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EU-regeling zorgt voor voedselhulp aan de meest
behoeftigen, maar de impact ervan op sociale
inclusie moet nog worden aangetoond, aldus
controleurs
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer draagt het Fonds voor Europese hulp
aan de meest behoeftigen (FEAD) bij tot de aanpak van de lidstaten bij het verminderen van
armoede. Er wordt echter voornamelijk voedselhulp mee verleend en het is niet altijd gericht
op de extreemste vormen van armoede. De EU-controleurs benadrukken dat de functie van het
fonds als brug naar sociale inclusie nog niet is aangetoond.
Met een EU-financiering van 3,8 miljard EUR in de periode 2014-2020 is het FEAD bedoeld als meer
dan voedselhulpregeling en wordt er materiële bijstand mee geboden in combinatie met op maat
gesneden maatregelen voor sociale inclusie. De controleurs beoordeelden of de opzet van het
FEAD doeltreffend was om de meest behoeftigen in de EU een uitweg uit de armoede te bieden
en hun sociale integratie te bevorderen. Ze onderzochten de programma’s van België, de
Tsjechische Republiek, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Polen, Roemenië en Slowakije.
Hoewel het FEAD een duidelijke doelstelling inzake sociale inclusie bevat, merkten de controleurs
op dat het hoofdzakelijk een voedselhulpregeling blijft, aangezien meer dan 80 % van de
begroting ervan bestemd is voor dergelijke hulp. Desondanks wordt dit zeer gewaardeerd door
belanghebbenden die zich bezighouden met de meest behoeftigen en beschouwen de
controleurs het FEAD ook als een belangrijk instrument om ervoor te zorgen dat voedselhulp en
materiële steun worden verstrekt.
De controleurs beschrijven de mogelijkheden die het FEAD de lidstaten biedt om uitdrukkelijk
sociale inclusie te bevorderen. Toch kozen slechts vier lidstaten voor programma’s die gericht zijn
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op maatregelen voor sociale inclusie, die goed zijn voor slechts 2,5 % van het fonds. Daarnaast
wordt het succes van dergelijke maatregelen niet gemonitord vanwege een gebrek aan
kwantitatieve gegevens. Daarom concluderen de controleurs dat er nog niet is aangetoond in
hoeverre het fonds bijdraagt tot de armoedebestrijding.
“Ondanks de algehele Europese welvaart loopt toch bijna één op de vier personen in de EU risico
op armoede of sociale uitsluiting”, aldus George Pufan, het lid van de Europese Rekenkamer dat
verantwoordelijk is voor het verslag. “Het FEAD is een welkom beleidsinstrument om deze
onaanvaardbare situatie aan te pakken. Om daadwerkelijk doeltreffend te zijn en meer
toegevoegde waarde te bieden, moet het echter duidelijk gericht zijn op de meest behoeftigen en
op de extreemste vormen van armoede.”
Het is van essentieel belang steun gericht in te zetten, te meer vanwege de beperkte
begrotingsmiddelen. Hierdoor kan de impact van steun toenemen en wordt monitoring
gemakkelijker. Streefdoelen worden echter niet altijd vastgesteld en de helft van de beoordeelde
lidstaten zorgt er niet voor dat steun terechtkomt bij een specifieke kwetsbare groep of een
bepaald soort armoede. De controleurs waarschuwen dat dit alles kan leiden tot een versnippering
van de financiering.
Voor de periode 2021-2027 heeft de Europese Commissie voorgesteld het FEAD te integreren in
het nieuwe Europees Sociaal Fonds+ (ESF+). Hiermee rekening houdend, bevelen de controleurs
aan dat de Commissie en de lidstaten:
•

fundamentele voedselhulp en materiële bijstand beter richten op degenen
die deze het hardst nodig hebben;

•

maatregelen voor sociale inclusie voor ontvangers van fundamentele
materiële bijstand afbakenen;

•

de beoordeling van de sociale inclusie van eindontvangers verbeteren.

Noot voor de redactie
Armoedebestrijding is een essentieel beleidsonderdeel van de Europa 2020-strategie; daarin
wordt het streefdoel vastgelegd om het aantal mensen dat het risico loopt op armoede of sociale
uitsluiting tegen 2020 te doen dalen met ten minste 20 miljoen ten opzichte van 2008. In 2017
liepen 113 miljoen mensen, ofwel 22,5 % van de EU-bevolking, nog steeds risico op armoede of
sociale uitsluiting. 116 miljoen mensen liepen dit risico in 2008, toen de EU haar kerndoelstelling
vaststelde. Het risico is het grootst voor specifieke groepen zoals kinderen en ouderen.
EU-regelingen ter ondersteuning van de meest behoeftigen bestaan sinds de jaren 1980. Het
Europees programma ten behoeve van de meest hulpbehoevenden (MDP) was de eerste van
dergelijke regelingen. In 2014 werd het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen
(FEAD) opgericht, waarvoor de Commissie 3,8 miljard EUR heeft uitgetrokken; worden de
bijdragen van de lidstaten daarbij opgeteld, dan bedraagt de totale financiering 4,5 miljard EUR
voor de periode 2014-2020. Het FEAD moet de vormen van extreme armoede verminderen die het
sterkst bijdragen tot sociale uitsluiting, zoals dakloosheid, kinderarmoede en voedselgebrek.
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De ERK presenteert haar speciale verslagen aan het Europees Parlement en de Raad van de EU,
alsmede aan andere betrokken partijen zoals nationale parlementen, belanghebbenden uit het
bedrijfsleven en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De overgrote
meerderheid van de aanbevelingen die we in onze verslagen doen, wordt in praktijk gebracht. Dit
hoge niveau van acceptatie onderstreept het nut van ons werk voor burgers van de EU.
Speciaal verslag nr. 05/2019 “FEAD-Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen:
waardevolle steun, maar de bijdrage van het fonds aan terugdringing van armoede is nog niet
vastgesteld” is in 23 EU-talen beschikbaar op de website van de ERK (eca.europa.eu).
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