemen tot kinderen de leeftijd van 18 jaar hebben 
bereikt;

 > een recht op laagdrempelige en betaalbare 
kinderopvang, die binnen 2 maanden na de 
aanvraag beschikbaar moet zijn. Tegen 2020 
moet elke behoefte aan kinderopvang effectief 
ingevuld worden. Daarvoor is een groeipad nodig;

 > een aanmoedigingspremie voor vaders (of 
meeouders) die hun vaderschapsverlof effectief 
opnemen en voor alleenstaande ouders;

 > een verhoging van het opleidingskrediet voor 
werknemers die hun werk onderbreken om een 
opleiding te volgen;

 > een verbetering van de loon- en arbeids-
voorwaarden in het dienstenchequesysteem, 
gekoppeld aan een gecontroleerd 
meerjarengroeipad.  

“MENSEN WILLEN WERKEN, 
MAAR DAN WEL WERKBAAR WERK” 
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Tot slot vinden we dat de volgende Vlaamse regering 
de sociale economie een nieuwe boost moet geven. 

De sociale economie is voor vele werkzoekenden 
de enige haalbare vorm van tewerkstelling en heeft 
de mogelijkheid om het recht op werk voor vele 
duizenden echt waar te maken. 

Maar dan moet de sector kunnen groeien, zowel in de 
breedte (met nog meer diversiteit in het aanbod die 
inspeelt op de noden van diverse kansengroepen), 
als in de lengte (met nog meer plaatsen zodat alle 
werkzoekenden die een indicering voor sociale 
economie hebben gekregen, er ook effectief aan de 
slag kunnen), als in de diepte (met meer onderlinge 
doorstroom tussen de diverse vormen van sociale 
economie en tussen de sociale economie en de 
reguliere economie).

Concreet betekent dat:

 > meer middelen voor een volgehouden groeipad 
van 5 000 plaatsen over 5 jaar;

 > het belonen van alle werknemers voor hun 
inspanningen, ook degenen die actief zijn in 
arbeidszorg, in arbeidsmatige activiteiten en 
andere werk-zorg activeringstrajecten, met 
minstens een aanvullende vergoeding van 1 
euro per uur voor personen die deze activiteit 
combineren met een uitkering;

 > verdubbeling van de begeleidingsvergoeding (van 
€70 p.p. naar €140 p.p.) voor een kwaliteitsvolle 
begeleiding van moeilijk toeleidbare- 
werkzoekenden naar arbeidsmatige activiteiten;

 > investeren in de leefbaarheid van de LDE 
en maatwerkbedrijven, overeenkomstig het 
verdienmodel dat voor hen haalbaar is;

 
 > een meer positieve en circulaire invulling van 

het doorstroomverhaal. Doorstroom is geen 
doel op zich, maar een middel tot duurzame 
tewerkstelling;

 
 > een structurele oplossing voor mensen die niet 

meer toeleidbaar zijn naar de arbeidsmarkt, die 
hen tevens inkomenszekerheid biedt.

Van de federale overheid verwachten we dat ze ook de 
fiscale en parafiscale regelingen voor de beschutte 
en de sociale werkplaatsen gelijktrekt, zodat deze 
op Vlaams niveau effectief kunnen samengaan in 
maatwerkbedrijven.

“DE VOLGENDE REGERING MOET 
IN DE SOCIALE ECONOMIE 5000 
ARBEIDSPLAATSEN BIJCREËREN”
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Europese pijler van sociale rechten 15 - Inkomen voor ouderen en pensioenen
Werknemers en zelfstandigen hebben bij pensionering recht op een pensioen 
dat in verhouding staat tot hun bijdragen en een passend inkomen vormt. 
Vrouwen en mannen hebben gelijke mogelijkheden om pensioenrechten te 
verwerven.

Iedereen heeft op oudere leeftijd recht op middelen die een waardig leven 
mogelijk maken.

VOLDOENDE HOOG PENSIOEN 
VOOR EEN WAARDIGE OUDE DAG7

Fundamentele doelstellingen van beweging.net
Een rechtvaardige en zorgzame samenleving tot stand brengen
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De hervorming van het pensioensysteem is lang 
niet voltooid en loopt moeizaam. 

Het is nochtans belangrijk tot een gedragen 
pensioenhervorming te komen. Er is een 
duurzame visie nodig die een degelijk 
pensioeninkomen op korte en lange termijn 
garandeert voor jong en oud.

Uiteraard gaan we als sociale beweging voor 
een versterking van het wettelijk pensioen. Dat 
betekent:

 > een verhoging van de pensioenen, zowel van 
de laagste als van de hoogste pensioenen 
(door het optrekken van het loonplafond en 
het versterken van het verzekeringsprincipe) 
richting pensioenen in de openbare sector; 

 > het behoud van de gelijkgestelde periodes, 
omdat daarmee rekening wordt gehouden 
met periodes van tegenslag bij de berekening 
van het pensioen;

 
 > het verhogen van de minimumpensioenen 

voor iedereen (niet alleen na 45 jaar 
loopbaan) en van de Inkomensgarantie voor 
ouderen (IGO) om armoede onder ouderen te 
vermijden;

 > een rechtvaardige definiëring van een zwaar 
beroep. 

 
 

Verder moet de financieringsbasis van de sociale 
zekerheid versterkt worden, o.m. via:

 > een heroriëntering van de fiscale uitgaven 
voor de derde pensioenpijler naar de 
financiering van de wettelijke pensioenpijler; 

 > bijdragen uit vermogen via een 
vermogensbelasting om de sociale zekerheid 
te financieren;

 > een rem op de omzetting van gewone 
loonvoordelen in voordelen met minder 
of geen bijdragen en een afbouw van de 
bijzondere statuten zonder de normale 
sociale bijdragen.

De aanvullende pensioenen zijn stilaan een 
verworvenheid voor veel werknemers. We moeten 
vermijden dat hierdoor nieuwe ongelijkheden 
ontstaan. Zo moet de overheid ook investeren 
in de tweede pijler voor haar eigen contractueel 
personeel.

“ER IS EEN DUURZAME VISIE NODIG 
DIE EEN DEGELIJK PENSIOENINKOMEN 
GARANDEERT VOOR JONG EN OUD”
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BETER SAMENLEVEN
IN DIVERSITEIT8

Sustainable Development Goals 
Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame 
ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle 
niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen.

Fundamentele doelstellingen van beweging.net
Cultuur in meervoud waarborgen
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Het asielbeleid is de laatste jaren op alle fronten 
verstrakt. Op die manier wil de overheid beter 
controleren wie het land binnenkomt en de 
asielprocedure kan starten, dan wel uitgeprocedeerd 
is en het land weer moet verlaten. 

Voor beweging.net is het belangrijk dat dit asielbeleid 
te allen tijde humaan blijft, ook in de manier waarop 
hierover wordt gesproken. 

Daartoe stellen wij voor om:

 > ambitieuze doestellingen op te stellen met 
betrekking tot het aantal hervestigingen;

 > een onthaal- en oriënteringscentrum op te 
richten voor (transit-)migranten waar kan 
worden geïnvesteerd in een warm onthaal en in 
menselijke relaties;

 > voldoende onafhankelijke actoren aan te 
stellen met dewelke migranten echt kunnen 
spreken over hun toekomstopties of eventuele 
terugkeertraject;

 > een onafhankelijke controle te verzekeren op 
de toepassing van de asielwetgeving en in het 
bijzonder ook van artikel 3 van het Europees 
Verdrag van de Rechten van de Mens;

 > duidelijke criteria voor regularisaties vast te 
leggen in een voor publiek toegankelijk document;

 > voor een degelijk statuut voor niet-
repatrieerbaren te zorgen;

 > het statuut van staatlozen aan een automatisch 
verblijfsstatuut te koppelen;

 > de arbeidsrechten van mensen zonder wettig 
verblijf te laten gelden voor de effectieve 
uitvoering van een uitwijzingsbevel.

Naast een humaan asiel- en vluchtelingenbeleid is 
er ook nood aan een modern migratiebeleid, gericht 
op het versterken van de Vlaamse arbeidsmarkt. 

Dit kan door:

 > de knelpuntberoepenlijst van de VDAB te 
gebruiken om werk te maken van een actief 
arbeidsmarktbeleid;

 > het aantal landen die toegang hebben tot 
arbeidskaart B te verruimen;

 > de controle op misbruiken met het au-pair 
statuut te versterken, rekening houdend met het 
SERV-advies hieromtrent;

 > de controle op discriminatie op de arbeids- 
en woonmarkt op te voeren en een effectieve 
sanctionering te verzekeren.

De federale overheid moet dan weer meer inzetten op 
het vermijden van gedwongen migratie. Dat begint 
bij een stevig ontwikkelingshulpbeleid, zonder het 
te instrumentaliseren en met voldoende middelen, 
zijnde 0,7 % van het BBP.

De recente immigratie van asielzoekers en 
vluchtelingen zet de samenleving opnieuw onder 
druk. De nieuwkomers moeten immers op zoek naar 
werk, huisvesting en onderwijs voor hun kinderen. 
Om de integratie harmonieus te laten verlopen, zijn 
inspanningen nodig.

Wij verwachten van de Vlaamse overheid dat ze:

 > het Agentschap Integratie en Inburgering 
versterkt, zodat er lokaal de nodige initiatieven 
kunnen ontwikkeld worden om erkende 
vluchtelingen verder te integreren;

 > de lerarenopleiding en opleidingen voor 
zorgberoepen versterkt met een aanbod rond 
interculturele competenties en omgaan met 
kansengroepen;

 > het multicultureel gemeenschapsleven 
ondersteunt;

 > stopt met de eigen besparingen binnen de 
Vlaamse overheid op basis van koppen (in plaats 
van VTE), omdat dit vooral negatieve gevolgen 
heeft voor de tewerkstelling van kansengroepen 
binnen de Vlaamse overheid.

“HET ASIELBELEID MOET TEN ALLEN 
TIJDE HUMAAN BLIJVEN”
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DE TRANSITIE NAAR EEN DUURZAME 
SAMENLEVING VERSNELLEN9

Sustainable Development Goals 
Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Fundamentele doelstellingen van beweging.net
Duurzame ontwikkeling bevorderen
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De transitie naar een duurzame samenleving is geen 
gemakkelijk proces. Het vergt de ombouw van het 
energiesysteem op basis van fossiele brandstoffen 
naar hernieuwbare energie, zware investeringen om 
het bestaande woning- en bedrijvenpark te isoleren 
en duurzaam te verwarmen, een herdenking van het 
afvalbeleid in alle sectoren van de economie tot een 
grondstoffenbeleid, de ombouw van de landbouw tot 
een duurzame landbouw en mobiliteit en transport 
zonder gebruik van fossiele brandstoffen.

De volgende vijf jaar zijn cruciaal om echte, 
systemische veranderingen te realiseren op al deze 
terreinen, willen we de klimaatdoelstelling effectief 
realiseren.

Maar een duurzame samenleving is meer dan een 
hervorming van de economie en landbouw. Het is 
ook een visie op de plaats van de mens hierin. Een 
duurzame samenleving moet voor ons ook een 
sociaal-rechtvaardige samenleving zijn.

Concreet betekent dat: 

 > het tijdig heroriënteren van werknemers naar 
jobs in een duurzame economie;

 > waardige en kwaliteitsvolle jobs in de nieuwe 
sectoren;

 > een billijke verdeling van de transitiekosten 
tussen gezinnen, KMO’s en grote bedrijven. Dit 
vergt een versterking van het toezicht door de 
nationale en regionale regulatoren op de werking 
van de gas- en elektriciteitsmarkt;

 > een sterk sociaal beschermingsbeleid voor 
werknemers die hun job verliezen;

 > betrokkenheid van en steun voor de vele initiatieven 
van burgers en middenveldorganisaties om de 
transitie te realiseren.

 > fiscale incentives die rekening houden met de 
draagkracht van gezinnen.

De transitie naar een duurzame samenleving vergt 
middelen, véél middelen, en nieuwe instituties.

 > Om de negatieve sociale gevolgen van de transitie 
op te vangen en de circulaire agenda een boost 
te geven, stelt beweging.net voor een Vlaams en 
federaal transitiefonds op te richten, gespijsd 

met de extra inkomsten uit belastingen (bv. CO2-
taks) op fossiele brandstoffen.

 > Verder moet België ook zijn internationaal 
afgesproken engagement van jaarlijks 50 
mio euro internationale klimaatfinanciering 
nakomen om een ambitieus klimaatbeleid 
in het Zuiden mogelijk te maken. 
In het licht van de noden van ontwikkelingslanden 
moet de inspanning van België de komende jaren 
verder omhoog richting 500 mio euro per jaar. 

 > Vandaag betalen producenten van plastiek 
verpakkingen 300 mio aan federale heffing, 
zonder dat er beleid tegenover staat. De strijd 
tegen afval en zwerfvuil is immers een Vlaamse 
bevoegdheid. Het zou logischer zijn dat de 
Vlaamse overheid deze heffing kan innen en er 
meteen ook beleid mee kan voeren.

Om deze uitdagingen aan te pakken en de 
engagementen uit het Klimaatakkoord van Parijs 
na te komen, is meer ambitie en samenwerking 
nodig. De overheid moet duidelijke doelstellingen en 
normen voorop stellen. 

Voor burgers en bedrijven is de voorspelbaarheid 
dan weer belangrijk. Dat vergt een stappenplan en 
kalender zodat voor iedereen duidelijk is wanneer 
de normen verstrengd worden. Uiteraard moeten 
sociale correcties ook dan mogelijk blijven, zodat 
ook mensen met een laag inkomen hun leven op een 
duurzame wijze kunnen leven.

Concreet denken wij aan:

 > uit de markt halen van de minst energie-
efficiënte producten in elke productgroep (bv. 
huishoudtoestellen met C- of D-label moeten 
verboden worden.

 > het aanpakken van praktijken om de levensduur 
van producten bewust te verkorten door 
onderdelen van minderwaardige kwaliteit te 
gebruiken. Zo kan de wettelijke garantieperiode 
worden verhoogd tot bv. 5 jaar.

 > Statiegeld op blik en plastiek drankflessen.

 > Verplichte inzameling van alle grondstoffen die 
recycleerbaar zijn, zoals bv. kurk en oude gsm’s, 
laptops en pc’s. 

“ER IS MEER AMBITIE EN 
SAMENWERKING NODIG IN HET 
KLIMAATBELEID”
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IEDEREEN WEER MOBIEL10

Sustainable Development Goals 
Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en 
duurzaam.

Europese pijler van sociale rechten 20 - Toegang tot essentiële diensten
Iedereen heeft recht op toegang tot essentiële diensten van goede 
kwaliteit, waaronder water, sanitaire voorzieningen, energie, vervoer, 
financiële diensten en digitale communicatie. Hulp bij de toegang tot deze 
diensten is beschikbaar voor personen die daar behoefte aan hebben.

Fundamentele doelstellingen van beweging.net
De economie ten dienste stellen van mens, samenleving en milieu.
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Het mobiliteitsbeleid staat voor een gigantische 
uitdaging. Zo is het niet alleen zaak om de files aan 
te pakken, maar ook om de totale CO2-uitstoot, 
veroorzaakt door het verkeer, drastisch te doen 
dalen én het fijn stof en bijhorende luchtvervuiling te 
verminderen. 

Nog onafgezien van de vele maatregelen die nodig 
zijn om de verkeersveiligheid te verhogen. Het mag 
duidelijk zijn dat er geen eenvoudige maatregelen 
bestaan. Om het mobiliteitsbeleid structureel te 
verduurzamen, is een én-én-beleid nodig. Om het 
beleid coherent te maken, is samenwerking tussen 
diverse overheden nodig. 

Om draagvlak te creëren bij de bevolking is een 
stapsgewijze aanpak nodig, waarbij van meet af 
aan duidelijk is op welk moment in de toekomst de 
normen of parameters zullen veranderen, zodat 
mensen tijdig hun gedrag kunnen aanpassen.

Wij willen een mobiliteitsbeleid dat tegelijkertijd 
inzet op:

 > het versterken van het openbaar vervoer, door:

 > de overheidssubsidies voor de openbare
vervoersmaatschappijen te verhogen zodat
het aanbod, de frequentie en de kwaliteit
kunnen verhoogd worden;

 > meer stem te geven aan de gebruikers van
het openbaar vervoer (pendelaars, ouderen,
jongeren, mensen in armoede) en hun
middenveldorganisaties bij het uittekenen
van het nieuwe decreet Basisbereikbaarheid;

 > voldoende middelen voor de uitbouw en
organisatie van het Vervoer op maat;

 > de terugbetaling van abonnementen voor
werknemers te herzien, via een uitbreiding
van de 80/20 betalersregeling voor het spoor
naar het gehele vervoersnetwerk

 > het geleidelijk en stapsgewijs verminderen van
het gunstige fiscale en parafiscale statuut van de
bedrijfswagen en bijhorende tankkaarten, door:

 > het onmiddellijk afschaffen van het voordeel
van de tankkaart voor privégebruik;

 > het uitsluiten van alle dieselwagens en
euronorm4-wagens uit dit statuut;

 > het aftoppen van het voordeel tot een
maximale cataloguswaarde van 30 000 euro;

 > het voordeel te linken aan bedrijfswagens die
minstens 100 km elektrisch kunnen rijden.

> het invoeren van een duurzaam mobiliteitsbudget 
voor alle werknemers, dat gericht is op 
terugbetaling van de kosten van alle duurzame 
vervoerswijzen (openbaar vervoer, fiets, 
autodelen, zuinige auto’s);

> het versneld verduurzamen van het hele 
wagenpark, door:

> dieselauto’s, -bussen en -vrachtwagens 
sterker te ontmoedigen totdat ze nog een 
beperkt aandeel van het wagenpark innemen;

> elektrische auto’s (zowel EV, PHEV, HEV) 
tijdelijk sterker aan te moedigen zodat hun 
aandeel in het wagenpark snel kan groeien.

> veilige, brede en conflictvrije ietspaden, 
maximaal gescheiden van de rijweg, zodat 
mensen het veilig genoeg vinden om naar het 
werk, winkel of school te fietsen;

> slimmer maken van de domme kilometerheffing 
bij vrachtwagens en deze ook te laten afhangen 
van het tijdstip waarop gereden wordt;

> bedrijfsvervoerplannen, verplicht in elk bedrijf 
met meer dan 100 werknemers, gericht op:

> het verbeteren van de gemiddelde ecoscore 
van het wagenpark;

> het verhogen van het aandeel openbaar 
vervoer en fiets bij het woon-werkverkeer

> de uitbouw van nieuwe collectieve vervoer- 
oplossingen (shuttlebussen,  bureaubussen, 
waterbussen, autodeel-systemen,…) en Vervoer 
op maat, om ook de laatste kilometers tot aan 
huis te realiseren;

“OM DRAAGVLAK TE CREËREN VOOR 
EEN DUURZAAM MOBILITEITSBELEID 
IS EEN STAPSGEWIJZE AANPAK NODIG”
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 > het spoor, dat effectief de ruggengraat van het 
openbaar vervoer wordt, door:

 > een vlotte samenwerking met de andere 
vervoersmaatschappijen, zodat trein en 
bussen/trams beter op elkaar afgestemd 
zijn;

 > eindelijk de voorstadsnetten te realiseren;

 > een geïntegreerd en stabiel tarief- en 
ticketsysteem voor trein, tram, metro, bus en 
deelfietssystemen uit te rollen.

 > aanmoedigen van mensen en bedrijven om bij de 
keuze van de woon- of vestigingsplaats rekening 
te houden met mobiliteitsaspecten, bv. jonge 
gezinnen aanmoedigen om dichter bij het werk 
te gaan wonen (of omgekeerd).

Pas als al deze maatregelen zijn ingevoerd en de 
burgers en werknemers voldoende alternatieven 
hebben, kan bekeken worden in welke mate de 
resterende kilometers kunnen belast worden 
via een slimme kilometerheffing. De slimme 
kilometerheffing vormt dan het sluitstuk van een 
duurzaam mobiliteitsbeleid. 

Verder moet bekeken worden in welke mate de 
inkomsten minstens gedeeltelijk kunnen gebruikt 
worden om de koopkracht te verhogen, ter 
compensatie van de gestegen kosten voor mobiliteit. 

De slimme kilometerheffing die wij voor ogen 
hebben, vervangt de jaarlijkse verkeersbelasting, 
houdt rekening met afstand, locatie, tijdstip en 
voertuigkenmerken en biedt mogelijkheid om voor 
doelgroepen een aantal kilometers vrij te stellen.

Daarbij is het belangrijk dat gestart wordt met 
een laag standaardtarief, dat enkel verhoogd 
kan worden tijdens piekmomenten en/of in 
congestiegevoelige gebieden. Meteen wordt ook 
een langetermijnperspectief opgesteld, zodat voor 
iedereen duidelijk is hoe de tarieven in de toekomst 
zullen evolueren.

Het is in ieder geval een instrument om in de toekomst 
ook de elektrische auto’s mee te laten betalen voor 
het gebruik en onderhoud van de wegen en zo de 
daling aan inkomsten uit accijnzen te compenseren.

Een belangrijk deel van het verkeer is woon-
werkverkeer. Om meer werknemers te laten 
overstappen van de auto naar alternatieven, moet 
cao 19 herzien worden en de terugbetaling van 
kosten voor openbaar vervoer verbeterd worden. De 
overheid kan dat mee ondersteunen.

Het is belangrijk dat alle overheden dit beleid 
gezamenlijk uittekenen en uitvoeren. Ad hoc 
maatregelen hebben geen effect en doen het 
draagvlak snel verminderen. 

Omgekeerd zullen bij een én-én beleid snel de 
voordelen zichtbaar zijn, wat het draagvlak zal 
verhogen.

“DE SLIMME KILOMETERHEFFING 
IS MAAR VERDEDIGBAAR ALS 
SLUITSTUK VAN EEN DUURZAAM 
MOBILITEITSBELEID”

11
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IEDEREEN HEEFT RECHT OP HUISVESTING, IN 
EEN AANGENAME EN GEZONDE OMGEVING11

Sustainable Development Goals 
Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, 
veilig, veerkrachtig en duurzaam.

Europese pijler van sociale rechten 19 -Huisvesting en ondersteuning voor daklozen
Personen die dit nodig hebben, hebben toegang tot goede sociale huisvesting of 
tot hoogwaardige hulp bij huisvesting. 

Kwetsbare personen hebben recht op passende ondersteuning en bescherming 
tegen gedwongen uitzetting.

Passend onderdak en adequate diensten worden verstrekt aan daklozen om hun 
sociale integratie te bevorderen.

Fundamentele doelstellingen van beweging.net
Een rechtvaardige en zorgzame samenleving tot stand brengen.



beweging.net
Memorandum voor de Federale & Vlaamse regering 2019-202332

Wonen is zoveel meer dat een dak boven het hoofd. 
Het betekent een veilige plek waar mensen zich thuis 
voelen. Het is ook een grondrecht. Een woonbeleid 
ondersteunt haar burgers bij het realiseren van dit 
recht op wonen (art. 23 van de Grondwet). Maar ze 
moet dat op een verstandige manier doen, omdat de 
middelen beperkt zijn. 

Dat betekent dat ze haar middelen daar moet inzetten 
waar de noden het hoogst zijn: door huren betaalbaar 
te houden voor mensen met een laag inkomen, door 
in te zetten op renovatie van woningen van slechte 
kwaliteit, door woonomgevingen aangenaam en 
veilig te maken. 

Dit betekent concreet dat het woonbeleid aan 250.000 
gezinnen die privaat huren en in armoede leven 
een antwoord moet bieden, alle nieuwe woningen 
verplicht levensloopbestendig maakt en ten derde 
stads- en dorpskernen levenskrachtig maakt door 
te voorzien in ondersteunende diensten (bv. post, CC 
…), voorzieningen (bv. winkels, welzijnsdiensten ...) en 
openbaar vervoer.

Hoewel de meeste instrumenten voor een coherent 
woonbeleid op Vlaams niveau zitten, kan de federale 
overheid toch mee ondersteunen.

Beweging.net verwacht van de federale overheid:

 > een rechtvaardig fiscaal woonbeleid, dat 
het accent legt op de ondersteuning van de 
woonnoden van kwetsbare mensen door 
een betere opvang van asielzoekers en de 
ondersteuning van de OCMW’s om de woonnood 
te kunnen aanpakken. Dit beleid kan gefinancierd 
worden met de heroriëntering van de fiscale 
ondersteuning van de tweede woning, welke een 
sterk Mattheüseffect inhoudt. Enkel tweede (en 
…) woningen die verhuurd worden via een SVK of 
een SHM worden fiscaal ondersteund.

Voor het woonbeleid van de Vlaamse overheid schuift 
beweging.net vier maatregelen naar voren.

Meer evenwicht in de steunmaatregelen tussen 
eigenaars en huurders, door:

 > de verdere afbouw van de woonbonus op 10 jaar 
tijd;

 > het heroriënteren van fiscale ondersteuning voor 
de tweede woning richting het vergroten van de 
sociale private huurmarkt die verhuurd wordt via 
een SVK of een SHM;

 > de middelen te gebruiken voor sociale woningen, 
huursubsidie en het beschermen van de huurder;

 > de fiscale instrumenten te herzien zodat de 
ruimtelijke doelen vanuit het beleidsplan ruimte 
worden ondersteund. Hierbij moet rekening 
gehouden worden met de gevolgen voor sociaal-
zwakkere groepen;

 > fiscale instrumenten i.f.v. energie-renovatie te 
koppelen aan de doelen van het beleidsplan 
ruimte. Voor beweging.net kan de 6 % btw bij 
renovatie uitgebreid worden naar renovatie in 
dorpskernen, cf. afspraken in het gemeentelijk 
beleidsplan ruimte;

 > een investeringsprogramma te ontwikkelen 
voor de groepsrenovatie van huurwoningen, met 
aandacht en participatie van de huurders;

 > het bouwen van noodwoningen waardoor 
acute woonproblemen kunnen beantwoord 
worden: tinyhouses en vergelijkbare 
woonconcepten zijn hiervoor een oplossing; 

 > in te zetten op innovatieve woonvormen en solidair 
samenwonen, o.m.  als middel tegen armoede.

Een uitbreiding van het aanbod aan sociale 
huurwoningen, zowel via de sociale 
huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) als via de 
sociale verhuurkantoren (SVK’s). 

Dat kan door:

 > de sociale last (opnieuw) in te voeren;

 > het sociaal objectief last te actualiseren i.f.v. het 
beleidsplan ruimte;

 > het sociaal objectief te realiseren binnen 10 jaar;

 > het ontwikkelen van grondenbanken zodat SHM’s 
hun niet-inzetbare gronden kunnen ruilen voor 
andere gronden, bv. in stedelijke gebieden;

 > financiële ondersteuning van sociale 
huisvestingsmaatschappijen die in knooppunten 
gronden aankopen;

 > sociale huisvestingsmaatschappijen de ruimte te 
geven om zowel kleinschaliger als grootschaligere 
woningen te ontwikkelen, overeenkomstig de 
grote diversiteit in gezinssamenstelling bij de 
sociale huurders;

“DE OVERHEID MOET HAAR MIDDELEN 
OP DE WOONMARKT INZETTEN WAAR 
DE NODEN HET HOOGST ZIJN.”



beweging.net  
Memorandum voor de Federale & Vlaamse regering 2019-2023 33

 > SHM’s bouwen levensloopbestendig, bouwen 
samen met welzijnsorganisaties voor bijzondere 
doelgroepen en bouwen naast sociale ook 
bescheiden huurwoningen;

 > SHM’s de mogelijkheid te geven te investeren 
in eigendomsmarkt indien deze gebonden is 
aan een sociale lening of een lening via een 
kredietmaatschappij;

 > de mogelijkheid creëren tot het delen van de 
klimaat-investering over huurder/verhuurder 
met garanties voor de huurder;

 > de SHM’s bestuurskrachtiger te maken door 
de samenwerking en fusie tussen koop- en 
verhuurmaatschappijen te stimuleren;

 > SHM’s en SVK’s te stimuleren om projecten 
gebaseerd op co-housing, Community Land 
Trust en andere hybride vormen van huren (zoals 
bouwgroepen en coöperatief bouwen) uit te 
werken.

Uiteraard blijft ook het investeren in renovatie van 
sociale woningen en huurwoningen belangrijk. Maar 
niet tegen elke prijs. Renovatie heeft maar zin als er 
een minimale woningkwaliteit aanwezig is. Daarom 
pleit beweging.net voor de invoering van een verplicht 
conformiteitsattest voor alle huurwoningen.

Verder is een evaluatie en ev. bijsturing van de 
voorbije decretale herzieningen nodig om te weten 
wat de gevolgen voor huurder en huurmarkt zijn. 

Beweging.net denkt daarbij aan:

 > het evalueren van het huurdecreet op basis van 
criterium ‘toegankelijkheid van de huurmarkt’;

 > het evalueren van de besluiten inzake sociale 
huur o.b.v. de criteria ‘toegankelijkheid en 
zekerheid voor de huurder’ en ‘vereenvoudiging 
voor de sociale huisvestingsmaatschappij en de 
sociale verhuurkantoren’;

 > het aanpassen van het criterium ‘lokale binding’ 
zodat gezinnen/huishoudens met een woonnood 
een antwoord krijgen;

 > het betrekken van de provincies in de 
intergemeentelijke samenwerking rond wonen.

De kwaliteit van wonen hangt ook nauw samen met 
de kwaliteit van de omgeving. Groen in de omgeving, 
open ruimte, speelruimte voor kinderen, gezonde 
luchtkwaliteit zijn daarin belangrijke factoren. Het 
vrijwaren van de open ruimte is dan ook essentieel. 

Wij verwachten van de Vlaamse regering dat ze:

 > het nieuw ruimtelijk beleid, incl. de betonstop, 
effectief uitvoert en afdwingbaar maakt op lokaal 
niveau;

 > het waardeverlies van grond ten gevolge van 
de betonstop compenseert met een heffing bij 
realisatie van een waardevermeerdering van de 
grond elders;

 > een link legt met het mobiliteitsbeleid en 
overstapt naar het Transit Oriented Development-
principe, waarbij de ontwikkeling van woonzones 
en bedrijfsterreinen en grote instituties 
(bv. ziekenhuizen, sportinfrastructuur) zich 
ontwikkelt in de buurt van openbaar vervoerlijnen 
en niet omgekeerd;

 > door een aangepast stedenbouwkundig reglement 
dat de verplichting tot levensloopbestendigheid 
van de woning inhoudt;

 > door een voorzieningenbeleid te ontwikkelen 
waardoor kernen van steden en dorpen 
levenskrachtig zijn.

“DE KWALITEIT VAN WONEN HANGT 
NAUW SAMEN MET DE KWALITEIT 
VAN DE OMGEVING”
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DEMOCRATIE IS EEN WERKWOORD12

Sustainable Development Goals 
Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het 
oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie 
voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, 
verantwoordelijke en open instellingen. 

Fundamentele doelstellingen van beweging.net
Democratie versterken
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België is een democratische rechtsstaat en dat lijkt 
de evidentie zelve. Toch zijn we er niet zo gerust 
in dat dat in de toekomst zo zal blijven, omdat een 
aantal binnenlandse, Europese en internationale 
tendensen ons zorgen baren. Populisme, de groei 
van extreemrechtse partijen, wetgeving die rechten 
en vrijheden van burgers inperken (bv. Polen en 
Hongarije) en basiswaarden van de democratie (zoals 
scheiding der machten) op de helling zetten, de 
groeiende macht van de superrijken en hun impact op 
de besluitvorming, het harde taalgebruik … Het toont 
aan dat de democratie geen vanzelfsprekendheid 
is en altijd en overal kan uitgehold of ondermijnd 
worden. Omgekeerd is democratie ook geen statisch 
gegeven. Het is iets waar permanent aan gewerkt 
moet worden.

In de Belgische context zouden we graag zien dat:

 > er meer en beter samengewerkt wordt tussen 
de federale overheid en de Gemeenschappen en 
Gewesten. In alle bevoegdheidsdomeinen staan 
we voor grote uitdagingen, die we alleen samen 
kunnen aanpakken (cf. het mobiliteitsvraagstuk, 
de gezondheidszorg, de woonfiscaliteit en het 
energiebeleid). Het is compleet ondoelmatig 
als de overheden naast elkaar werken, 
punctuele maatregelen treffen zonder impact, 
dubbele subsidies toekennen of tegenstrijdige 
maatregelen treffen. We moeten komen tot een 
samenwerkingsfederalisme;

 > de politieke deontologie wordt hersteld op alle 
niveaus: een vrije werking van het parlement, 
striktere cumulregels voor parlementairen, 
transparantie t.a.v. lobbygroepen (cf. Europees 
parlement), respectvol en beschaafd taalgebruik, 
ook op sociale media en  respect voor de geldende 
benoemingsprocedures bij (top-)ambtenaren;

 > de scheiding der machten gerespecteerd 
wordt, evenals andere rechtsprincipes die de 
burger beschermen t.o.v. de overheid. Het 
kan niet dat in naam van de terreurbestrijding 
rechten en vrijheden worden opgeofferd; 

 > de grond- en basisrechten (art. 23 van de 
Grondwet) als leidraad en toetssteen voor het 
beleid gehanteerd worden;

 > justitie open en toegankelijk blijft voor iedereen 
en niet afglijdt naar vormen van klassenjustitie; 

 > de persvrijheid wordt gerespecteerd, kritische 
vragen i.k.v. openbaarheid van bestuur mogelijk 
blijven en fake news vermeden en bestreden 
wordt. Kritische journalistiek is essentieel voor 
een goedwerkende democratie.

Vanuit beweging.net vullen we democratie zeer 
breed in. Inspraak en participatie van burgers en 
hun middenveldorganisaties is veel meer dan om de 
vijf jaar te gaan stemmen. 
Democratie uit zich ook in medebeheer en 
medeverantwoordelijkheid van sociale partners, in 
georganiseerd sociaal overleg om het beleid mee 
vorm te geven, in autonome en maatschappelijk 
geëngageerde middenveldorganisaties, die mee 
betrokken worden bij het beleid en de ruimte krijgen 
om het beleid kritisch tegen het licht te houden. In 
alle beleidsdomeinen moet er specifiek aandacht zijn 
voor de inspraak en participatie van kansarmen en 
hun verenigingen, anders komt hun stem nauwelijks 
aan bod. 

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde om al 
deze verenigingen en middenveldorganisaties 
mee draaiende te houden. Het beleid moet hen 
koesteren en ondersteunen en vermijden dat hun 
vrijwilligersengagement in de verdrukking komt 
door al te complexe regelgeving. Beweging.net 
wil dat de Vlaamse regering werk maakt van een 
vzw-portefeuille (cf. de KMO-portefeuille), een 
digitaal verenigingsloket en het versterken van de 
thematische verloven met een regeling rond het 
vrijwilligersverlof.

Vandaag zien we ook nieuwe initiatieven ontstaan, 
zoals de vraag van burgers om betrokken te worden 
bij het beheer en de organisatie van belangrijke 
collectieve voorzieningen. Burgers eisen de 
‘commons’ terug en willen publieke goederen 
opnieuw in gemeenschappelijk beheer: water, 
gas, elektriciteit, landbouwgrond, wind- en zonne-
energie, geothermie … Het vertrekt van de idee dat 
geen enkele privé-organisatie eigenaar kan zijn van 
gemeenschappelijke goederen, zoals de ondergrond, 
de lucht, de wind, de zon en het water, noch van de 
bijhorende distributienetten.

Van de Vlaamse overheid verwachten we dat:

 > ze deze vorm van burgerparticipatie mee 
ondersteunt en ze burgers en verenigingen 
mee stem geeft in de exploitatie van de 
distributienetten, zodat de bevolking er mee 
controle en zeggenschap over kan behouden. Aan 
de energietransitie zijn grote investeringskosten 
verbonden. De lusten en lasten moeten op 
een rechtvaardige wijze verdeeld worden 
tussen gezinnen en bedrijven. Dat kan door 
burgercoöperaties toe te laten en te stimuleren 
mee te participeren in het kapitaal;

 > ze ook aandachtig is voor de stem van kansarmen 
in dit debat. Zonder hun belangenorganisaties 
hebben zij geen stem.
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AMBITIES OP INTERNATIONAAL  
VLAK WAARMAKEN13

Sustainable Development Goals 
Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het 
wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

Fundamentele doelstellingen van beweging.net
De economie ten dienste stellen van mens, 
samenleving en milieu
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De regeringen die in 2019 aantreden, zullen in 
grote mate bepalen of de ambitieuze Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen van de Agenda 2030 
gerealiseerd zullen worden. De komende 5 jaar 
worden cruciaal om de interne doelstellingen te 
halen én een bijdrage te leveren aan de realisatie 
van de doelstellingen wereldwijd, door een moderne 
internationale samenwerking.

Een moderne internationale samenwerking kent 
een centrale en coördinerende rol toe aan de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking en maakt 
van waardig werk en universele sociale bescherming 
voor iedereen een speerpunt. Beweging.net wil niet 
dat de Europese Unie, het IMF en de Wereldbank 
de focus leggen op de ontwikkeling van sociale 
bijstandsystemen die enkel gericht zijn op de 
armsten. 

Om sociale bescherming wereldwijd te versterken 
vragen we aan de Belgische regering:

 > sociale bescherming steviger in het buitenlandse 
beleid te verankeren.  De conceptnota van DGD 
(Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking 
en Humanitaire Hulp) moet worden omgezet in 
een volwaardige strategienota van de komende 
regering;

 > de ratificatie en implementatie van de relevante 
IAO conventies en aanbevelingen bij de 
partnerlanden te bepleiten;

 > om bij de Europese Unie te bepleiten dat de 
internationale samenwerking voor sociale 
bescherming de focus verlegt naar het versterken 
en ondersteunen van structurele en universele 
systemen van sociale bescherming;

 > om op het terrein werk te maken van programma’s 
die de sociale bescherming van de bevolking 
versterken en daartoe de nodige richtlijnen aan 
de posten in de partnerlanden te geven;

 > van Universal health Coverage een prioriteit te 
maken in de ontwikkelingssamenwerking. Focus 
daarbij op basisgezondheidszorg, het versterken 
van gezondheidssystemen en op solidariteit 
gebaseerde financieringsmechanismen;

 > de relevante middenveldorganisaties 
systematisch te betrekken bij het bepalen van 
de prioriteiten en hun eigen initiatieven voor het 
realiseren van sociale bescherming te integreren  

in een globale aanpak richting universele sociale 
bescherming;

 > werk te maken van een echte “whole of 
government” aanpak, in functie van duurzame 
ontwikkeling, en met een focus op waardig werk 
en sociale bescherming. Om arbeidsrechten en 
sociale bescherming wereldwijd te versterken is 
een integrale aanpak nodig, waarbij alle relevante 
maatschappelijke actoren en overheidsdiensten 
worden betrokken. De regering Michel 
heeft NGO’s, vakbonden en mutualiteiten 
aangemoedigd om samen te werken. Een 
volgende regering moet ook werk maken van een 
constructieve samenwerking onder alle actoren 
die internationaal actief zijn, met respect voor 
ieders autonomie en toegevoegde waarde.

Om arbeidsrechten 
wereldwijd beter te 
beschermen en waardig 
werk te realiseren vragen 
we aan de Belgische 
regering:

 > om een actieve rol op te nemen in het proces 
richting een bindend VN-Verdrag betreffende 
Business and Human Rights;

 > al haar gewicht in de schaal te leggen bij de 
Europese Unie om tot een ambitieus verdrag 
te komen dat de menselijke waardigheid boven 
bedrijfswinsten plaatst;

 > een regelgevend kader te ontwikkelen m.b.t. de 
mensenrechten dat, net zoals in de buurlanden, 
een geheel van bindende en vrijblijvende 
elementen bevat om de rechten van de mens 
doorheen heel de mondiale productieketen te 
controleren;

 > de rol van het Nationale Contactpunt van de 
OESO, voorzien in het Nationaal Actieplan 
‘Ondernemingen en Rechten van de Mens’, 
te versterken met de nodige middelen en 
een duidelijk tijdspad. Verder moet ook het 
mandaat van dit Nationale Contactpunt worden 
versterkt zodat zij sancties kunnen opleggen aan 
ondernemingen die bemiddeling weigeren en 
onderzoeksdaden kunnen stellen om klachten te 
onderzoeken;

 > meer aandacht te besteden aan de ratificatie 
door andere landen van de fundamentele 
arbeidsnormen van de IAO, evenals van 
een reeks andere conventies betreffende de 
gezondheid en bescherming op het werk, door er 
in alle internationale instellingen promotie voor 
te voeren.

“DE REGERINGEN DIE IN 2019 AANTREDEN, ZULLEN IN GROTE 
MATE BEPALEN OF DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN 
2030 ZULLEN GEREALISEERD WORDEN”
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VREDE IS EEN WERKWOORD14

Sustainable Development Goals 
Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het 
oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie 
voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, 
verantwoordelijke en open instellingen.

Fundamentele doelstellingen van beweging.net
Vrede brengen en bewaren.
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Duurzame ontwikkeling begint bij vrede, niet 
alleen in eigen land, maar wereldwijd. Om die 
vrede te handhaven zijn er zowel op Europees 
niveau als op wereldniveau instellingen opgericht, 
verdragen afgesloten en afspraken gemaakt. Het 
non-proliferatieverdrag tegen de kernwapens, het 
nucleair akkoord met Iran, het Europees Verdrag voor 
de Rechten van de Mens, de Conventie van Geneve, 
het klimaatverdrag … 

Al deze verdragen zijn er om nageleefd te worden, 
ook in moeilijke tijden. 

Wij verwachten van de federale regering:

 > de ondertekening en ratificatie van het VN-
verdrag voor een Verbod op Kernwapens;

 > de aanname van nationale wetgeving die 
Belgische bedrijven en financiële instellingen 
verbiedt om betrokken te zijn in de mondiale 
kernwapenindustrie;

 > steun voor een internationaal en juridisch bindend 
instrument dat bepaalt waar de grenzen liggen 
van toekomstige autonomie in wapensystemen 
en dat specifieert welke mate van menselijke 
controle nodig is over kritieke functies van 
wapensystemen bij individuele aanvallen;

 > een nationaal verbod op de ontwikkeling, bezit en 
gebruik van volledig autonome wapensystemen;

 > meer parlementaire controle op buitenlandse 
missies via een aanpassing van de Grondwet 
(art 167) zodat deelname aan militaire operaties 
voorafgaandelijk moeten worden goedgekeurd 
door het parlement en de invoering van een nieuw 
transparant mechanisme (“Toetsingskader”) 
voor betere informatiedoorstroom over militaire 
operaties;

 > meer middelen voor vredesopbouw, zowel intern 
(FOD Buitenlandse zaken) als extern (Verenigde 
Naties).

Van de Vlaamse regering verwacht beweging.net dat 
ze het vredesinstituut volop haar rol laat spelen. Het 
is een uniek en waardevol instrument, dat ook op 
federaal niveau nuttig zou kunnen zijn.

“INTERNATIONALE VERDRAGEN MOETEN 
NAGELEEFD WORDEN, OOK IN MOEILIJKE TIJDEN”



MEMORANDUM
VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2019-2023

INVESTEREN IN MENSEN
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BRUSSEL, WERELDSTAD OP MENSENMAAT15

Sustainable Development Goals 
Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, 
veerkrachtig en duurzaam.

Fundamentele doelstellingen van beweging.net
Een rechtvaardige en zorgzame samenleving tot stand brengen.
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We hebben in dit memorandum niet telkens een aparte 
paragraaf voor Brussel toegevoegd, maar geopteerd 
voor een apart hoofdstuk. Op die manier kunnen 
we de specifieke accenten en prioriteiten voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest beter omschrijven 
en zichtbaar maken. Het spreekt voor zich dat de 
voorstellen die we aan de Vlaamse Gemeenschap 
formuleren ook betrekking hebben op Brussel. 
Eveneens zijn vele voorstellen en bekommernissen 
t.a.v. het Vlaams Gewest ook relevant voor Brussel.

Toch erkennen we dat de eigenheid en 
specificiteit van Brussel een eigen aanpak vergt. 
We richten ons immers gedeeltelijk tot andere 
beleidsverantwoordelijken die bestuursopdrachten 
hebben in een eigen, grootstedelijke context. In dit 
hoofdstuk schuiven we voorstellen naar voren die 
specifiek zijn voor Brussel. Daarbij vertrekken we 
vanuit de Brusselse samenleving en  formuleren we 
een aantal specifiek op Brussel gerichte initiatieven 
en manieren van aanpak.

Gezien de institutionele complexiteit van Brussel is 
het meer dan ooit noodzakelijk dat in Brussel alle 
overheden samenwerken rond concrete uitdagingen.  
Eender welke (complexe) uitdaging in de samenleving 
(zoals huisvesting, zorg, mobiliteit, klimaat …) vergt 
een daadkrachtige aanpak. Dat kan alleen als alle 
betrokken verantwoordelijken samenwerken rond 
een concreet project met een gemeenschappelijke 
visie, duidelijke doelstellingen en goede afspraken.  

RECHT OP HUISVESTING WAARMAKEN

Iedereen heeft recht op kwaliteitsvolle huisvesting. 
Dat lijkt misschien een evidentie, maar in een 
stadsgewest waar het aantal daklozen de laatste 
jaren verdubbelde (zie recente telling sept ’18), is het 
dat duidelijk niet.

Het opvangen van daklozen is meer dan het 
organiseren van nacht- en winteropvang.  Brussel is 
een stad waar mensen van heinde en ver aankomen. 
De eerste stap in de opvang is een beschikbaar bed 
aanbieden, ook in de zomermaanden.  Nadien volgt 
huisvesting, om dakloosheid te vermijden.  

Het voortzetten en uitbreiden van projecten zoals 
Housing First, waarbij huisvesting gekoppeld wordt 
aan begeleiding, is essentieel. De ambitieuze GGC-
hervorming mikt op sterke gewestelijke actoren voor 
noodopvang en voor het beheer van de structurele 
opvang en begeleiding. Het is zaak  dat ook in 
de praktijk om te zetten en de budgetten goed te 
besteden. Cruciaal daarbij is om de versnippering 
aan te pakken en de  impact van projecten op te 
volgen. 

Niet alleen daklozen hebben nood aan betaalbare 
woningen. Ook voor mensen met een laag 
of bescheiden inkomen is het in Brussel niet 
gemakkelijk. Zo zijn er te weinig sociale woningen 
beschikbaar. 

Daarom vraagt beweging.net meer sociale 
woningen, die beter verspreid zijn over alle wijken 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat vergt 
de uitbouw van goed beheerde, transparante 
en efficiënte huisvestingsmaatschappijen. Het 
vergunningenbeleid moet die prioriteit waarmaken. 
En dat gebeurt het best op Gewestelijk niveau.  

Verder moeten ook beslissingen inzake ruimtelijke 
ordening, bereikbaarheid en openbare netheid , in 
het belang van elke wijk, voor heel Brussel  genomen 
worden. Dat komt de effectiviteit van de projecten ten 
goede. Dat noemen we co-creatie-projecten, met 
alle betrokken overheden.

De kwaliteit en leefbaarheid in de bestaande 
sociale woningen en private huurwoningen 
blijven ook een bekommernis. Daar kunnen 
verschillende overheden nog meer de handen 
in elkaar slaan. De bewoonbaarheidsnormen 
moeten gelden als investeringsdoelstellingen 
voor de huisvestingsmaatschappijen en sociaal 
verhuurkantoren. 

De huisvestingsinspectie moet die normen beter 
opvolgen, ook in de private sector. Kwaliteit 
betekent ook: aangepast aan de zorgnood en 
goed verweven in een levendig stadsweefsel. Dat 
betekent het inplannen van en voorrang geven aan 
gemeenschapsvoorzieningen in alle blokken en 
wijken. 

Daarnaast betekent het ook het samenbrengen 
van de vele versnipperde programma’s voor 
toegankelijkheid, aanpassingen voor ouderen of 
mensen met een grotere zorgbehoefte. Zo kunnen 
de verschillende regels meer slagkracht krijgen. Een 
wijkregisseur zou hierbij kunnen helpen.
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RECHT OP EEN LEEFBARE WOONOMGEVING

Een kwaliteitsvolle woning heeft niet alleen met 
het gebouw zelf te maken, maar ook met de 
omgeving van de woning. We kennen het belang van 
gemeenschappelijke ruimtes in wooneenheden en de 
beschikbaarheid van gemeenschapsvoorzieningen in 
elke wijk.

Maar zeker daar waar de bouwdichtheid vrij groot 
is en de publieke ruimte schaars moet het beleid 
een verschil maken. Dat kan door ervoor te zorgen 
dat die publieke ruimte aanwezig en aantrekkelijk 
is. Daarom is investeren in kwaliteitsvolle publieke 
ruimte zo belangrijk, met een park in elke wijk en 
een groen ankerpunt binnen een straal van 200 
meter van elke woning. Dat park moet speelruimte 
bieden aan kinderen en een aangepaste ruimte voor 
jongeren. Veel groene ruimte is ook een goede manier 
om de oververhitting in de stad te milderen, waar de 
temperatuur makkelijk enkele graden hoger ligt dan 
op het platteland.  Aanvullend aan de parken moeten  
‘verloren hoeken’ een invulling krijgen, al is het 
tijdelijk totdat de ruimte een definitieve bestemming 
krijgt.

Een leefbare woonomgeving hangt ook 
ontegensprekelijk samen met een gezonde 
buitenlucht. Te veel straten en wijken hebben te 
kampen met ongezonde lucht door overmatig 
autoverkeer. Zeker de uitstoot van dieselauto’s en – 
vrachtwagens heeft een directe negatieve impact op 
de gezondheid. 

Beweging.net en CM zetten met de acties als 
Luchtpijp al sterk in op de kwestie, net als andere 
initiatieven zoals Filter Café Filtré. Autoluwe kernen 
en wijken en lage emissiezones zijn  belangrijke 
instrumenten voor meer schone lucht. 

EEN MOBIELE STAD

De bereikbaarheid van huizen en voorzieningen, van 
handelskernen en werkplekken is zeer belangrijk. En 
ook het recht voor elke Brusselaar om zich vlot over 
heel de stad te kunnen verplaatsen. Keer op keer blijkt 
immers dat wie minder hoog op de maatschappelijke 
ladder staat ook veel minder zijn of haar wijk verlaat 
en dus veel minder mobiel is. 

De dagelijkse files van en naar de hoofdstad 
daarentegen, het vele sluikverkeer, het asociale 
verkeersgedrag (overdreven snelheid, negeren van 
rode lichten of parkeervoorschriften) zijn dan weer 
uitwassen van een grootstad. Niet iedereen heeft 
al de mentale switch naar veilige en duurzame 
mobiliteit gemaakt. 

De positieve ontwikkelingen moeten verdergezet 
worden, de minpunten aangepakt. Er is zeker 
nood aan  meer tram-en buslijnen die voorrang 
hebben eneigen ruimte en trajecten voor fietsers. 
Fiets- en autodeelsystemen zijn ondertussen goed 
ingeburgerd. Toch is het tijd om naar een  volgend 
ambitieniveau te gaan.

Concreet denken we dan aan:

 > Het verder uitbouwen van een trein-, metro- 
en tramnetwerk dat gemakkelijke aansluiting 
geeft op de ruimere rand rondom Brussel, 
zodat Brussel op het vlak van massavervoer kan 
blijven schitteren met een groot aandeel van 
openbaarvervoersverplaatsingen in het totale 
mobiliteitspakket.

 > Het garanderen van een vlotte doorstroming van 
bussen en trams, door nog meer te investeren 
in eigen beddingen en verkeerslichten die 
erop afgestemd worden. Daarbij moet de 
voetgangersstroom ook goed uitgedacht worden: 
een complexe situatie waar auto’s, openbaar 
vervoer en voetgangers elkaars passage 
belemmeren, daar heeft niemand iets aan.

 > Het aanbod aan openbaar vervoer moet mee 
blijven groeien met de bevolkingsgroei en erop 
gericht zijn om individuele verplaatsingen zo 
goed mogelijk te bundelen.

 > Het faciliteren en promoten van een fietsbeleid 
en kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur, met meer 
fietsstraten en meer afgescheiden fietspaden.
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 > De dieselban, die voorzien is tegen 2030, versneld 
invoeren in woonwijken en schoolomgevingen. 
Nu al starten met sensibiliseringscampagnes 
om geen dieselwagen meer te kopen. Dat gaat 
trouwens gepaard met een goede opvolging 
van de lage-emissiezones en de versnelde 
doorvoering van de verstrenging ervan.

 > Bereikbaarheidsplannen beheren voor 
gemeenschapsvoorzieningen en handelskernen 
door ze aan te pakken op wijkniveau. Daarbij komt 
ook de snel groeiende behoefte om plaatselijke 
leveringen op een sociaal en maatschappelijk 
aanvaardbare manier mogelijk te maken. De 
tendens van onmiddellijke levering, altijd en 
overal, is niet altijd wenselijk in de stad. Daarom 
moeten we samen met de firma’s die de online 
bestellingen aan de huisdeur brengen een pakket 
aan maatregelen uitdenken om de overlast tegen 
te gaan (o.a. met plaatselijke op- en afhaalpunten, 
slimme technologie  …).

 > Het invoeren van een volledig geïntegreerd 
openbaarvervoersysteem dat zich o.m. uit in 
één geïntegreerd tarief- en vervoersbewijs 
voor al het openbaar vervoer in en rond Brussel, 
ongeacht de operator.

 > Het verduurzamen van de verkeersbelasting, 
met hogere BIV en jaarlijkse verkeersbelasting 
voor dieselwagens en vervuilende auto’s en de 
invoering van de slimme kilometerheffing, in 
samenspraak met de andere gewesten.

De mobiliteit in Brussel kan onmogelijk worden 
aangepakt zonder ook de mobiliteit van en naar, en 
rond Brussel te bekijken. Daarom is het essentieel 
dat alle bevoegde overheden en operatoren in 
een structureel overleg stappen om samen een 
mobiliteitsvisie uit te werken en uit te voeren. 

GOED WERKENDE ZORG- EN 
WELZIJNSDIENSTEN

Qua zorg- en welzijnsdiensten kan Brussel prat 
gaan op een ongekend groot aanbod en tal van  
mogelijkheden. Daarbij zijn er heel wat bevoegde 
overhedenbetrokken: het federale niveau, de 
Franstalige en de Vlaamse Gemeenschap, 
het Brussels Gewest, de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie en de lokale overheden.

Dergelijke veelheid en verwevenheid vergt overleg 
en afstemming. Die mag voor beweging.net niet 
vertrekken vanuit institutionele logica’s, maar vanuit 
de zorgbehoeften. Concrete samenwerkingen zijn 
daarvan een uiting. De verschillende erkennende en 
financierende overheden moeten dat mogelijk maken 
door niet de eigen sectorlogica te hanteren, maar de 
logica van de zorg te aanvaarden. 

Zorgactoren moeten op de eerste lijn, over taal- 
en cultuurgrenzen heen, beter samenwerken 
om de zorg voor de patiënt te optimaliseren. 
Patiënten maken immers gebruik van het gemengd 
aanbod. Overheden kunnen die samenwerking  
vergemakkelijken en faciliteren. In een stedelijke 
context is het groeperen van zorgvoorzieningen in 
wijkhuizen of centrale plaatsen met een veelheid aan 
aanwezige mogelijkheden een goede maatregel. Zo 
zou er vanuit stedenbouw en vanuit de programmatie, 
erkenning en financiering  voorrang  kunnen gegeven 
worden aan multidisciplinaire zorgcampussen en 
sectoroverschrijdende wijkinitiatieven.

In het Brussels Gezondheidsplan van de GGC staan 
enkele aanzetten voor een goede afstemming 
tussen de eerste-, de tweede-, de derde- en de 
vierdelijnszorg, met zelfs een interessante reflectie 
op de 0-de en5-delijnszorg. De evaluatie van de 
voorgestelde maatregelen en de bijsturing ervan 
moet een samenwerking zijn tussen alle overheden. 

De verschillen in visie tussen Welzijn en Gezondheid, 
tussen Vlamingen en Franstaligen in het nu gevoerde 
beleid, dat zich heel erg uit in de verschillende 
ontwikkelingen op het vlak van de eerste lijn, moeten 
in het belang van de Brusselaar leiden tot een 
complementair zorgaanbod, en niet tot uitsluitende 
keuzes. Dat zal ook de uitdaging zijn in de uitrol van 
de Vlaamse Sociale Bescherming in Brussel en de 
articulatie met het GGC-gezins-, ouderenzorg- en 
gehandicaptenbeleid zoals Iriscare dat vorm zal 
moeten geven.

Ten behoeve van de zorgvragers lijkt het ons nuttig 
om het concept van zorgregisseurs opnieuw leven in 
te blazen in Brussel. Al te veel ouderen zien door het 
bos de bomen niet meer, vinden hun weg niet in het 
complexe zorglandschap en hebben een te beperkt 



beweging.net  
Memorandum voor de Federale & Vlaamse regering 2019-2023 45

netwerk om beroep op te doen. Via de zorgregisseurs 
kunnen hun vragen en noden in kaart gebracht 
worden en kan een zorgactieplan worden opgesteld.

Om de gezondheidszorg ook voor de Brusselaars 
betaalbaar te houden, is het belangrijk dat de 
bevoegde overheden in een voldoende en stabiele 
financiering voorzien. Verder is het aangewezen om 
zorgaanbieders die werken binnen multidisciplinaire 
samenwerkingsinitiatieven reglementair te 
verplichten om zich te conventioneren en verder in 
te zetten op de veralgemening van het Geïntegreerd 
Medisch Dossier. 

De verschillende overheden moeten trouwens op het 
vlak van e-gezondheid uit de Brusselse proeftuin 
leren informatie uit te wisselen. De Vlaamse en de 
Franstalige e-health – universa ontmoeten zich 
in de wachtkamer van de Brusselse huisarts of in 
het dossier van een Brusselaar bij de mutualiteit. 
Beweging.net pleit ervoor dat de “systemen” 
(vaccinatie, patiëntengegevens, informatiedossier) 
met elkaar zouden  communiceren. En dat geldt niet 
alleen voor systemen en zorgverstrekkers (ambulant, 
residentieel) binnen Brussel. De verschillende 
overheden moeten erop letten dat transregionale 
zorgtrajecten vlot en spontaan mogelijk zijn.

Maar naast de kosten voor medische hulp, zien we 
ook de kosten voor niet-medische hulp toenemen. 
Een verplichte zorgverzekering is dus ook in 
Brussel nuttig, solidair gefinancierd, zowel via de 
fiscaliteit als met een beperkte, betaalbare sociale 
zekerheidsbijdrage. De zorgverzekering moet op de 
eerste plaats dienen om de toegankelijkheid tot de 
diensten voor hulp bij het dagelijks leven te verhogen, 
de coördinatiecentra te versterken en de steun aan 
mantelzorgers te verbeteren. 

Tijdens de volgende legislatuur willen we ook een 
veralgemeende invoering van de BelRAI screener, 
met daarbij voldoende aandacht voor een correct 
systeem van gegevensdeling over de sectoren heen 
en voldoende middelen voor het gebruiken en beheren 
van  de BelRAI, vermits die veel tijdsefficiënter is.

Tot slot is het in Brussel dat we moeten 
investeren in alternatieve zorgformules. Vooral 
de herstelsector, een zorgvorm die de overgang 
tussen een ziekenhuisverblijf en de thuiszorg kan 
overbruggen, is niet altijd gekend bij de patiënten en 
de zorgverstrekkers. 

ELK KIND HEEFT RECHT OP 
KWALITEITSVOL ONDERWIJS

De bevolking in Brussel groeit snel en daarmee ook 
de vraag naar kinderopvang en naar scholen. Het 
aanbod lijkt moeilijk te kunnen volgen. Toch is het 
ondenkbaar en onaanvaardbaar dat er niet voor elk 
kind een plek is in een school. Het beleid van proactief 
scholen bijbouwen is één van de  oplossingen.

Maar ook  het aantrekken en het behouden van 
leerkrachten, net als het ondersteunen van de 
leerkrachten om de kwaliteit te bewaken,  zijn 
onontbeerlijk. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
ondersteunt daarin nu al de verschillende overheden 
door geschikte locaties te zoeken, tijdig vergunningen 
af te leveren en te zorgen voor een veilige en 
aangename schoolomgeving. Dat mag best nog wat 
meer zijn, en beter afgestemd en overlegd tussen 
alle overheden.

DIVERSITEIT IS HET NIEUWE NORMAAL

Om met een open deur te beginnen, diversiteit is in 
Brussel effectief de norm geworden. Geen enkele 
bevolkings- of taalgroep is nog dominant in Brussel, 
iedereen behoort tot een ‘minderheid’. Dat heeft als 
voordeel dat niet de verschillen, wel de gelijklopende 
belangen opnieuw aandacht krijgen. 

Dat betekent ook dat er in de Brusselse grootstad 
andere samenlevingsuitdagingen zijn dan erbuiten. 
Die uitdagingen worden ook op een meer intense 
manier beleefd. In een aantal wijken merken we dat de 
wet naleven niet echt populair is (belastingontduiking, 
verkeersreglementering, ordehandhaving). 

In andere wijken voelen homo’s en lesbiennes zich 
niet veilig, vrouwen worden her en der nageroepen, 
de radicalisering van jongeren is nog niet van de baan 
en de emancipatie en zelfontplooiing van personen 
met minder kansen of met een handicap is niet in 
alle culturen even evident.

Beweging.net is ervan overtuigd dat de sleutel voor 
een goede samenleving zit in de participatie van 
iedereen in de wijk en de wereld waarin hij of zij 
woont, en het gevoel van betrokkenheid bij die wijk 
en de wereld.
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Slimme en doordachte acties kunnen het verschil 
maken. Dat kan door: 

 > diverse overheidsdiensten beter te laten 
samenwerken (aanpak schoolverzuim geldt als 
goed voorbeeld); 

 > een positief klimaat te creëren in de wijken, met 
aangename  en goed onderhouden publieke 
ruimte en ontmoetingsruimte; 

 > ondersteuning van het verenigingsleven; 

 > actieve inspraakorganen; 

 > goed  werkende sociale diensten die 
vindplaatsgericht en outreachend werken; 

 > gerichte campagnes en het opvolgen van het 
effect ervan.

WERK ALS BINDMIDDEL

De werkloosheid, zeker onder jongeren, heeft de 
voorbije jaren een positieve ontwikkeling gekend 
in Brussel. Dat komt mede door de succesvolle, op 
jongere werklozen gerichte programma’s. Maar toch 
blijft de werkloosheid nog steeds op een veel te hoog 
niveau. 

De vele  opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven 
leveren goede resultaten. Het is nu zaak dat alle 
actoren op de arbeidsmarkt de inspanningen 
volhouden en nog meer inspanningen leveren om  de 
minder gemakkelijke doelgroepen te  bereiken. Een 
kritische opvolging van de vele maatregelen is nodig. 
De verschillende overheden en actoren zouden ook 
beter moeten afspreken welke tools en rapportering 
ze wensen, en welke indicatoren ze opleggen. De tijd 
en energie die gaat naar  de administratieve opvolging 
ervan, kan beter ingezet worden in het opvolgen van 
de inzet en de bijdrage van de terreinactoren.

In het brede aanbod aan initiatieven ontbreekt voor 
beweging.net in Brussel een overleg en afstemming 
m.b.t. het luik arbeidszorg. Dat daarvoor een 
samenwerkingsakkoord  tussen Gewesten en 
Gemeenschappen nodig is, mag geen belemmering 
zijn. 

Wij verwachten beter en meer systematische 
toeleidingen van Brusselse werkzoekenden of 
Brusselse zorgbehoevenden met een medische, 
mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale 
problematiek naar het Nederlandstalige of 
Franstalige begeleidingsaanbod rond arbeidszorg en 
arbeidsmatige activiteiten (met partners als VDAB, 
BruFor of Iriscare). 

Zo zouden vanuit het Vlaamse beleid bv. ook 
Brusselse voorzieningen moeten erkend worden 
als casemanagers Zorg, zodat Brusselse 
werkzoekenden voor hun activeringstrajecten ook 
kunnen samenwerken met Brusselse voorzieningen.
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DE TRANSITIE NAAR EEN DUURZAME 
SAMENLEVING VERSNELLEN

Ook Brussel heeft zich geëngageerd om het 
klimaatakkoord dat is afgesloten in Parijs na te 
leven en haar bijdrage te leveren aan het Belgische 
klimaatplan. Dat moet volgende legislatuur zeker 
uitgevoerd worden. Naast het verduurzamen van de 
mobiliteit (zowel qua uitstoot, als qua versnippering 
van auto- of bestelwagenverplaatsingen) en het 
creëren van meer open, groene ruimte in Brussel is 
er nood aan investeringen in hernieuwbare energie. 

Zo moet  het patrimonium van de Brusselse overheden 
op gewestelijk en lokaal niveau mee ingeschakeld 
worden voor het installeren van zonnepanelen en/
of andere bronnen van hernieuwbare energie (bv. 
geothermie). Wie spreekt van hernieuwbare energie 
spreekt ook van energiezuinigheid: de energie-
intensiteit in het Brussels Gewest is niet afgenomen 
de laatste 15 jaar. Daar zijn uitstootneutrale 
gebouwen of sensibilisering rond elektronicagebruik 
nuttige acties voor.

Een duurzame samenleving werkt ook aan minder 
en beter beheerd afval. In Brussel begint dat met een 
sterke attitudewijziging t.o.v. afval en zwerfvuil. Zo 
moet er niet alleen aandacht zijn voor het opruimen 
van zwerfvuil en het bestraffen van sluikstorten, maar 
is er ook nood aan preventief beleid, aan afspraken 
met de producenten van verpakkingen, aan het 
opdrijven van de gescheiden afvalophaling (ook 
plastiek verpakkingen) en tot slot aan het invoeren 
van statiegeld op blikjes en plastiek flessen.

Dat geeft dan ook onmiddellijk het belang aan van 
de circulaire economie. Het verder versterken van 
initiatieven die de levensloopkost van producten en 
diensten terugdringen is  prioritair. Onderhoud en 
herstellen van wegwerpgoederen (bv. in repaircafés) 
is nuttig, net als met bedrijven en scholen pacten 
afsluiten over duurzaamheid en hergebruik van 
materiaal. Het label ‘eco-dynamische onderneming’ 
kan niet genoeg in de verf gezet worden.

Tot slot leert de warme zomer van 2018 dat het zinvol 
is om het vervuilingspieken- en hitteplan meer vanuit 
een preventieve visie te concretiseren. We doen in 
bouwprojecten  te weinig om oververhitting van de 
stad structureel aan te pakken. Er zijn voldoende 
plekken nodig in de stad waar mensen verkoeling 
kunnen zoeken, water kunnen drinken en schaduw 
vinden. Er zijn hittebronnen of vervuilingskampioenen 
als airco’s, motoren en wegdekken die met een 
vooruitziende blik anders kunnen ontwikkeld worden.



Beweging.net brengt een breed netwerk van sociale organisaties en duizenden vrijwilligers 
samen. Samen zoeken wij rechtvaardige oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. 
We voeren actie, maken dossiers en proberen dingen te veranderen zodat iedereen goed 
kan leven. We doen dat met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren.


