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Wat? 

Het jaarboek (uitgeverij acco) is een Nederlandstalig boek dat nieuwe of recente 

onderzoeken/inzichten rond armoede, sociale uitsluiting en ongelijkheid bundelt. De reeks loopt al 30 

jaar (sinds jaargang 1991/1992) en wil niet alleen het armoedeonderzoek belichten en het publiek 

informeren, maar ook het thema armoede op de beleidsagenda houden. Sinds de uitgave door USAB, 

de Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding van Universiteit Antwerpen (www.usab.be), tracht 

het boek meer interdisciplinair te zijn met bijdragen vanuit de hele UAntwerpen, idealiter gebaseerd 

op co-auteurschap tussen verschillende faculteiten. Ook bijdragen van buiten UAntwerpen zijn 

welkom. Het boek verruimt vanaf deze editie (2022) de geografische focus op armoede en ongelijkheid 

in Vlaanderen/België  zodat ook de mondiale context stelselmatig aan bod kan komen. 

Het boek is opgebouwd als volgt: 

• Een algemene inleiding 

• Deel 1: een algemeen deel met diverse hoofdstukken rond armoede en ongelijkheid, waarin 

een soort ‘stand van zaken’ wordt geschetst op vlak van inkomen, werk, onderwijs, 

gezondheid, participatie, wonen, …, vanuit de Vlaamse, Belgische, Europese of globale 

context. 

• Deel 2: een jaarlijks wisselend thematisch deel  

• Deel 3: bijdragen vanuit het werkveld 

• Deel 4: statistische bijlage met cijfers over armoede en sociale uitsluiting 

We verwelkomen bijdragen die passen in het algemene deel of het thematische deel. Bijdragen vanuit 

alle wetenschappelijke disciplines zijn welkom, zolang de link met armoede, sociale uitsluiting en/of 

sociale ongelijkheid duidelijk is. 

Doelpubliek: beleidsmakers, parlementsleden, sociaal werkers en stafmedewerkers uit het 

middenveld (armoedeverenigingen, ngo’s, onderwijs, welzijn, …), academici, studenten, leken, …  

Het jaarboek is een peer reviewed book met GPRC-label (Guaranteed Peer Reviewed Content). Het 

wordt gepubliceerd in een online open access en een beperkte gedrukte oplage. Het boek verschijnt 

jaarlijks begin december en wordt dan voorgesteld aan de pers en aan het brede publiek via een 

colloquium dat voor iedereen toegankelijk is. Auteurs ontvangen een exemplaar in de loop van de 

maand december. 

Redactie: Jill Coene (FSW), Tuur Ghys (Universidad Autónoma de Nuevo León), Bernard Hubeau 

(FRECH), Sarah Marchal (FSW), Peter Raeymaeckers (FSW), Roy Remmen (FGGW), Wouter Vandenhole 

(FRECH), Gert Van Hecken (IOB), Lore Van Praag (FSW). 

Bijdragen tellen max. 6.000 woorden (exclusief tabellen/figuren/referenties).  

 

Timing voor bijdragen 

• Abstract indienen: 25/2 

• Eerste versie indienen 1/5 

• Interne review door redactie: mei 

• Eventuele aanpassingen na interne review: mei/juni 

http://www.usab.be/


• Eerste (aangepaste) versie naar externe peer review: juni/zomerperiode 

• Herwerking na peer review: tegen eind augustus/begin september 

• Eindredactie en opmaak: alle materiaal bij uitgever: ten laatste eind september 

• Drukproef: begin november 

• Publicatie fysiek boek en open access pdf: begin december 

Themadeel 2022: migratie 

In deze editie van het Jaarboek, 2022, focust het themadeel op migratie en de link met armoede of 

sociale uitsluiting/ongelijkheid.  

Bijdragen vanuit verschillende disciplines zijn welkom. Voorbeelden van mogelijke topics zijn (niet 

limitatief): armoede of sociale mobiliteit bij migranten of mensen met een migratiegeschiedenis (hier 

of land van herkomst) , sociale netwerken en hun belang voor migratie, arbeidsmarktkansen en -

ervaringen, factoren die bijdragen tot migratiestromen, -aspiraties en -trajecten, een historisch 

perspectief op migratie en ongelijkheid, de totstandkoming van kennis en het perspectief van arme 

migranten daarin, de “arme migrant” in de literatuur, … 

Abstracts te bezorgen aan editor Jill Coene (jill.coene@uantwerpen.be).  

Meer info via mail of tel. 03 265 59 99. 

 

Achtergrond: het structurele kader van waaruit we door een mondiale bril naar armoede kijken  

België kent een lange traditie van gegevensverzameling inzake armoede/uitsluiting en sociale 

ongelijkheid. Hoewel armoede multidimensioneel is (meer dan een gebrekkig inkomen), stellen we 

vast dat de inkomensarmoede al dertig jaar lang teleurstellend stabiel blijft. Bepaalde groepen zijn 

extra kwetsbaar, zoals ouderen, kinderen, alleenstaanden, eenoudergezinnen en grote gezinnen, 

laaggeschoolden, huurders, werklozen en andere inactieven en personen met een niet-Belgische 

herkomst (nationaliteit of geboorteland). Onder de oppervlakte zijn er wel verschuivingen zichtbaar. 

Zo daalde het armoederisico van ouderen, maar nam dat van de bevolking op actieve leeftijd toe. 

Beleidsmakers beloven om armoede te bestrijden, maar het blijkt een complex probleem dat niet 

eenvoudig op te lossen valt, en bovendien een probleem is dat gesitueerd is binnen een ruimere 

(geografische en politieke) structuur die de Belgische grenzen overstijgt. In dit boek willen we ook 

focussen op de structurele oorzaken en globale dynamieken, zoals de ongelijke verdeling van macht 

en kapitaal, en hoe die zich manifesteren in en door ongelijke sociale dynamieken. 

De oorzaken van armoede in België/Vlaanderen kunnen we niet enkel begrijpen door naar de nationale 

context te kijken. Hoewel onze overheden allerlei hefbomen kunnen inzetten, zoals de sociale 

zekerheid en sociale bijstand met hogere (toereikende) minimuminkomens, herverdelende 

belastingen, meer werk voor kwetsbare groepen en waardige arbeidsomstandigheden, een betaalbare 

en toegankelijke gezondheidszorg, gelijke onderwijskansen, betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting, 

vertegenwoordiging van mensen in armoede in beleidsvorming en -evaluatie, … zijn er ook 

internationale mechanismen die de armoede in ons land mee helpen verklaren.  

België is immers geen eiland, maar maakt deel uit van een Europese Unie en een bredere 

internationale orde, waar regels en afspraken tussen staten gelden. Het zijn dus ook Europese en 

mondiale mechanismen die een impact uitoefenen op de armoede in België. Om slechts enkele van 

deze mechanismen te noemen: internationale handel, productie en verkoop van wapens, oorlog en 

conflict, klimaatverandering, wereldwijde belastingen, industrieel beleid, … Zo is België sterk 



afhankelijk van de internationale handel (import/export). Oorlog en conflict, maar ook 

klimaatveranderingen hebben een impact op de verhoudingen tussen staten, en beïnvloeden bijgevolg 

ook aard en richting van migratiestromen en -dynamieken. Bij gebrek aan mondiale belastingafspraken 

(uitgezonderd de initiatieven van de OESO en de VS rond vennootschapsbelasting) blijven fiscale 

paradijzen bestaan en lopen regeringen miljarden aan inkomsten mis die niet kunnen geïnvesteerd 

worden in de samenleving. Door lagere lonen in het globale zuiden delokaliseert heel wat 

werkgelegenheid (niet alleen productie, maar ook steeds meer diensten) in het ‘globale noorden’, ten 

voordele van het ‘globale zuiden’. Er is sprake van een race to the bottom inzake lonen en 

belastingtarieven, waarbij landen met de ‘beste voorwaarden’ winnen (cfr. ook de problematiek van 

sociale dumping). Omgekeerd heeft het Vlaamse/Belgische beleid heel wat impact elders in de wereld. 

Onze consumptiepatronen houden goedkope arbeid in lageloonlanden in stand, de echte prijs van 

goederen op ecologisch en sociaal vlak wordt niet doorgerekend. Onze ontwikkelingssamenwerking 

ligt al jaren onder het niveau van de internationale afspraak van 0,7% van het BBP. Het themadeel wil 

een aantal van deze internationale tendensen belichten voor een breed publiek, waarbij we in dit 

themanummer dieper ingaan op de relatie tussen migratie en armoede/sociale uitsluiting.  


