
Rechtsleer 

2021/4 | Tijdschrift Grondrechten en armoede - 87 

 

De toegankelijkheid van het sociaalbijstandsrecht voor de 

kwetsbare burger. Een bespreking van het proefschrift van dr. 

Margot Van Leuvenhaege 

 

Steven GIBENS 

Docent in de opleiding Sociaal Werk, onderzoeker bij het Expertisecentrum Krachtgericht 

Sociaal Werk (Karel de Grote-Hogeschool) en praktijkassistent aan de Universiteit Antwerpen 

(Faculteit Rechten); medeoprichter van Helder Recht vzw  

 

I - INLEIDING 

1. Deze bijdrage bespreekt het doctoraatsonderzoek van Margot Van Leuvenhaege dat zij 

in december 2020 verdedigde in volle coronatijd aan de Universiteit van Antwerpen onder het 

promotorschap van Prof. Em. Dr. Bernard Hubeau. De toegankelijkheid van het 

sociaalbijstandsrecht voor de kwetsbare burger luidt de titel van haar onderzoek. 

2. Het onderzoek focust op de kwetsbare burger die in contact komt met het OCMW. Niet 

alleen het juridische kader van de rechten en plichten van deze kwetsbare burger wordt in dit 

onderzoek besproken. Ook de subjectieve belevingen van deze kwetsbare burger en de 

objectieve omgevingsfactoren worden mee in rekening gebracht. Deze brede benadering van 

het thema maakt dat haar onderzoek niet louter juridische bespiegelingen zijn van de rechten 

en plichten in het raam van de OCMW-wet en RMI-wet, het speelveld van de jurist. Ook 

sociologische gegevens verwerkt zij mee zodat zij de regelgeving inzake de sociale bijstand en 

de beleving ervan door de kwetsbare burgers contextualiseert. Gelet op haar opzet om het 

sociaalbijstandsrecht niet alleen juridisch te benaderen kan haar doctoraatsonderzoek geplaatst 

worden onder de rubriek socio-legal studies, een tak binnen de rechtssociologie.  

Gelet op het onderwerp van haar onderzoek verdient het doctoraat een bespreking in dit 

tijdschrift. Deze bijdrage heeft geenszins tot doel om haar onderzoek nogmaals aan een oordeel 

te onderwerpen. De doctoraatsjury heeft haar onderzoekswerk al uitvoerig geapprecieerd en 

uiteraard meer dan goed bevonden. Deze bijdrage streeft twee andere doelen na. Enerzijds wil 

deze bijdrage haar onderzoek samenvatten en bespreken omdat haar onderzoek komt tot enkele 

belangrijke vaststellingen die ook voor de praktijkmens relevant zijn, niet alleen voor een jurist, 

ook voor een sociaal werker, een ervaringsdeskundig of een medestander van mensen die 

kwetsbaar zijn. Anderzijds wil deze bijdrage een wegwijzer zijn doorheen het doctoraat zodat 

de geïnteresseerde lezer snel en efficiënt zijn weg vindt en de relevante passages kan 

doornemen, wetende dat het doctoraat 555 bladzijden bedraagt. Zo bevat het doctoraat zeer 

mooie actuele juridische analyses van zowel gepubliceerde als niet-gepubliceerde rechtspraak, 

een uitermate rijke bron. Daarnaast geeft de auteur een mooie inkijk in wat deze vaak 

onbegrijpelijke wetgeving betekent voor de kwetsbare burger. De lezer krijgt hierdoor een 

andere kijk op de regelgeving. En wat vooral een pluim verdient is haar helder taalgebruik. 

Alhoewel het OCMW-recht vaak onbegrijpelijk is, is haar onderzoeksverslag dat zeker niet.  
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3. Het doctoraat dat vrij toegankelijk is vindt de lezer via deze link:  

https://repository.uantwerpen.be/docstore/d:irua:3522  

II - DE STRUCTUUR EN OPBOUW 

4. Het onderzoek bestaat uit vier delen.  

Sectie 1 handelt over de concepten en de onderzoeksvragen met een zeer theoretische 

onderbouwing van de concepten: kwetsbaarheid en access to Justice.  

Sectie 2 gaat in op de rechtspraak en de praktijk. Hier analyseert zij vonnissen en arresten van 

het gerechtelijk arrondissement Antwerpen waar zij het profiel bepaalt van de kwetsbare burger 

en vijf belangrijke knelpunten viseert zoals de motivering van de beslissing van het OCMW, 

het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GMPI), het bewijs, de 

Dringende Medische Hulp (DMH), en het onthaal en de communicatie. Daarnaast bespreekt zij 

kort de problematiek van het referentie-adres en de terugvordering van de steun. Zij wisselt in 

deze hoofdstukken de juridische analyses af met data en bespiegelingen uit focusgroepen die 

zij heeft gehouden met magistraten, advocaten en sociale hulpverleners en organisaties.  

Sectie 3 geeft een integrale benadering van de knelpunten. Zij deelt deze in drie grote rubrieken 

in.  

De eerste handelt over kwetsbaarheid en recht. Hier bespreekt zij het juridisch kader van de 

aanvraag tot de eindbeslissing van een verzoek om sociale bijstand te bekomen, zij het een 

leefloon, een GPMI of een equivalent leefloon, en bespreekt zij de bewijsverdeling om de 

relevante informatie aan te brengen die deze aanvraag feitelijk en juridisch schraagt. Die 

juridische analyse plaatst zij tegenover het klovenmodel (gevoels-, kennis- en 

vaardigheidskloof, de structurele kloof (participatie) en de positieve-krachtenkloof). Dat model 

is voor haar een kader om te verklaren waarom de burger omwille van financiële, externe en 

persoonlijke redenen ontoereikende informatie aanlevert.  

De tweede rubriek handelt over het sociaal werk, de draaischijf in de aanvraag, de intake, het 

sociaal onderzoek en de eindbeslissing inzake de sociale bijstand. Dit sociaal werk, met als 

motor de sociaal werker, bevindt zich in de spanning tussen de systeemwereld van het recht en 

zijn organisaties en de leefwereld van de burger, geconcretiseerd in de spanning tussen 

zorgethiek en rechtenethiek in hoofde van de sociaal werker. De derde rubriek concludeert tot 

een onbegrijpelijk OCMW-recht. Hier bespreekt zij exemplarisch de onbegrijpelijkheid van het 

OCMW-recht en het statuut van de samenwonende.  

Sectie 4 brengt alle puzzelstukken samen rond de toegankelijkheid gebruikmakend van de 

golvenmetafoor en de onbegrijpelijkheid van het OCMW-recht. Wat zijn de uitgangspunten en 

hoe kan vraagzijde (de kwetsbare burger en zijn context) en aanbodszijde (het OCMW-recht en 

de uitvoerders zoals de sociaal werkers) in balans komen? Hoe kunnen kwetsbare burgers die 

vaak one shotters zijn versterkt worden zodat de drempels naar het OCMW minder pijnlijk zijn.  

https://repository.uantwerpen.be/docstore/d:irua:3522
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III - DE INHOUD 

Sectie 1 – De onderzoeksvragen en de kernconcepten 

5. De onderzoeksvragen sporen met de indeling in de bovenvermelde rubrieken. Het 

centrale onderzoeksthema in haar proefschrift is de toegankelijkheid, afgebakend tot 

begrijpelijkheid, van het OCMW-recht voor de kwetsbare burger (p. 122). Centraal staat het 

OCMW-recht gekoppeld aan de kernconcepten: de kwetsbare burger en access to Justice.  

Het OCMW-recht bestaat concreet uit twee wetgevende bronnen: de Bestaansminimumwet van 

1974 (in 2002 vervangen door de RMI-wet en aangevuld met het RMI-besluit) en de Organieke 

Wet betreffende de OCMW’s (voorheen COO’s) van 1976).  

De kwetsbare burger als kernconcept is moeilijker te vatten. De onderzoekster plaatst dit begrip 

tegenover armoede, sociale uitsluiting en bestaansonzekerheid. Het doel is vooral om de 

precaire leefsituatie van bepaalde burgers te omschrijven waarvoor ook andere begrippen 

bestaan zoals ongedocumenteerden, maatschappelijk achtergestelden … (p. 18). Nadat zij de 

begrippen met elkaar heeft afgewogen en zelfs nog een zijsprongetje maakt naar de plaats van 

kwetsbaarheid in de wetgeving (p. 43-46) komt zij tot een werkdefinitie (p. 47-48) zich 

baserend op Adger: There are common terms across theoretical approaches: vulnerability is 

most often conceptualized as being constituted by a component that include exposure and 

sensitivity to perturbations or external stresses, and the capacity to adapt. …een risico op 

blootstelling aan stress; shocks en negatieve ervaringen; de onmogelijkheid om aan deze 

gebeurtenissen het hoofd te bieden (‘capacity to adapt’, ‘coping’); het potentieel om hiervan 

op langere termijn nadelige gevolgen te zullen ondervinden; de noodzakelijke interactie met 

maatschappelijke instellingen; het cumulatieve (‘verergerende’) karakter; het dynamische 

karakter en ook het feit dat kwetsbaarheid zich voordoet op één of meer gebieden (financieel, 

psychologisch, lichamelijk, sociaal). Uit dit laatste volgt dat kwetsbaarheid multiaspectueel 

kan zijn, maar dat dat geen noodzakelijke voorwaarde is (i.t.t. armoede). Niettemin staat vast 

dat kwetsbaren doorgaans wel met een samenloop aan problemen op verschillende 

levensgebieden geconfronteerd worden. …  

De vraag rijst waarom kiezen voor de term ‘kwetsbaar’ in plaats van de term ‘armoede’ die 

meer gelinkt wordt met het residuaire stelsel van de sociale bijstand. Twee redenen. Ten eerste 

armoede veroorzaakt kwetsuren die mensen oplopen in verschillende levensdomeinen. Ten 

tweede legt de term kwetsbaarheid meer het accent op de doorwegende gevolgen van armoede 

en uitsluiting op de totale persoonlijkheidsstructuur van mensen, zij het iemand die reeds sinds 

generaties in armoede leeft, zij het iemand die recent zonder inkomen is. Voor de auteur is 

kwetsbaarheid dan een beter begrip in het raam van het OCMW-recht: Niet alleen omdat het 

verwijst naar diverse vormen van armoede en precaire levensomstandigheden (waarin OCMW-

klanten zich bevinden), maar ook – en vooral  – omdat de gekwetstheid van een hulpvrager 

rechtstreeks doorwerkt in zijn relatie met de sociaal werker. Dit laatste wordt onder meer 

zichtbaar in de verbale en non-verbale communicatie, de uitwerking van (voorwaarden in) een 

individueel traject en de verwachtingen en (voor)oordelen van cliënt en hulpverlener ten 

opzichte van elkaar … (p. 49).  

6. Het volgende kernconcept is access to justice. Een concept dat zowel een juridisch als 

een sociaalwetenschappelijke invulling krijgt.  
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Juridisch is de toegankelijkheid van het OCMW-recht van essentieel belang voor kwetsbare 

groepen. De verbindende term is ‘het recht op een menswaardig leven’ uit artikel 23 G.W. 

waarin zowel het recht op juridische bijstand als het recht op sociale bijstand verankerd zijn. 

Access to Justice is dus niet louter een formeel recht: …de toegankelijkheid van het OCMW-

recht is immers pas gerealiseerd wanneer de betrokkene daadwerkelijk in staat is een 

menswaardig leven te leiden … (p. 52). Zij werkt access to Justice als grondrecht uitvoerig uit 

(p. 52-72).  

De sociaalwetenschappelijk invulling plaats ‘justice’ tegenover ‘injustice’. Justice is meer dan 

rechtbanken. Het omvat eveneens het recht zelf en is zeer sterk verbonden met ‘social justice’. 

Die laatste legt de link eerder op de substantieve in plaats van de procedurele invalshoek (equal 

justice) (p. 81) en vindt zijn weerga ook in de begrippen human and social dignity. En zo is de 

cirkel weer rond.  

Access to Justice is ook verbonden aan de golvenmetafoor die zij na een zeer uitvoerige 

uiteenzetting in dit deel vervolgens in deel IV op pagina 480 mooi in een kader samenvat. De 

golven – vijf in totaal – zijn de verschillende bewegingen in de rechtshulpverlening en de 

toegankelijkheid van het recht en de rechtbanken. Aanvankelijk beperkt tot juridische bijstand 

evolueert de toegang tot het recht tot het openstellen van de gerechtelijke weg voor het grote 

publiek, meer informele en alternatieve wijzen van conflictbeslechting, meer verduidelijking 

van het recht en tot slot een holistische benadering in de hulpverlening, een proactieve -meer 

van onderuit- aanpak. En in deze bewegingen is er steeds een link met een vraag en aanbodzijde.  

7. Tot slot is in de onderzoeksvraag “de begrijpelijkheid van het recht” de rode draad. 

Begrijpelijkheid is één van de verschillende B’s (bereikbaar, betaalbaar, beschikbaar, 

bruikbaar, bekend, betrouwbaar, etc.) die een maatstaf zijn voor een kwalitatieve en integrale 

dienstverlening. De B’s vinden hun oorsprong in de bestudering van de rechtshulpverlening. 

En om de psychologische, financiële en culturele drempels in de toegang tot het (ge)recht tot 

een minimum te beperken zijn deze B’s een goede graadmeter.  

Het eerste deel eindigt met de onderzoeksvragen die zij in de volgende delen verder 

beantwoordt: 

Sectie 2 Welke drempels ervaart de kwetsbare burger met betrekking tot de begrijpelijkheid, 

als onderdeel van de toegankelijkheid, van het OCMW-recht?  

Sectie 3 Hoe kan men deze drempels vanuit rechtssociologisch oogpunt verklaren?  

Sectie 4 Op welke wijzen kan men aan voormelde drempels verhelpen en zodoende de 

begrijpelijkheid van het OCMW-recht vergroten? 

Sectie 2 – Rechtspraak en praktijk 

8. Om de begrijpelijkheid van het OCMW-recht te toetsen zou het logisch zijn dat de 

burger die hiermee in aanraking komt zelf bevraagd zou worden. De sociale actoren raadden 

het de auteur af. Daarentegen schrijft zij: Echter, vonnissen (en arresten) bieden wel een 

duidelijke houvast, een beeld over veelvoorkomende knelpunten, mogelijke drempels en ook een 
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profiel van de kwetsbare burger die kennelijk de weg tot de rechtbank heeft gevonden. Op die 

basis kunnen vervolgens hypotheses worden geformuleerd en vaststellingen worden gedaan die 

worden afgetoetst bij tal van spelers ‘onder’ het niveau van de rechtbank. Men kan bijvoorbeeld 

denken aan sociaal werkers, armoedeorganisaties en beleidsmedewerkers die in nauw contact 

staan met de kwetsbare rechtszoekende (p. 128-129). Zij onderzocht 378 uitspraken van de 

arbeidsrechtbank/hof van Antwerpen uit 2015. De analyse hiervan vormt de basis voor 

focusgesprekken (25 personen).  

Dit deel start met de schets van het profiel van de kwetsbare burger in de vonnissen (p. 137-

152). Zij die beroep aantekenen zijn slechts het topje van de ijsberg. De geschillen handelen 

vooral over het leefloon en equivalent leefloon terwijl sociaal werkers vaak te maken hebben 

met problemen rond het referentie-adres en de terugvordering van steun die veel minder hun 

weg vinden naar de rechtbank.  

9. Uit de analyse van de rechtspraak weerhoudt de onderzoekster vijf knelpunten: de 

motiveringsplicht, het GPMI, de bewijsvoering, het leerstuk van de dringend medische 

hulpverlening, en het onthaal en de communicatie binnen het OCMW. Zij vult deze knelpunten 

aan met deze van het referentie-adres en de terugvordering die aangebracht zijn door de sociaal 

werkers. De bespreking van elk knelpunt kent hetzelfde stramien.  

De auteur start met het wettelijk kader, de analyse van de niet-gepubliceerde rechtspraak, de 

focusgroepen en eindigt met een evaluatie. Hieronder wordt een korte samenvatting 

gepresenteerd op het gevaar af van onvolledigheid. De hoop is uiteraard dat deze samenvatting 

de lezer aanspoort om de analyses en conclusies verder te bestuderen in het doctoraat zelf.  

De motivering, het eerste knelpunt, is een heikel punt. De motivering is vaak summier of niet 

afdoende wat juridisch soms resulteert in een vernietiging van de beslissing met een in de 

plaatstelling van de rechtbank. De rechtbank zal dan nagaan of aan alle 

toekenningsvoorwaarden is voldaan. Nochtans is de motivering belangrijk omdat dan beter 

ingeschat kan worden of er kansen zijn op een succesvol beroep. Sommige OCMW’s menen 

dat hoe minder er in de beslissing staat, hoe minder kans op betwisting, wat dus een 

afschrikeffect heeft op burgers zodat die geen beroep zullen aantekenen. Daarnaast is het sociaal 

verslag een bepalend stuk en spelen intermediairs zoals sociaal werkers een belangrijke rol in 

het sociaal onderzoek en daarna in de toelichting van de beslissing. Zij het dat zij vaak een 

dubbele pet op hebben (p. 168) die van de hulpverlener en de controleur. 

GPMI, het tweede knelpunt, is een instrument dat ingezet wordt om de werkbereidheidseis te 

concretiseren. Het GPMI is zeer sterk verbonden met sanctiemechanismen zoals de schorsing 

waarbij sommige OCMW’s eerder kiezen – zij het niet wettelijk – tot de afschaffing van het 

leefloon, wat een enorm verschil uitmaakt. Bij het bestuderen van de rechtspraak was er nog 

geen algemene verplichting tot het aangaan van een GPMI (enkel tot 25-jarigen). Het GPMI is 

op zich geen verkeerd instrument als het gebruikt wordt waarvoor het dient namelijk de 

kwetsbare burger op weg helpen. Het proefschrift verwijst naar een aantal good practices (p. 

185-189) en ook bij mensen met een studieplan lijkt het zijn doel te bereiken (p. 189). Een 

goede toepassing van het GPMI vraagt om trajectbegeleiding en maatwerk. Vaak is het GPMI 

in handen van het OCMW een formeel instrument dat gestandaardiseerd is met vooral aandacht 

voor de voorwaarden die moeten voldaan worden om in aanmerking te komen voor OCMW-

steun. Dit instrument blinkt niet uit in helder taalgebruik (p. 195).  
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Bewijs is het derde knelpunt. Uit de rechtspraakstudie blijken twee voorwaarden stelselmatig 

bewijsproblemen op te leveren voor de burger: het gebrek aan voldoende bestaansmiddelen en 

de voorwaarde van werkbereidheid. De OCMW-wet, in tegenstelling tot de RMI-wet, vermeldt 

hierbij niet als criterium het gebrek aan bestaansmiddelen, maar wel de mensonwaardige 

leefsituatie als een toestand van behoeftigheid. Niettemin neemt de praktijk de 

inkomenstoestand als uitgangspunt. Alhoewel de rechtspraak duidelijk bepaalt dat het niet 

uitmaakt hoe de burger in een mensonwaardige toestand is geraakt, speelt de individuele 

verantwoordelijkheid wel een belangrijke rol bij de toetsing van de criteria van behoeftigheid 

en werkbereidheid.  

De factoren die in de analyse van de ongepubliceerde rechtspraak bepalend zijn, zijn met 

betrekking tot de behoeftigheid: de onduidelijke leefsituatie (zwartwerk, onduidelijkheid over 

de afbetaling van schulden, het positieve saldo op de bankrekening, het bezit van een wagen 

…), de familiale solidariteit (het niet benutten van familiale banden of te weinig transparantie 

hierin, familiale spanningen waardoor bepaalde familieleden niet meewerken) en samenwonen 

(vaak met mensen die eveneens in precaire situaties leven). Inzake werkbereidheid – er zijn 

uitzonderingssituaties zoals gezondheid en billijkheidsredenen – wordt de actieve houding van 

de burger streng geïnterpreteerd en kenmerkt zich door een evenwichtsoefening tussen burger 

en OCMW. Zo heeft jobcoaching geen zin als er eerst nog nood is aan zorg waarna mogelijk 

taalactivering of sociale activering kan worden voorgesteld … En bij werkbereidheid liggen de 

eisen tot werkbereidheid vaak zeer hoog en zijn deze niet realistisch, zeker niet bij de categorie 

leefloon gezin ten laste met minderjarige kinderen. Daarenboven blijven de uitkeringsbedragen 

zeer laag en bestendigen deze bedragen de armoede waarin kwetsbare mensen moeten leven. 

Daarom blijven zij vaak andere wegen zoeken om toch het hoofd boven water te houden (wat 

dan als sociale fraude kan worden bestempeld). 

De vraag rijst hoe de werkbereidheid en behoeftigheid te bewijzen. Voor burgers die kwetsbaar 

zijn is het niet altijd gemakkelijk om ‘stukken’ te produceren. Deze zoektocht vraagt om 

ondersteuning en begeleiding. Burgers ervaren vaak ook de wantrouwende en sanctionerende 

houding van sommige medewerkers van het OCMW. Daarenboven beschikt een OCMW vaak 

al over bepaalde informatie die het kan opvragen bij onder andere de Kruispuntbank Sociale 

Zekerheid (het only once-principe) en moet het deze verantwoordelijkheid niet terug bij de 

burger leggen.  

Het vierde knelpunt is de Dringende Medische Hulpverlening. De procedure rond DMH kent 

een aantal obstakels: de toegang tot correcte en volledige basisinformatie, onduidelijkheid over 

de precieze inhoud van dringende medische hulp en een gebrek aan kennis bij de hulpverleners. 

Een fundamentele vraag bij de toekenning van DMH blijft de invulling van het begrip 

‘dringend’. De dringendheid gaat zowel over preventieve als curatieve hulp, maar niet elke zorg 

valt hier onder en de zorg is evenmin beperkt tot de huisarts. Initiatieven zoals MediPrima 

proberen hier een hulpmiddel te zijn zodat hulpverleners ook de juiste beslissing kunnen nemen 

bij het uitvoeren van medische prestaties.  

Het vijfde en laatste knelpunt is het onthaal en de communicatie. Hier veroorzaken de 

houdingen van zowel de cliënt als deze van het OCMW ‘ruis’ in hun relatie. De cliënt heeft een 

negatieve houding, toont geen interesse of is agressief, nochtans is dit niet altijd bepalend voor 

de rechtbank om de steun te ontzeggen. Het bewust achterhouden van informatie zeker rond de 

al dan niet feitelijke samenwoonst is vaker vastgesteld. De houding van het OCMW kenmerkt 

zich door tal van administratieve nalatigheden zoals uit de vele praktijksituaties blijkt (p. 292-
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297) die de burger vervolgens worden aangerekend met alle negatieve gevolgen van dien, 

bijvoorbeeld een laattijdige verzending van de oproeping voor een hoorzitting waardoor de 

burger niet is opgedaagd. Het is vaak ook een gedeelde verantwoordelijkheid die terug te 

brengen is tot een misverstand (vb. VDAB geeft ongenuanceerde feedback die leidt tot de 

schorsing van het leefloon). Een bijkomend gegeven is de houding van de burger ter zitting. De 

vertegenwoordiging en/of aanwezigheid heeft een positieve impact op de beslissing van de 

rechtbank.  

De focusgroepen reveleren dat de burger vaak angst ervaart om naar het OCMW te komen. 

Belangrijk is het eerste contact tussen de burger en het onthaal van het OCMW waar niet altijd 

de juiste informatie wordt gegeven of waar het niet duidelijk is naar welke informatie de 

hulpverlener juist op zoek is, waardoor burgers afhaken. Een tweede element is de praktische 

organisatie van het fysiek onthaal en de nood aan vooral een menselijk onthaal. Ten derde is er 

de toegankelijkheid en de infrastructuur (openingsuren, privacy bij gespreksvoering, 

‘superbeveiliging’). De conclusie is dat de communicatie niet altijd vlekkeloos verloopt, 

waarvan de oorzaak bij de burger en/of het OCMW kan liggen, maar ook te wijten kan zijn aan 

de complexiteit van de regelgeving. Een gedeelde verantwoordelijkheid volgens de auteur.  

10. Tot slot voegt de onderzoekster nog twee knelpunten toe: het referentie-adres en de 

terugvordering van de steun. Zij bespreekt dit vrij summier (p. 317-327). Te onthouden is dat 

sommige OCMW’s een referentie-adres vaak weigeren. Daarnaast beheerst de discussie over 

de territoriale bevoegdheid de toewijzing van een referentie-adres. De terugvordering kan na 

een herziening met terugwerkende kracht of wanneer de betrokkene de beschikking krijgt over 

een inkomen tijdens de periode dat er leefloon werd betaald. Het OCMW draagt hier de 

bewijslast. In concreto betekent het dat de burger elk nieuw element in zijn leef – of financiële 

situatie moet melden, het OCMW minstens één keer per jaar een controle doet naar de 

toekenningsvoorwaarden en tot slot bij verzuim, onvolledige of onjuiste verklaringen van de 

aanvrager een terugvordering zich opdringt.  

11. De onderzoekster concludeert na de analyse van de rechtspraak dat een 

beroepsprocedure bij de arbeidsrechtbank enerzijds eenvoudig is, maar anderzijds toch 

complex. Het beroep aantekenen is zonder veel formaliteiten, maar eens in de rechtbank is er 

de toetsing op basis van de feiten en de stukken. Deze quote van een magistraat geciteerd in het 

onderzoek vat het goed samen: “Ik wil zeker niet beweren dat de verzoeken van burgers altijd 

terecht zijn, maar het is zo dat we nu vaak onvoldoende materiaal hebben om een dossier 

gegrond te verklaren. Ik geloof dus wel dat er meer zaken in het voordeel van de burger zouden 

worden beslecht als er meer stukken waren. We komen te weinig tot een echt objectief en 

realistisch beeld van de situatie. Iemand die geen geld heeft, kan geen officiële schulden maken 

en kan dat dus ook niet aantonen. Tegelijk is de toegang tot de rechtbank een fundamenteel 

recht dat in feite losstaat van de bewijsproblematiek en dat dus absoluut gewaarborgd moet 

blijven.” (p. 329). Vele burgers tekenen ook geen beroep aan en de contacten met de juridische 

hulpverleners is ook vaak niet eenvoudig te leggen omdat de juridische professionals niet de 

juiste opleiding en praktijkervaring hebben om echt voeling te hebben met de doelgroep. Reken 

daarbij vaak de hogere financiële drempels – zij het in het sociaalzekerheidscontentieux minder 

aanwezig – en het meer voorwaardelijke karakter van de juridische tweedelijnsbijstand sinds 

2016 en deze samenloop maakt dat het afdwingen van rechten een moeilijke zaak wordt.  
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Sectie 3 – Een integrale benadering van de knelpunten 

§ 1 - Kwetsbaarheid en recht 

12. Cruciale fasen in de toekenningsprocedure zijn de aanvraag en het sociaal onderzoek, 

vaak met een tussenfase waar er een intakegesprek plaatsvindt dat niet zomaar kan overgelaten 

worden aan een onthaalmedewerker (zie p. 353). Het zou te ver leiden om het stuk rechtsleer 

dat zij uitwerkt hier uitvoerig te bespreken (zie p. 349-371). Te onthouden is wel dat de 

toekenningsprocedure vanuit een juridisch oogpunt gekenmerkt wordt door een min of meer 

evenwichtige verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen het OCMW en de burger, 

bijvoorbeeld het only once - principe bij het OCMW en de medewerkingsplicht bij de burger.  

13. Echter uit de focusgroepsgesprekken blijkt dat er in de praktijk wel heel wat knelpunten 

zijn in de administratieve fase rond het bewijs van verblijf, de behoeftigheid of het 

mensonwaardig bestaan en de werkbereidheid, en evenzo rond de toepasselijke 

leeflooncategorieën. De reden hiervoor zoekt de auteur niet in de juridische constellatie van de 

bewijslastregeling maar wel in de dieperliggende kloof tussen burger en samenleving. Zij zal 

dit aantonen via het klovenmodel.  

Het klovenmodel heeft de auteur opgepikt uit de praktijk van een organisatie waar armen het 

woord nemen. Het model maakt een indeling in vijf kloven die een kwetsbare burger ervaart in 

zijn verhouding met de samenleving:  

De gevoelskloof: deze kloof beschrijft de druk van de burger om zich te confirmeren aan de 

bestaande maatschappelijke normen enerzijds en anderzijds de confrontatie van de burger met 

sanctionerende, controlerende en discriminerende aspecten van maatschappelijke instellingen.  

De kenniskloof of vaardigheidskloof: deze kloof benadrukt dat mensen in armoede vaak 

verbijsterend weinig kennis hebben over de samenleving, haar instituties en diensten. De armen 

hebben bijna geen kennis van de wereld van niet-armen. Hierbij komen dan ook de gebrekkige 

vaardigheden om zich te kunnen handhaven in de samenleving.  

De positieve-krachtenkloof legt de nadruk niet op de zwaktes en onmacht van de kwetsbare 

mensen, maar eerder op hun draagkracht, moed en talenten.  

De structurele kloof of participatiekloof wijst erop dat mensen in armoede verstoken blijven 

van heel wat basisrechten zoals het recht op onderwijs, huisvesting … wat gepaard gaat met de 

structurele uitsluitingen op tal van levensdomeinen zoals wonen, onderwijs … 

De onderzoekster past vervolgens dit model toe. Zij bepaalt: Ondanks de verantwoordelijkheid 

van het OCMW om de burger goed te informeren, te begeleiden en een grondig sociaal 

onderzoek te voeren, slaagt de kwetsbare aanvrager er vaak niet in om zijn deel van de 

bewijslast aan te leveren. Zoals aangehaald is dit het meest problematisch ten aanzien van de 

elementen verblijf, werkbereidheid, behoeftigheid en samenwonen. Verschillende factoren 

spelen hierbij een rol, maar globaal gesproken geven volgende drie zaken de doorslag: 

financiële motieven, externe omstandigheden en persoonlijke redenen. Hierna wordt elk 

element toegelicht en gekoppeld aan het klovenmodel (p. 380). 
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14. En zo komt zij in haar analyse tot zeer mooie vaststellingen (p. 380-397). Ten eerste 

stelt zij dat de burger om financiële redenen ontoereikende informatie aanlevert. De burger 

heeft volgens het OCMW een bestedingspatroon dat niet in overeenstemming is met een 

behoeftige leefsituatie, vb. flatscreen, een verre reis. Nochtans is er vaak een denkfout: ‘het is 

niet omdat de burger gedurende een zekere tijd in staat was om te overleven dat men mag 

veronderstellen dat hij niet behoeftig is’ (p. 381). Hij stelt gezins- en relatievorming uit of houdt 

bepaalde leefvormen voor het OCMW verborgen. Toegepast op het klovenmodel willen 

mensen die in armoede leven ook graag tot de samenleving behoren, willen zij een waardige 

leefomgeving creëren voor hun kinderen (gevoelskloof). Willen zij toch nog een waardig 

bestaan leiden dan is een leefloon vaak onvoldoende en zoeken zij vanuit een sterke solidariteit 

elkaar op, gaan samenwonen (positieve krachtenkloof), doen zij beroep op de informele 

economie omdat zij geen aansluiting vinden op de arbeidsmarkt (structurele participatiekloof). 

Zo komen de arme burgers in aanraking met de sanctionerende en controlerende aspecten van 

de hulpverlening (gevoelskloof).  

Ten tweede levert de burger om externe redenen ontoereikende informatie aan. Een eerste 

situatie is de problemen inzake onderhoudsplichtigen omdat kinderen niet willen bijdragen en 

daarom informatie weigeren over hun inkomsten. Of de ouder wil deze informatie niet geven 

omdat de kinderen niet tot last te zijn en de familierelaties niet onder druk te zetten. Een tweede 

is het weigeren van huisbezoeken omdat een huisgenoot (niet legaal) dat niet wil of de 

verhuurder het hen vraagt. Of een huisbezoek is onmogelijk omdat de burger verhuist omwille 

van schulden die hem achtervolgen. Een derde situatie is het feit dat mensen niet meer voldoen 

aan de werkbaarheidsvoorwaarden omdat zij na talloze sollicitaties nog steeds niet in 

aanmerking komen voor een job. En zelfs als zij een job vinden rijst de vraag naar de kwaliteit 

hiervan en betreft het vaak laagbetaalde banen met ongunstige arbeidsvoorwaarden. Toegepast 

op het klovenmodel ziet de onderzoekster schuldgevoelens omdat kwetsbare mensen hun 

kinderen niet de opvoeding kunnen geven die zij voor ogen hebben (gevoelskloof). Zij doen 

geen beroep op de onderhoudsplichtige omdat zij zelf willen aantonen dat zij het zelf kunnen 

(positieve krachtenkloof). En inzake werk ervaren zij dat zij hier vaak buiten de samenleving 

staan en dus minderwaardig zijn (gevoelskloof).  

Ten derde levert de burger om persoonlijke redenen ontoereikende informatie aan. Burgers 

moeten vaak informatie aanbrengen over waar zij voedselhulp hebben ontvangen, zij moeten 

aanmaningsbrieven, achterstallige huurbewijzen, bewijs van een lening aanbrengen, hun 

werkbereidheid aantonen via sollicitaties, taallessen … Vaak brengen zij volgens de rechtspraak 

te weinig stukken aan of is de informatie onvolledig of verkeerd. Daarnaast kennen zij vaak 

wijzigende gezinssamenstellingen waardoor zij niet altijd kunnen inschatten wanneer zij een 

wijziging in hun leefsituatie moeten aanbrengen omdat deze bijvoorbeeld de toekenning van 

een leefloon niet verandert. Als het klovenmodel hier op toegepast wordt, is de kennis- en 

vaardigheidskloof duidelijk omdat het verzamelen van bewijsstukken vraagt om kennis over 

wat men moet bewijzen en bovendien op welke wijze. Solliciteren en werk zoeken vragen om 

bepaalde vaardigheden waar de kwetsbare burger vaak niet aan tegemoet komt (gevoelskloof). 

Hij wordt bijgevolg uitgesloten van participatie (structurele kloof).  

15. De auteur concludeert dat er een breuk is tussen wat de wet wil bereiken en de praktijk. 

Zij koppelt hier terug naar het grondrechtendiscours tussen sociale justice en equal justice. Zij 

verwoordt het treffend:  



Rechtsleer 

2021/4 | Tijdschrift Grondrechten en armoede - 96 

 

De vaststelling is echter dat het discours over grondrechten, waaronder dus het recht op een 

menswaardig bestaan, vaak vervalt in een pleidooi voor meer administratieve (of dus formele) 

gelijkheid: als de spelregels maar voor iedereen gelijk zijn, dan is alles zoals het hoort. De 

uitkomst is minder van belang, want die situeert zich op het terrein van de ‘eigen 

verantwoordelijkheid’. De resultaten van het praktijkonderzoek tonen evenwel aan dat deze 

juridische invalshoek er precies toe leidt dat kwetsbare burgers er niet of onvoldoende in slagen 

om hun OCMW-rechten te effectueren. Gelijke spelregels voor iedereen impliceren immers een 

bepaalde homogeniteit of vergelijkbaarheid tussen mensen en situaties waarvoor de spelregels 

werden ontworpen. Kwetsbare burgers zijn, omwille van hun precaire leefsituatie, evenwel 

verschillend van andere burgers. Bovendien zijn er ook grote verschillen binnen de doelgroep 

zelf. Daardoor bereikt het OCMW-recht dikwijls niet de beoogde doelstelling, zijnde de 

realisatie van menselijke waardigheid en meer gelijkheid onder burgers. Een aanbeveling die 

hier logisch uit voortvloeit is om meer aandacht te hebben voor de inhoudelijke betekenis van 

mensenrechten, voor het resultaat, eerder dan voor de procedure. In de literatuur spreekt men 

ook wel over een zorgperspectief waarbij de dienstverlening niet enkel gestuurd wordt door 

criteria, regels en principes, maar evenzeer – en vooral – in nauwe samenhang met de praktijk 

door na te gaan wat nodig is in elke concrete situatie. Alleen zo kan men, uiteraard met respect 

voor het wettelijk kader, materiële gelijkheid realiseren. Deze denkpiste is bovendien niet alleen 

zinvol om de kloven tussen de burger en het OCMW-recht te dichten; tevens doet het alle eer 

aan het sociaal werk als mensenrechtenberoep. (p. 397).  

En zo gaat zij naadloos over tot het volgende deel. 

§ 2 - Sociaal Werk in Balans 

16. Kunnen deze kloven overbrugd worden? Zo ja, hoe dan en door wie? De onderzoekster 

herhaalt nogmaals – wat zij reeds uitvoerig in haar onderzoek heeft uitgewerkt – dat het recht 

enerzijds een zeer centrale rol in het dagelijkse leven van de betrokkene speelt. Het juridisch 

kader bepaalt immers of en op welke wijze hij in staat is om aan de meest basale 

levensbehoeften te voldoen om zodoende een menswaardig leven te leiden. Anderzijds stelt zij 

vast dat de wereld van het recht ver verwijderd is van de leefwereld van kwetsbare personen, 

precies omdat het recht gekenmerkt wordt door een grote mate van abstractie en formalisme, 

waarvoor bepaalde kennis en vaardigheden zijn vereist.  

En zij benadrukt dat zich louter blind staren op de regelgeving niet volstaat omdat er een heel 

aantal gevoelsmatige en structurele (uitsluitings)mechanismen bestaan die door de samenleving 

nauwelijks worden erkend of gecompenseerd (cfr. klovenmodel). Zij bepaalt dan: Hiermee 

wordt nogmaals duidelijk dat een aanpak op maat noodzakelijk is om materiële gelijkheid te 

realiseren en de kloof tussen burger en samenleving (met inbegrip van het recht) te 

overbruggen. Tegelijk ontstaat er meteen een nieuwe uitdaging: hoe kan de sociaal werker deze 

individuele hulp op massale basis en met beperkte middelen verstrekken … (p. 399).  

17. Als introductie nodig ik de lezer graag uit om zich in de literatuur (p. 399-448) te 

verdiepen over het sociaal werk als mensenrechtenberoep. Daarnaast zal hij meer inzicht 

verwerven in de spanningen die de sociaal werker ervaart tussen leefwereld en systeemwereld, 

tussen zorg- en rechtenethiek en zal hij meer te weten komen over de discretionaire ruimte 

waarover de sociaal werker ‘beschikt’ om zich te verhouden tot zijn cliënt, tot de organisatie 

waarin hij werkt en tegenover de verwachtingen van de samenleving. En vooral hoe de sociaal 
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werker als streetlevel bureaucrat moet zoeken naar de tijd en de middelen om mensen voort te 

helpen.  

De onderzoekster stelt vast dat de sociaal werker in het raam van de sociale bijstand een 

frontlinie werker is die bepalend is voor de werkelijke richting en de resultaten van het 

bijstandsbeleid: De optelsom van het individuele handelen van de verschillende sociaal werkers 

binnen een team bepaalt met andere woorden hoe het beleid, de rechtsregels en de bedoeling 

van de wetgever in de praktijk tot uiting komen. (p. 449). Dus het antwoord is zeker niet nog 

meer regels om de discretionaire ruimtes op elkaar af te stemmen. Wel moet de sociaal werker 

tot een evenwicht in zijn taak komen als gids (begeleiding geven, oplossingen suggereren, 

drempels helpen overwinnen) als een vakman (kennis en vaardigheden bijbrengen en als 

bemiddelaar (tussenkomst in relatie met derden) voor de kwetsbare burger. Dus meer aandacht 

voor participatie en emancipatie zodat de ongelijkheid in de hulpverleningsrelatie verminderd 

wordt. En de link met het onderzoek:  

Wanneer men tot slot de link legt met de problematiek van het (on)begrijpelijk OCMW-recht, 

dan is de vaststelling dat de maatschappelijk werker hierin een cruciale rol speelt. Afhankelijk 

van de wijze waarop hij met zijn machtspositie omgaat (d.i. invulling geeft aan de discretionaire 

ruimte) en daarbij het hoofd biedt aan de vele uitdagingen waarmee hij geconfronteerd wordt, 

zal het recht voor de burger begrijpelijker of net minder begrijpelijk worden. Denk bijvoorbeeld 

aan de mate waarin de professional een bureaucratische of toch eerder laagdrempelige aanpak 

hanteert. Of de mate waarin de arbeidscontext (tijd, middelen, beleid, teamvisie …) het moeilijk 

of net haalbaar maakt om maatwerk te bieden en een individueel traject met de aanvrager te 

doorlopen. Precies omdat de sociaal werker het belangrijkste aanspreekpunt is in het 

OCMWrecht dient men het bestaan van de discretionaire ruimte zoveel mogelijk te 

ondersteunen en te zien als een kans om hulp te bieden die echt helpt (p. 451). 

§ 3 - Onbegrijpelijk OCMW-recht 

18. De vastgestelde knelpunten in de toegankelijkheid van het OCMW-recht in de vorige 

delen houden aan de vraagzijde verband met de precaire leefsituatie van de burger en aan de 

aanbodszijde raken zij aan de complexe positie van de sociaal werker. De onderzoekster 

weerhoudt één element aan de beide zijden namelijk. de onbegrijpelijkheid van het OCMW-

recht dat zij het “het knelpunt der knelpunten” noemt.  

Onbegrijpelijk is het voor de burger die weinig informatie op maat ontvangt en ook 

onvoldoende kennis en vaardigheden heeft om zelf op te treden in het rechtsverkeer. Daarnaast 

ervaart hij tal van communicatieproblemen omwille van interne kwetsuren, negatieve 

ervaringen uit het verleden … die teruggaan op betekenissen die wijzen op onderliggende 

emoties van onmacht, gebrek aan affectie en afwijzing. Naast mondelinge communicatie is er 

ook de schriftelijke communicatie die vaak ook niet echt te begrijpen is. Verwijzend naar X. 

Dijon poneert de onderzoekster: Het feit dat de onbegrijpelijkheid zo’n grote rol speelt ten 

aanzien van de kwetsbare burger hoeft overigens niet te verbazen: leven in de marge van de 

samenleving staat veelal gelijk aan leven in de marge van de beschikbare informatie (p. 454).  

19. Onbegrijpelijkheid raakt ook de sociaal werker om het recht om te zetten in een concrete 

ondersteuning op maat. De sociaal werker moet het complexe en veranderlijke juridische kader 
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goed opvolgen en vertalen naar een hulpverleningsrelatie met zijn cliënt aangevuld met een 

eigen appreciatie van de zaken die binnen de discretionaire beoordelingsruimte vallen. 

Zij concludeert: Uit het voormelde volgt dat de onbegrijpelijkheid van het OCMW-recht een 

bepalende, soms zelfs doorslaggevende rol speelt ten aanzien van nagenoeg elk knelpunt uit het 

praktijkonderzoek. Begrijpelijkheid wordt dan ook ruim omschreven en omvat elementen als 

openheid, goede communicatie, duidelijke doelstellingen op papier, een helder (wettelijk) 

kader, toegang tot de dossiers, kennis van rechten en plichten, klare taal en het gevoel van 

burgers om mee vorm te kunnen geven aan hun situatie. Bovendien krijgen zowel de burger als 

de sociaal werker met de ene of de andere vorm van onbegrijpelijkheid te maken. Het is in dit 

verband interessant om te verwijzen naar het actuele debat over het statuut van de 

samenwonende. Deze kwestie geldt als ultiem voorbeeld van onbegrijpelijk OCMW-recht op 

het kruispunt van de sociologie en het recht, zowel met gevolgen voor de burger die aan het 

statuut onderworpen wordt als voor de sociaal werker die met het statuut aan de slag moet. 

Het zou mij te ver leiden om deze doorwrochte casus over de statuut van de samenwonende te 

bespreken, maar u kan ze terugvinden van p. 456-477. Een uitstap die zeer verhelderend is!  

Sectie 4 – Ruimere situering en aanbevelingen 

20. In dit laatste deel van het proefschrift gaat de auteur dieper in op de voorstellen in de 

context van het OCMW-recht en de kwetsbare burger. Zij analyseert aan de hand van de 

rechtshulpgolven (zie supra) deze voorstellen die ook terug te vinden zijn in beleidsteksten en 

wetenschappelijke literatuur. Zij eindigt haar proefschrift met een kritische gedachte over de 

vastgestelde knelpunten inzake het (on)begrijpelijk OCMW-recht.  

De eerste golf verbindt zij met de rechtshulpverlening aan mensen in armoede waarvan de focus 

niet altijd moet liggen op de rechtbank. Ook de nulde lijn (de directe omgeving) en de eerste 

lijn (informatie, advies en doorverwijzing door professionals) zijn belangrijk in de toegang tot 

het (ge)recht. Wat deze laatste betreft, is de sociale rechtshulp een belangrijke partner, zij het 

dat deze nog vaak opereert in een gefragmenteerd en divers rechtshulplandschap. De nulde lijn 

kenmerkt zich via verschillende initiatieven zoals de budgetgidsen of de woonclub in de schoot 

van het sociaal werk.  

De tweede golf verwijst naar maatregelen ter bescherming van gefragmenteerde belangen van 

specifieke groepen. Het OCMW-recht staat in functie van de zwakkere partij. Het recht kent 

verschillende bepalingen die juist tegemoetkomen aan de rechtzoekende zoals de automatische 

toekenning van de rechtsplegingsvergoeding, de rol van het arbeidsauditoraat inzake het 

vorderen van bestuurlijke inlichtingen, inzake de vervollediging van het dossier, inzake de 

aanvulling van de gedinginleidende akte, etc. om de drempel zo laag mogelijk te houden. 

Daarnaast is er de mogelijkheid om als vereniging een geding te voeren met een collectief 

belang zowel voor administratieve rechtsinstanties als recent voor de burgerlijke rechtbanken. 

De derde golf legt de band met de alternatieve geschilbeslechtingsmechanismen en de klare 

juridische taal. Voor het OCMW-recht kan hier verwezen worden naar de houding van het 

OCMW als bestuurlijke overheid tegenover de cliënt, bijvoorbeeld. inzake klachtenbehandeling 

zowel intern als via de stedelijke als Vlaamse ombudsman. Er bestaan brochures in klare taal 

zoals communiceren met mensen in armoede en er zijn websites zoals Helder Recht. Tot slot 
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heeft de hulpverlener een belangrijke brugfunctie om het recht begrijpelijker te maken voor de 

burger. 

De vierde golf handelt over preventie, e-justice en marktwerking. Voor het OCMW-recht is er 

de inzet van ervaringsdeskundigen en de introductie van klantenparticipatie om met de klanten 

in dialoog te gaan over het beleid. De tendens naar digitalisering is ook zichtbaar binnen de 

OCMW-dienstverlening via het voorzien van eigen websites, mail - en chatfuncties en ruimer 

een online hulpverlening. Hierbij maakt de onderzoekster de kanttekening dat ondanks het feit 

dat hulpverleners meer en meer geïnitieerd worden in de digitale tools, dit niet zo is voor de 

kwetsbare burgers en dat de face-to-face hulpverlening voor hen nog essentieel is. De 

marktwerking is in deze sector minder relevant en lijkt meer nadelen dan voordelen te generen.  

De vijfde golf handelt over een meer holistische dienstverlening en meer laagdrempeligheid. 

Hier legt de auteur de link met de decreten Lokaal Bestuur en Lokaal Sociaal Beleid in 

Vlaanderen. Het decreet Lokaal Bestuur kantelt de OCMW’s in in de steden en gemeenten en 

stemt deze bestuurlijk hierop af. De onderzoekster wijst op het gevaar dat het sociale 

ondergesneeuwd kan raken tussen andere meer populaire thema’s van de gemeente. Het Lokaal 

Sociaal Beleid onder de noemer van het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) staat voor een 

samenwerkingsverband tussen OCMW, CAW’s en de diensten maatschappelijk werk van de 

mutualiteiten in hun strijd tegen sociale onderbescherming en non-take up. Zij staat voor een 

generalistische aanpak. Het onthaal staat voor iedereen open, maar met bijzondere aandacht en 

inspanningen voor de meest kwetsbare burger. Deze aanpak past eveneens in het discours rond 

de automatische rechtentoekenning.  

21. Tot slot wil de onderzoekster enkele uitgangspunten formuleren voor een 

begrijpelijk(er) OCMW-recht.  

De vraagzijde heeft zij besproken aan de hand van het klovenmodel waarvan de kloven 

inhoudelijk van elkaar verschillen en niet altijd op elkaar afgestemd zijn. Zo kan men inzetten 

op sollicitatievaardigheden (individueel), terwijl de arbeidsmarkt onvoldoende toegankelijk is 

voor laaggeschoolde mensen (structureel). Elke vernieuwing in de golvenmetafoor speelt 

weliswaar in op één of meerdere van de kloven, maar nooit op alle kloven tegelijkertijd. Een 

allesomvattend antwoord is er niet, concludeert de onderzoekster.  

Aan de aanbodzijde verstrekt het OCMW de meest passende middelen om de burger in staat te 

stellen een menswaardig leven te leiden en wordt hij betrokken via het GPMI in een op maat 

uitgewerkt integratietraject. Het gaat over een recht met een grondwettelijk waarborging: het 

betreft een rechtmatige en afdwingbare aanspraak die door een rechter kan worden getoetst. 

Alhoewel dit laatste niet de eerste optie is – en dus eerder informeren, adviseren, bemiddelen 

te prefereren is – moet dit wel steeds en zo laagdrempelig mogelijk worden voorzien.  

Het sociaal werk heeft de taak om de kwetsbare burger tot zijn recht te laten komen. Te veel 

inzetten op efficiëntiedenken leidt niet altijd tot goede dienstverlening en kan zelfs kosten 

inefficiënt zijn. Een goede intake, het opbouwen van een vertrouwensrelatie kost tijd, maar is 

een besparing als korte gesprekken leiden tot onvoldoende informatie, gebrekkige dossiers en 

gefragmenteerde hulpverlening. Daarnaast kan de sociaal werker structurele disfuncties 

aankaarten en politiserend te werk gaan.  



Rechtsleer 

2021/4 | Tijdschrift Grondrechten en armoede - 100 

 

Tot slot werkt de participatie van ervaringsdeskundigen en vertrouwenspersonen versterkend 

voor de kwetsbare burger die kampt met gevoelens van schaamte, onmacht en angst. En 

kwetsbare mensen verenigen en via hun verenigingen collectieve acties opzetten ook via de 

rechtbank draagt ertoe bij om de verhouding tussen de have-nots en de have’s terug in balans 

te krijgen.  

IV - CONCLUSIE 

22. Deze bijdrage heeft tot doel om het proefschrift van dr. Margot Van Leuvenhaege meer 

bekend te maken. De teneur en enkele belangrijke inhoudelijke vaststellingen zijn hier 

verwoord. Het is onmogelijk om alles uit het proefschrift dat 555 pagina’s bedraagt te bespreken 

in een slordige 10 bladzijden. Wel is geprobeerd om de belangrijkste vaststellingen en 

conclusies weer te geven. Het artikel volgt de structuur van het proefschrift. Op die manier kan 

de lezer na het lezen van dit artikel of zelfs tijdens het lezen ervan gericht die passages 

bestuderen uit het proefschrift die hem of haar interessant of relevant lijken. 

Steven Gibens 


	I - Inleiding
	II - De structuur en opbouw
	III - De inhoud
	Sectie 1 – De onderzoeksvragen en de kernconcepten
	Sectie 2 – Rechtspraak en praktijk
	Sectie 3 – Een integrale benadering van de knelpunten
	§ 1 - Kwetsbaarheid en recht
	§ 2 - Sociaal Werk in Balans
	§ 3 - Onbegrijpelijk OCMW-recht

	Sectie 4 – Ruimere situering en aanbevelingen

	IV - Conclusie

