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Editoriaal 
 

 

Armoede is een lange, soms levenslange 

straf die wordt opgelegd aan een persoon 

zonder dat hij een misdrijf heeft begaan. Het 

gaat niet alleen om financiële onzekerheid. 

Zoals erkend in de Richtlijnen inzake 

extreme armoede en mensenrechten, die op 

27 september 2011 door de VN-

Mensenrechtenraad zijn aangenomen, leidt 

armoede tot "meervoudige en onderling 

samenhangende schendingen van burger-, 

politieke, economische, sociale en culturele 

rechten", waardoor "mensen die in armoede 

leven regelmatig hun waardigheid en 

gelijkheid worden ontzegd". Slechte 

gezondheid, gebrek aan toegang tot 

onderwijs en cultuur, werkloosheid, 

emotioneel isolement, geestesziekte, 

immigratie of opsluiting: elk van deze 

factoren kan, afzonderlijk of in combinatie, 

leiden tot sociale uitsluiting en een 

belemmering vormen om uit de armoede te 

geraken. Elke afzwakking van een 

fundamenteel recht verzwakt al de anderen, 

net zoals de versterking van het ene recht 

alle andere versterkt.  

 

Deze armoede en onzekerheid, worden 

geleidelijk aan aan de kaak gesteld. Er zijn 

initiatieven genomen die ervoor zorgen om 

kwetsbare personen de toegang tot hun 

rechten die vele drempels kent te 

waarborgen Elk van deze fundamentele 

rechten wordt beschouwd als een 

transcendente voorwaarde voor een 

waardig menselijk leven. Het concreet 

waarborgen van deze rechten is echter een 

dagelijkse strijd.  

 

Het is in dit perspectief dat het 

redactiecomité het nodig achtte om in het 

Belgische juridische landschap een nieuw 

tijdschrift online te zetten dat volledig 

gewijd is aan het verband tussen armoede 

en het eerbiedigen van de grondrechten. 

 

Het verkoos dat dit gratis was, tweetalig en 

gericht op een breder publiek dan de 

"gelabelliseerde" advocaten, praktijk-

juristen of theoretici in het veld. De 

gepubliceerde documenten, rechtsleer en 

rechtspraakkronieken zullen de instellingen 

die officieel verantwoordelijk zijn voor de 

ondersteuning van mensen die in armoede 

leven, zoals openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn kunnen 

interesseren, maar ook de vele openbare en 

private organisaties die campagne voeren 

en strijden om armoede uit te roeien - of, 

waar wij allen van dromen, de mensen die 

het beleven en hard werken om uit de 

armoede te geraken. 

 

Dit tijdschrift moet ook de lezers, gewapend 

met hun vaardigheden en hun ervaring, in 

staat stellen om partners te worden door op 

hun beurt bij te dragen tot de inhoud ervan. 

Het redactiecomité heeft al een netwerk van 

contactpersonen, waaronder rechters, 

opgericht maar hoopt op een verdere 

versterking hiervan. 

 

Net als de artikelen die vier keer per jaar 

online worden gezet, bevat het eerste 

nummer artikelen over rechtsleer, 

rechtspraak, beslissingen van Belgische of 

supranationale gerechten, gepubliceerd in 

hun oorspronkelijke taal, voorafgegaan 

door een samenvatting en trefwoorden in 

beide talen, evenals korte kronieken die 



 

2021/1 | Tijdschrift Grondrechten en armoede - 2 

voorafgaan aan de links naar belangrijke 

documenten. 

 

Ons project gaat verder dan het verstrekken 

van toegankelijke informatie aan advocaten 

en rechters, maatschappelijke werkers en 

maatschappelijke activisten. Het wil er ook 

zijn voor mensen die zelf in armoede leven, 

zodat de wet beter kan worden gebruikt als 

wapen tegen onzekerheid en sociale 

uitsluiting. Het doel is om geleidelijk de 

perceptie van armoede en het discours 

waarmee het in onze samenleving wordt 

beschreven te veranderen. Maar al te vaak 

wordt armoede toegeschreven aan de armen 

zelf, die ervan worden beschuldigd niet 

"aangepast" te zijn aan de arbeidswereld, 

niet in staat te zijn geweest "kansen" te 

grijpen, de verkeerde keuzes te hebben 

gemaakt of verstrikt te zijn geraakt in 

familieconflicten. Het is veeleer tijd om te 

stellen dat armoede een mislukking van de 

gemeenschap is: het is de prijs die we 

betalen omdat we er niet in slagen echte 

inclusieve samenlevingen die al hun leden 

waarderen op te bouwen en voor het niet 

creëren van de omstandigheden voor elk 

persoon om zich te ontplooien. De wet kan 

helpen om deze sociale inclusie te 

bevorderen: in dit tijdschrift zoeken we uit 

waar dit kan.  

 

Dit is het project in een notendop en, ook al 

is het utopisch, waarom zouden we niet 

dromen dat het kan bijdragen tot het 

uitroeien van de oorzaken van alle vormen 

van armoede? Het redactiecomité gaat 

hiervan uit, maar met de overtuiging dat zijn 

droom morgen werkelijkheid kan worden. 

 

 

Marie-Françoise Rigaux 

Voorzitster redactiecomité 

 

 

 

 


