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Bijlage 6
Het verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede,
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, een verslag naast anderen
Het nationaal actieplan sociale insluiting
Opstelling: de commissie voor opvolging sociale zaken die een van de werkgroepen is van de
Intergouvernementele Conferentie ingesteld ingevolge de Top van Lissabon. Deze
Conferentie verenigt alle Regeringen van België.
Datum van het laatste rapport: juni 2001.
Inhoud: dit eerste rapport bevat initiatieven die werden ondernomen en zullen ondernomen
worden inzake armoebestrijding en sociale uitsluiting, initiatieven die uitgaan zowel van de
federale overheid als van de andere overheden voor de periode 2001-2003.
Verschijningsritme: tweejaarlijks.
Het vooruitgangsrapport ter uitvoering van het Algemeen Verslag over de
Armoede
Opstelling: het federaal Ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu,
armoedecel.
Geacteerd door de Interministeriële Conferentie voor sociale integratie en sociale economie.
Datum van het laatste rapport : juni 2000, bijwerking voorzien tegen juni 2001.
Inhoud: synthese van alle maatregelen genomen in uitvoering van het Algemeen Verslag over
de Armoede, voornamelijk op basis van de beslissingen getroffen in het kader van de
Interministeriële Conferentie. Deze maatregelen gaan uit van de federale Staat, de
Gemeenschappen en de Gewesten. Ze zijn weergegeven per materie waarin armoede
voorkomt.
Het verslag inzake de sociale cohesie in het Waalse Gewest
(rapport sur la cohésion sociale en Région wallonne)
Opstelling: de Interdepartementale Directie van de sociale integratie (Direction
interdépartementale de l’intégration sociale - DIIS), door de Waalse regering belast met het
coördineren en superviseren van het verslag in overleg met de regionale instanties die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij elke vorm van uitsluiting.
Datum van het laatste verslag: jaarlijks verslag 2000, verschenen in 2001.
Inhoud: dit eerste verslag omvat drie luiken. Het statistisch luik bestudeert de
armoedeproblematiek, de arbeidsmarkt, de huisvestingsvoorwaarden, de gezondheid en de
gezinsorganisaties. Het inventarisluik geeft 86 maatregelen weer die een rechtstreekse of
onrechtstreekse weerslag hebben op de sociale cohesie. Het luik analyse en aanbevelingen
behandelt de evaluatiepraktijken van de diverse partners en geeft aan de regering denkpistes
om de situatie van de betrokken personen te verbeteren zowel op lange als op korte termijn.
Verschijningsritme: jaarlijks.
Het rapport over de staat van de armoede in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
Opstelling: Centrum voor Gezondheidsobservatie/Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, gemandateerd door het Verenigd College, op basis van de
ordonnantie van 11 juli 1991, gewijzigd bij ordonnantie van 26 mei 2000.
Datum van het laatste verslag: jaarverslag 2000, verschenen in 2001.
Inhoud: dit zevende verslag bevat vier delen: een kwantitatief deel dat poogt de evolutie van
de armoedesituatie te becijferen, de evaluatie van de aanbevelingen die geformuleerd werden
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door de Verenigde Vergadering in 1998, de meningen van mensen die in armoede leven en
een samenvatting van de wetenschappelijke publicaties en de “grijze” literatuur betreffende
armoede binnen het Brussels Hoofdstedelijk gewest.
Verschijningsritme: jaarlijks.
Legislatuurrapport 1995-1999/Vlaamse Gemeenschap
Opstelling: Vlaamse intersectorale commissie armoedebestrijding (VICA)/Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap.
Datum van het laatste verslag : 1999.
Inhoud: dit verslag geeft het politiek kader weer, de initiatieven in Vlaanderen inzake
armoede alsook de thematische werkgroepen van de VICA.
Verschijningsritme: de VICA is in volle reorganisatie. De werkzaamheden van het
‘Vooruitgangsrapport’ liggen in het verlengde van de werkzaamheden van deze commissie.
Daarnaast dient vermeld te worden de jaarlijkse verschijning van het “Jaarboek Armoede en
Sociale Uitsluiting” opgesteld door het onderzoekscentrum “Onderzoeksgroep Armoede,
Sociale Uitsluiting en Stad (OASeS)”.
Het Eerste Verslag inzake Armoede in de Duitstalige Gemeenschap
(Erster Bericht über Armut in der Deutschsprachigen Gemeinschaft)
Opstelling: Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, afdeling gezin, gezondheid en sociale
zaken.
Datum van het laatste verslag : 1998.
Inhoud: maatregelen en voornaamste acties binnen de Duitstalige Gemeenschap aangaande de
armoedebestrijding en de sociale uitsluiting.
Verschijningsritme: de Duitstalige Gemeenschap heeft een verslag opgesteld in 1998. Een
specifieke bijdrage inzake de opvolging van het Algemeen Verslag over de Armoede, wordt
vervangen door de inbreng op basis van het samenwerkingsakkoord betreffende de
bestendiging van het armoedebeleid.
Sommige provincies en gemeenten stellen ook verslagen op inzake armoede.

