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Dit document bevindt zich op de website van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid
en sociale uitsluiting: www.armoedebestrijding.be.
De onderlijnde woorden in de tekst zijn hyperlinks en geven telkens toegang tot de elektronische documenten.
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Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
1. Inleiding
Dit activiteitenrapport werd opgemaakt op basis van het nieuwe strategisch plan 2014-2016 (in
bijlage); het volgt de structuur van het strategisch plan, om op die manier de progressieve realisatie
ervan gemakkelijker te kunnen volgen. Waar mogelijk zijn hyperlinks ingevoegd om de lezer
gemakkelijk toegang te geven tot de relevante documenten of informatie.
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2. Effectiviteit van de rechten van de mens
De wetgevers hebben aan het Steunpunt een mandaat toevertrouwd met betrekking tot de
bescherming van de rechten van de mens. Dit mandaat werd gegeven op basis van de vaststelling dat
armoede afbreuk doet aan de waardigheid en aan de gelijke en vervreemdbare rechten voor alle
personen en van het gemeenschappelijk doel dat de wetgevers zich hebben gesteld, met name het
herstellen van de voorwaarden voor menselijke waardigheid en de uitoefening van de rechten van de
mens. Het Steunpunt is belast met het uitwerken van advies, het opmaken van rapporten over elke
vraag betreffende de effectieve uitoefening van de mensenrechten in verband met armoede en de
ongelijkheden inzake de toegang tot de rechten.
Deze benadering in termen van mensenrechten betekent een grote vooruitgang in de manier waarop
armoede wordt benaderd, waarmee het toekomstig mensenrechtenmechanisme – aangekondigd in
het huidige akkoord van de federale Regering, net zoals in het vorige – rekening moet mee houden.
Met andere woorden, armoede moet in het toepassingsgebied van het toekomstig
mensenrechtenmechanisme meegenomen worden en het Steunpunt tot bestrijding van armoede is de
aangewezen instantie om bij te dragen tot de werkzaamheden rond dit thema. Het is in dit perspectief
dat het Steunpunt, doorheen het jaar, de activiteiten in functie van het bereiken van deze doelstelling
heeft vermenigvuldigd.
- Het Steunpunt heeft regelmatig deelgenomen aan de bijeenkomsten van de instellingen die een
mandaat uitoefenen in het kader van het respect voor de rechten van de mens (College van
federale ombudsmannen, Délégué général aux droits de l’enfant en Kinderrechtencommissaris,
Interfederaal Gelijkekansencentrum, Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, Federaal
Migratiecentrum, Ombudsman des Deutschsprachigen Gemeinschaft, …). Deze bijeenkomsten
hebben als doel om de problematieken die verschillende instellingen aanbelangen te analyseren, de
respectievelijke bevoegdheden van elke instelling adequaat te mobiliseren, de samenwerking
tussen de instellingen te stimuleren. Er waren vijf bijeenkomsten in 2014.
- Het Steunpunt heeft een aanvraag ingediend bij het Europees Netwerk van Nationale
Mensenrechteninstellingen (ENNRHI/European Network of Human Rights Institutions) om lid te
worden van de vereniging. De Algemene Vergadering heeft zich positief uitgesproken: het
Steunpunt zal observerend lid worden, gezien het geen accreditatie heeft als Nationale
Mensenrechteninstelling.
- Het Steunpunt heeft een nieuw rubriek op zijn website uitgewerkt: ‘Mensenrechten en armoede’.
Er wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste teksten betreffende de mensenrechten
evenals de controlemechanismen van de uitvoering ervan, rechterlijk en niet-rechterlijk. Het
Steunpunt vervolledigt gaandeweg dit algemeen overzicht, met specifieke vermelding van de
artikels van de teksten en de resultaten van de controle ervan, wanneer ze een armoededimensie
bevatten.
- Een van de opdrachten van het Steunpunt is het evalueren van de effectiviteit van rechten van
mensen in armoede. Een van de manieren om de effectiviteit van rechten te evalueren is door zich
te buigen over de rechtspraak van de hoven en rechtbanken, waarbij situaties naar voren komen
waarin deze rechten niet worden gerespecteerd. We stellen vast dat sommige rechters bijzondere
aandacht hebben voor de rechten van mensen in armoede en dat zij innoverende beslissingen
nemen om hun rechten beter te vrijwaren. In het kader van de opdracht van het Steunpunt is het
belangrijk dat we kennis kunnen nemen van deze beslissingen. Daarnaast is het ook van belang om
deze beslissingen zo ruim mogelijk te verspreiden, in het bijzonder naar organisaties van het
terrein, en naar mensen uit de juridische en uit de academische wereld. Het verspreiden van deze
informatie kan bijdragen tot een versterking van de effectiviteit van rechten voor mensen in
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armoede. In 2014 werden een 20-tal beslissingen geselecteerd, samengevat en gepubliceerd op de
website. Daarnaast werden twee nieuwe rubrieken toegevoegd: bedelen en discriminatie.
Om de leesbaarheid en de toegankelijkheid van de samenvattingen te testen, werd een testgroep
met een niet-juristen profiel opgericht. De meerderheid van de reacties waren positief en de
testgroep heeft bevestigd dat de samenvattingen leesbaar waren. Het begeleidingscomité komt
bijeen met een ritme van twee bijeenkomsten per jaar en werd verder uitgebreid. In 2014 hebben
verschillende stagiairs van verschillende universiteiten van het land bijgedragen aan de publicatie
van beslissingen.
- Het Steunpunt heeft, ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het samenwerkingsakkoord
betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, op 16 december 2014 een colloquium in de
Senaat georganiseerd met als titel ‘Armoede en ineffectiviteit van rechten. Niet-toegang tot en nietgebruik van rechten’, met de steun van de Koning Boudewijnstichting.
- Het Steunpunt neemt deel aan de werkzaamheden van de Nationale Commissie voor de Rechten
van het Kind (NCRK) om nationale kinderrechtenindicatoren te ontwikkelen. De NCRK verzorgt de
coördinatie van de periodieke rapportering over de toepassing van de kinderrechten aan het
Internationaal Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Om deze
rapportering voor België, over de verschillende gewesten en gemeenschappen heen, mogelijk te
maken, zijn nationale kinderrechtenindicatoren evenals een uniforme en gecoördineerde
gegevensverzameling wenselijk. Het Steunpunt nam deel aan het seminarie en opvolgingscomité
over de thema’s ‘onderwijs, rust en vrije tijd’ en ‘recht op bescherming tegen geweld en recht op
bescherming van het gezinsleven’ en bewaakte de link tussen armoede en kinderrechten.
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3. Dialoog tussen diverse organisaties en instellingen
3.1. Dialoog in perspectief van het 8 s t e tweejaarlijkse Verslag
In opvolging van het dialoogproces opgestart in het kader van het Algemeen Verslag over de Armoede,
heeft het Steunpunt de taak structureel overleg te organiseren tussen personen die in armoede leven
en andere actoren (beroepskrachten, universitairen, sociale partners, politiek verantwoordelijken)
waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar de participatie van personen in armoede en hun
verenigingen.
Met akkoord van de Begeleidingscommissie (vergadering van 30 januari 2014), werd beslist om het
tweejaarlijkse Verslag 2014-2015 te wijden aan de rol van de publieke diensten in de bestrijding van
armoede. Deze diensten vervullen namelijk een essentiële rol inzake de effectiviteit van de
grondrechten; het Samenwerkingsakkoord vermeldt ze uitdrukkelijk als hefboom in de bestrijding van
armoede.
-

Voorbereidend werk en een ontmoeting met een ambtenaar van de Europese Commissie hebben
eerst en vooral toegelaten om het begrip ‘publieke dienst’ welke verschillende realiteiten kan
omvatten, te verduidelijken.

-

Vervolgens werd een bijeenkomst georganiseerd met verenigingen waar armen het woord nemen
om de reflecties op hun ervaringen te enten, op de wijze waarop zij de openbare diensten ervaren
en dit bovenop de vraag omtrent hun toegankelijkheid. Ervaren zij deze als ‘diensten’?

-

Vervolgens werden drie thematische overleggroepen opgestart: de publieke diensten in het
domein van justitie, van energie en water en van kinderopvang. In 2014 kwamen de groepen rond
‘justitie’ en ‘kinderopvang’ drie maal samen; de groep ‘energie en water’ kwam vier maal samen.
Al deze bijeenkomsten boden de gelegenheid om van gedachten te wisselen op basis van
introducties, voorbereid door deskundigen en/of van werkdocumenten door het Steunpunt
opgesteld vóór iedere bijeenkomst.

-

Om uitwisseling over een aantal transversale elementen m.b.t. de verschillende overleggroepen
mogelijk te maken, werd in december een eerste plenaire (transversale) bijenkomst
georganiseerd.

-

Andere overlegbijeenkomsten zullen in 2015 opgestart worden om te werken rond de universele
bankdienst en rond de publieke diensten in de cultuursector.

-

Bovendien exploiteert het Steunpunt de vaststellingen en analyses uit haar voorgaande
werkzaamheden over werk, gezondheidszorg, huisvesting en bijzondere jeugdzorg; zij worden
onderworpen aan een lezing vanuit de invalshoek ‘publieke diensten’. Dit werk van het Steunpunt
zal aan de actoren, die werken rond één van deze thema’s, voorgelegd worden om indien nodig,
het te actualiseren, te verrijken met bijdragen van de betrokkenen en om aanbevelingen te doen
opdat de publieke diensten de effectiviteit van de grondrechten van allen meer garanderen.
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3.2. Dialoog over specifieke thema’s
-

Band tussen geplaatste kinderen en hun ouders
In navolging van het project ‘behoud van de band tussen geplaatste kinderen en hun ouders’ in de
federatie Wallonië-Brussel, nam het Steunpunt initiatief om de resultaten ervan kenbaar te
maken in Vlaanderen. Het project werd voorgesteld en besproken op een algemene vergadering
van het Netwerk tegen Armoede. In samenwerking met ATD Vierde Wereld, heeft het Steunpunt
rond het project een bijeenkomst georganiseerd met verschillende geïnteresseerden uit de
betrokken Vlaamse administraties (Jongerenwelzijn, Departement Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin, VAPH).

-

Bijzondere jeugdzorg
In 2014 is het Steunpunt de ontwikkeling van de groep Agora, die sinds meerdere jaren bijeen
komt binnen de Algemene Directie van de Bijzondere Jeugdzorg in de Federatie Wallonië-Brussel,
blijven ondersteunen. Het is op vraag van de minister van Bijzondere Jeugdzorg dat het Steunpunt
betrokken is bij deze denkgroep, die in 1998 werd opgericht op vraag van de Interministeriële
Conferentie voor Maatschappelijke Integratie om de decreten betreffende de Bijzondere
Jeugdzorg te evalueren "met de bedoeling plaatsingen wegens armoede te vermijden en de
ouder-kindrelatie te vrijwaren". Aan de ontmoetingen wordt deelgenomen door consulenten,
directeurs en afgevaardigden, net als door leden van de DGAJ, een lid van het kabinet van de
minister, een vertegenwoordiger van de AGASS (Administration générale de l’Aide à la jeunesse,
de la Santé et du Sport) en verenigingen waar armen het woord nemen. Er hebben acht
vergaderingen plaatsgevonden in 2014. De Agora-groep heeft verder gewerkt aan de publicatie
van een folder over de transparantie en communicatie van documenten, bestemd voor de ‘SAJ’,
de ‘SPJ’, erkende diensten en ‘IPPJ’. Deze zal de werkzaamheden van de Agora-groep weergeven,
verrijkt met enkele reflecties uit de studiedag van 29 november 2011. De tekst zal zich focussen
op twee documenten: de synthesenota aan de ‘SAJ’ en de synthesenota aan de ‘SPJ’. Het doel is
om zowel de reflectie van de beroepskrachten van de bijzondere jeugdzorg te voeden als het
debat over de cruciale vraag betreffende de documenten. De ontwerptekst van de groep is
voorgesteld aan de vereniging van consulenten en directeurs (l’Union des conseillers et
directeurs) en aan de vereniging van de afgevaardigden (l’Union des délégués). De groep zal de
tekst waar nodig aanpassen, rekening houdend met de bekommernissen geuit door de
verenigingen.

-

Medische kaart en wijkgezondheidscentra
Op vraag van de minister-president van Wallonië en van de Federatie Wallonië-Brussel en van de
Waals minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijkheid van kansen heeft het Steunpunt de
nota ‘Rôle de la carte médicale et des maisons médicales dans l’accès aux soins des personnes
pauvres et précarisées’ gepubliceerd over het aanbod van de 'medische huizen'
(wijkgezondheidscentra) en de medische kaart, het project MediPrima. Hiertoe voerde het
Steunpunt een dertigtal gesprekken - waarvan enkele in Vlaanderen - met verenigingen waar
armen het woord nemen, organisaties die werkzaam zijn in het domein van gezondheid, OCMW's,
de 'relais santé', de federaties van 'medische huizen' en de maatschappelijk werkers. Hoewel de
nota zich focust op de situatie in Wallonië, verwijst het Steunpunt ook naar praktijken in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Vlaanderen waarvan het vermoedt dat ze de reflectie in
Wallonië kunnen voeden.
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-

Armoedetoets
Op vraag van zijn Beheerscomité heeft het Steunpunt een uitwisseling opgestart over het
instrument van de armoedetoets. Het gaat erom een vorm van ex-ante evaluatie in het
besluitvormingsproces te integreren, om de gevolgen van de geplande maatregelen op armoede
te identificeren, zowel van directe maatregelen (specifiek gericht naar mensen in armoede of
bestaansonzekerheid) als van maatregelen met een algemeen karakter. Het doel van de
bijeenkomsten is om een uitwisseling van ervaringen en vragen mogelijk te maken (sommigen
gebruiken dit instrument al, anderen denken er over na). Het Steunpunt heeft in het kader van
deze uitwisseling een overzicht gemaakt van beschikbare teksten met betrekking tot de
armoedetoets. Er zijn in 2014 drie bijeenkomsten doorgegaan.

-

Versterkte degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen
In het kader van de opvolging van het tweejaarlijks Verslag 2012-2013 en in het verlengde van het
overlegproces, heeft het Steunpunt de impact van de versterkte degressiviteit van de
werkloosheidsuitkeringen op mensen in armoede en op de OCMW’s diepgaand bestudeerd. In
augustus 2014 heeft het hierover een nota gepubliceerd.

-

Huurwaarborg
Het Steunpunt heeft de voorbije jaren de problematiek van de toepassing van de huurwaarborg
van nabij gevolgd en hierbij een centraal huurwaarborgfonds als mogelijke oplossing naar voren
geschoven (zie ook het memorandum wonen). In het kader van de regionalisering van de
bevoegdheden op het vlak van wonen en in functie van de verkiezingen werd op 4 juni 2014 een
werkseminarie rond de piste van een centraal huurwaarborgfonds georganiseerd. Tijdens dit
werkseminarie gaf het Steunpunt een overzicht van het beschikbare materiaal en vond een debat
met een aantal actoren plaats.

-

Ineffectiviteit van rechten
In functie van de organisatie van het colloquium 'Armoede en ineffectiviteit van rechten. Nietgebruik van en niet-toegang tot rechten' heeft het Steunpunt twee bijeenkomsten georganiseerd
met verschillende organisaties van het terrein om de problematiek en mogelijke oplossingspistes
te verkennen. De inhoud van deze bijeenkomsten heeft bijgedragen tot de bepaling van de focus
van het colloquium, de uitwerking van het programma en de identificatie van mogelijke sprekers.
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4. Ontwikkeling en verspreiding van kennis
4.1.

Opvolging, ondersteuning en stimulering van o nderzoek

4.1.1. Begeleidingscomités
Het Steunpunt participeert in onderzoeken op vraag van andere organisaties en instellingen door deel
te nemen aan haar begeleidingscomités. In 2014, heeft het Steunpunt aan volgende projecten
deelgenomen:
-

Begeleidingscomités van drie onderzoeksprojecten over ‘tewerkstelling en armoede’, die behoren
tot de onderzoeksas 'Demografische Uitdagingen en Sociale Cohesie' in het kader van het
programma 'Samenleving en Toekomst' van het Federaal Wetenschapsbeleid. In 2014 woonde
het Steunpunt het begeleidingscomité van het EMPOV-project (Werkgelegenheid en armoede in
een veranderende samenleving) bij, gecoördineerd door het Centrum voor Sociaal Beleid van de
Universiteit van Antwerpen, en dat van het EDIPO-project (Tewerkstelling, loondiscriminatie en
armoede), gecoördineerd door de Université Libre de Bruxelles.

-

Stuurgroep van het onderzoeksproject Lokaal proactief kader (pilootprojecten in Vlaamse
OCMW's in de strijd tegen onderbescherming) van Samenlevingsopbouw Vlaanderen. Het
Steunpunt gaf ook een presentatie op een workshop tijdens de afsluitende studiedag op 28
november.

-

Begeleidingscomité van het onderzoek naar ‘Geïntegreerde netwerken in de strijd tegen
kinderarmoede’ (INCH), gecoördineerd door de Universiteit Antwerpen, in samenwerking met de
Universiteit Gent en de Université de Liège, in het kader van het programma BRAIN-be van het
Federaal Wetenschapsbeleid.

-

Begeleidingscomité van het onderzoek van Iweps over ‘ Enquêtes auprès des personnes résidant
dans les équipements à vocation touristique (Plan Habitat Permanent)’, waarvan de resultaten
eind 2014 gepubliceerd werden en geconsulteerd kunnen worden op de website van IWEPS.

-

Begeleidingscomité van het onderzoek opgezet door ‘Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et
de l’Aide à la Jeunesse’, getiteld ‘Le non-recours aux droits et aux services d’éducation et de
formation de jeunes âgés de 15 à 24 ans en Fédération Wallonie Bruxelles : réalités et leviers’.

-

Stuurgroep van het onderzoek uitgevoerd door ‘Centre de recherche en Inclusion sociale (CeRIS)
de l’Université de Mons’, getiteld ‘Fragilité, précarité et pauvreté en Communauté
germanophone : une recherche-action impliquante’.

-

Stuurgroep van het Vlaams Armoedesteunpunt (VLAS). Het Steunpunt legt in deze stuurgroep de
link met elementen uit de eigen werkzaamheden, en draagt bij in de lezing van de
ontwerpteksten van de onderzoeksnota’s.

-

Gebruikersgroep van datawarehouse 'Arbeidsmarkt en sociale bescherming' (Kruispuntbank van
de sociale zekerheid).
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4.1.2. Deelname aan studiedagen en colloquia
In 2014 namen de medewerkers van het Steunpunt deel aan volgende studiedagen en colloquia:
-

Studiedag over Menswaardig leven, onder andere over ReMi, een webapplicatie met
referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen, Centrum voor budgetadvies- en onderzoek
(14/01/2014);

-

‘Monoparentalité à Bruxelles : entre précarité et insertion professionnelle’, debat in de
Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (23/01/2014);

-

Lunchseminarie ‘First and second generation migrants on social assistance in Belgium: Are they
less likely to leave?’, Centrum voor Sociaal Beleid, Universiteit Antwerpen (14/02/2014);

-

‘La-défédéralisation du bail d’habitation. Quel(s) levier(s) pour les Régions ?’, colloquium
georgansieerd door ‘Conseil supérieur du logement’ (27/02/2014);

-

‘Penser et bâtir ensemble une Europe sans exclusion’, 13de Europese Volksuniversiteit van de
Vierde Wereld , georganiseerd in het Europees Parlement (5/03/2014);

-

Studiedag Plattelandsacademie ‘Plattelandsarmoede: hoe pak je het aan?’, Landelijke Gilden in
samenwerking met Welzijnszorg en Provincie Vlaams-Brabant (11/03/2014);

-

Studienamiddag 'Naar een versterkt recht op wonen?', Vlaamse Woonraad (11/03/2014);

-

Midi Debat 'Dilemme propriétaire/locataire: réduire la f(r)acture énergétique?', Agence Alter
(13/03/2014);

-

30-jarig bestaan, Samenlevingsopbouw Brussel (13/03/2014);

-

Steunpuntenforum, Departement EWI (14/03/2014);

-

Colloquium Federaal Jaarboek, POD Maatschappelijke Integratie (25/03/2014);

-

‘Accueillir la diversité des familles ?’, Europees colloquium georganiseerd door RIEPP (2425/03/2014);

-

‘De problematiek inzake de toegang tot de gezondheidszorg van kwetsbare groepen in België’,
rondetafelgesprekken georganiseerd door het RIZIV en Dokters van de Wereld (28/03/2014);

-

ImPRovE Mid-term Conference 'The distributive impact of policies before and during the crisis –
Lessons for Europe 2020', Herman Deleeck Centre for Social Policy (08/04/2014);

-

‘Approche structurelle de la lutte contre l’appauvrissement : le cas des familles monoparentales’,
rondetafel georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting (09/05/14);

-

Conferentie/debat 'L'Accès à l'énergie et la protection du consommateur en Région bruxelloise:
bilan et perspectives’, Infor Gaz Elec (12/05/2014);

-

Kopstukkendebat, Samenlevingsopbouw Gent (14/05/2014);

-

Tweede Gezinsconferentie ‘Gezinsbeleid in Vlaanderen: Bereik en beleving’, samenwerking van
Kind en Gezin, Gezinsbond en Hogeschool-Universiteit Brussel, op vraag van de Vlaamse minister
van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (15/05/2014);

-

Voorstelling armoedeplan, OCMW Gent (05/06/2014);

-

Conferentie ‘Naar de progressieve realisatie van een toegankelijk, toereikend minimuminkomen’,
Belgian Minimum Income Network (10/06/2014);

-

Seminarie ‘Decent work, quality jobs and poverty: the missing link in Europe 2020’, EAPN, ETUC en
Socialists & Democrats Group of the European Parliament (11/09/2014);
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-

Kennisplatform ‘Kindbeleid en armoede’, Vlaams Armoedesteunpunt (12/09/2014);

-

25 jaar OAsES, Universiteit Antwerpen (19/09/2014);

-

Studiedag ‘Cocreatie en kwetsbare groepen - Focus op cultuur en vrije tijd’, Flora (24/09/2014);

-

Meeting Poor People, EAPN (24/09/2014);

-

Lezing over Piketty door Bea Cantillon, Elcker-Ik (01/10/2014);

-

Ronde tafel ‘How will the Europe 2020 Strategy Mid-Term Review reduce poverty and inequality?’,
EAPN (3/10/2014);

-

Seminarie ‘Diversiteitsbarometer Wonen’, Interfederaal Gelijkekansencentrum (08/10/2014);

-

‘Les droits sociaux ont-ils un avenir ?’, dag van reflectie georganiseerd door Ligue des droits de
l’homme (10/10/2014);

-

‘L’innovation sociale en Région bruxelloise’, colloquium georganiseerd door Forum bruxellois de
lutte contre la pauvreté (17/10/2014);

-

Werelddag van Verzet tegen extreme armoede, Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en
Kinderen e.a. (17/10/2014);

-

Studiedag ‘Lokale netwerken blijven werken! Demos’ netwerkmoment voor lokale netwerken
vrijetijdsparticipatie’, Demos (07/11/2014);

-

Expertenseminarie pensioen, Groen/Ecolo (07/11/2014);

-

Voorstelling jaarverslag, Kinderrechtencommissariaat (19/11/2014);

-

Vierde Europese Conventie van het Europees Platform tegen armoede en sociale uitsluiting,
Europese Commissie (20/11/2014);

-

Trefdag ‘Activering zoals het is…(over)leven op de arbeidsmarkt’, De Lege Portemonnees,
(21/11/2014);

-

Burgerdebat ‘De toekomst van onze gezondheidszorg’, Koning Boudewijnstichting (27/11/2014);

-

‘Culture et Démocratie ? Questionner et évidences’, studiedag georganiseerd door ‘Culture et
démocratie’ (28/11/2014) ;

-

Colloquium ‘Duurzame inspiratie voor Armoedebestrijding’, voorstelling jaarboek Armoede en
Sociale Uitsluiting 2014, OASeS Universiteit Antwerpen (04/12/2014);

-

Dialoogdag ‘Ik geraak er niet’, Mobiel21, Welzijnsschakels en Netwerk tegen Armoede
(4/12/2014);

-

Conferentie ‘Adequate minimum income. Building consensus’, European Minimum Income
Network (11/12/2014).
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4.2.

Verspreiding van kennis

4.2.1. Organisatie van een studiedag ‘Sociale bescherming en armoede’
Op 29 april 2014 organiseerde het Steunpunt de studiedag 'Sociale bescherming en armoede: om
welke redenen zijn mensen in armoede onderbeschermd ?' in de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg. De studiedag focuste op de redenen waarom de meest kwetsbaren vaak
onderbeschermd zijn en op de pistes om dat te verhelpen, op de problematiek van het statuut van
samenwonende, en op de effecten van de hervorming van de werkloosheidsverzekering. De studiedag
had als bedoeling de dialoog over de analyses in het Verslag 2012-2013 voort te zetten en uit te diepen
en tegelijk ze kenbaar te maken aan actoren die niet betrokken waren bij de opmaak van dit verslag.

4.2.2. Bijdragen op studiedagen en colloquia
In 2014 leverden de medewerkers volgende bijdragen op studiedagen, colloquia en andere
evenementen, op vraag van de organisatoren:
-

Deelname aan de peer review ‘Het Belgisch Platform tegen armoede en sociale uitsluiting
EU2020’, POD Maatschappelijke integratie (14-15/01/2014);

-

Voorstelling van het tweejaarlijks Verslag 2012 - 2013 over sociale bescherming en armoede op
een vergadering van de werkgroep armoede en energie, Samenlevingsopbouw en Netwerk
tegen armoede (17/01/2014);

-

Deelname aan de expert focusgroep over Sociale innovatie en armoedebestrijding, OAsES
(20/01/2014);

-

Voorstelling van het tweejaarlijks Verslag 2012 - 2013 over sociale bescherming en armoede
aan het Netwerk van federale aandachtsambtenaren armoede (7/02/2014);

-

Voorstelling van het tweejaarlijks Verslag 2012 -2013 over sociale bescherming en armoede
aan CSC – Travailleurs sans emploi de Bouge (12/02/2014) ;

-

Conclusies op de Signaaldag Sociale bescherming van Welzijnsschakels (14/02/2014);

-

Voorstelling van het tweejaarlijks Verslag 2012 - 2013 over sociale bescherming en armoede,
HPAO (18/02/2014);

-

Toespraak tijdens een colloquium georgansieerd door het OCMW van La Louvière, getiteld
‘Rompre le cycle infernal de la pauvreté en s’attaquant à la pauvreté infantile?’ (26/02/2014) ;

-

Bijdrage aan de workshop ‘Vaardigheden, ongelijkheid en armoede’ op de PIAAC-conferentie:
‘Vaardig genoeg voor de 21ste eeuw’, departement Onderwijs en Vorming, met medewerking
van het departement Werk en Sociale Economie (20/03/2014);

-

Deelname aan het expertseminarie 'Armoede en duurzame ontwikkeling', OAsES (24/03/2014);

-

Input over gezondheid ter voorbereiding van de Nationale Vrouwendag over armoede,
Vrouwen Overleg Komitee (27/03/2014);

-

Voorstelling van het Memorandum Sociale bescherming aan l’Institut Emile Vandervelde (PS)
(03/04/2014);

-

Voorstelling over Armoede in Vlaanderen en België, ACOD Veurne (19/04/2014);
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-

Voorstelling van het tweejaarlijks Verslag 2012 - 2013 over sociale bescherming en armoede
aan de Brusselse Economische en Sociale Raad (22/04/2014);

-

Toespraak over het niet-gebruik van rechten door mensen in armoede tijdens het colloquium
‘Les ressources des jeunes en difficulté : et le droit dans tout cela?’ georganiseerd door Service
droits des jeunes de Bruxelles (24/04/2014) ;

-

Voorstelling over Onderbescherming en armoede bij ouderen, Vlaamse Ouderenraad
(8/05/2014);

-

Deelname aan uitwisseling rond de lokale armoedetoets, kabinet van de Vlaams coördinerend
minister voor Armoedebestrijding (12/05/2014);

-

Voorstelling van het tweejaarlijks Verslag 2012 - 2013 over sociale bescherming en armoede,
Werkgroep Energie en Armoede, EANDIS (03/06/2014);

-

Toespraak tijdens het Colloquium georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting over de
structurele oorzaken van kinderarmoede (12/06/2014) ;

-

Deelname aan de Groupe Consultatif 'Volontairement impliqués en Pauvreté', Cera en Koning
Boudewijnstichting (20/06/2014);

-

Voorstelling van het tweejaarlijks Verslag 2012 - 2013 over sociale bescherming en armoede
aan de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling (24/06/ 2014);

-

Lezing tijdens de conferentie ‘The poor often pay more’, in het kader van de opleiding
‘Community Service Engineering, Thomas More-hogeschool (04/09/2014) ;

-

Voorstelling ‘Niet-gebruik van en niet-toegang tot rechten’, Voorstellingsdag Welzijnszorgcampagne 2014 (08/09/2014);

-

Voorstelling over ‘Niet-gebruik van en niet-toegang tot rechten’, Welzijnszorg-startavond
Provincie Antwerpen (07/10/2014);

-

Voorstelling van het tweejaarlijks Verslag 2012 - 2013 over sociale bescherming en armoede
aan de Sociaal-Economische Raad van het Waalse Gewest (CESW) (08/10/2014);

-

Voorstelling over gender en armoede, in het kader van de middag-vormingen van het OCMW
van Vorst (20/10/2014);

-

Voorstelling van het tweejaarlijks Verslag 2012 - 2013 over sociale bescherming en armoede
aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (29/10/2014);

-

Voorstelling ‘Social protection and poverty’, InGRID – Winter School on Intergenerational
Inequalities (05/11/2014);

-

Voorstelling over ‘Sociale bescherming en non take-up’, Welzijnszorg Hove (20/11/2014);

-

Bijdrage over ‘Non take-up’ op Eurofound meeting (25/11/2014);

-

Voorstelling van een stand van zaken van armoede en socio-economische uitdagingen tijdens
de algemene vergadering van AMA - Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide
aux sans-abri (28/11/2014);

-

Voorstelling over ‘Non take-up’ op Studiedag pro-actief handelen, Samenlevingsopbouw
Vlaanderen (27/11/2014);

-

Voorstelling over Steunpunt armoedebestrijding,
maatschappelijke werkers (5/12/2014);

Federatie
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-

Toespraak tijdens Midis de la Culture, georganiseerd door de vzw Action et recherche
culturelles (ARC), over het thema: ‘La culture peut-elle contribuer à lutter contre l’exclusion ?’
(11/12/2014);

-

Voorstelling van een stand van zaken van de armoede en van het Tweejaarlijks Verslag 20122013 tijdens een workshop van FOPES (Faculté Ouverte de Politique Économique et Sociale)
(14/12/2014);

-

Voorzitterschap van werkgroep over sociale bescherming, startavond Hart boven Hard / Tout
autre chose (16/12/2014);

-

Deelname aan panel op de werkgroep ‘Energie en armoede’, Samenlevingsopbouw Antwerpen
Provincie (19/12/2014).

Medewerkers van het Steunpunt namen ook deel aan volgende jury’s of commissies:
-

Jury Nationale Loterij

-

Jury Armoedefonds (Koning Boudewijnstichting): twee projectoproepen in 2014

-

Jury Federale Armoedeprijs

4.2.3 Publicaties
Het Steunpunt publiceerde volgende nota’s :
- Publicatielijst over het thema: 'Armoede en ineffectiviteiten van rechten. Niet-toegang tot en
niet-gebruik van rechten', december 2014.
- Lezing van de regeerakkoorden door het Steunpunt, november 2014.
- Armoede en gender. Open brief aan de toekomstige regering - Instituut voor de gelijkheid van
vrouwen en mannen en Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en
sociale uitsluiting. Augustus 2014. Persbericht.
- De versterkte degessiviteit van de werkloosheidsuitkeringen: impact op armoede, augustus
2014.
- Rôle de la carte médicale et des maisons médicales dans l'accès aux soins des personnes
pauvres et précarisées, februari 2014.
- Memorandum Sociale bescherming van het Steunpunt, februari 2014.
Medewerkers van het Steunpunt publiceerden in 2014 enkele artikels in tijdschriften of readers:
-

Galand Sophie en Termote Henk, De versterkte degressiviteit van de
werkloosheidsuitkeringen: impact op armoede. In: Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid,
3e trimester 2014, p. 1-39.

-

Galand Sophie et Termote Henk, La dégressivité renforcée des allocations de chômage : impact
sur la pauvreté. Dans : Revue belge de Sécurité Sociale, 3ième trimestre 2014, pp. 3-39.

-

Termote Henk, Sociale bescherming en armoedebestrijding: trends en evoluties. In:
Opbouwwerk Brussel, nr. 112, december 2014, p. 7-12.

-

Termote Henk, De impact van de werkloosheidshervorming: een opstap naar de arbeidsmarkt
of een weg naar sociale onderbescherming. In: Over.Werk, nr. 3, 2014, p. 110-120.
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-

Galand Sophie, La dégressivité renforcée des allocations de chômage: quel effet sur la
pauvreté? In: La Revue Nouvelle, nr. 6-7, juni-juli 2014, p. 6-8. (blogversie)

-

Stroobants Veerle, De ene samenwonende is de andere niet. In: De gids op maatschappelijk
gebied, nr.4, april 2014, p. 21-25.

-

De Boe Françoise en Van Hootegem Henk, Automatische toekenning van rechten als stap naar
een grotere effectiviteit van rechten. In Pannecoucke Isabelle, Lahaye Willy, Vranken Jan en
Van Rossem Ronan (eds), Armoede in België - Jaarboek 2014, Academia Press, Gent, 2014, p.
191-207.

-

De Boe Françoise et Van Hootegem Henk, L’attribution automatique des droits, un pas vers
une plus grande effectivité de ceux-ci. In: Pannecoucke Isabelle, Lahaye Willy, Vranken Jan en
Van Rossem Ronan (éds), Pauvreté en Belgique - Annuaire 2014, Academia Press, Gent, 2014,
p. 193-209.

4.2.4. Website en Nieuwsflits
De website van het Steunpunt is het ideale middel om het rijke materiaal dat het Steunpunt verzamelt
en onderzoekt openbaar te maken. Zoals ook in de voorbije jaren, blijft de meest geconsulteerde
pagina de rubriek ‘feiten en cijfers’, waarbij antwoord wordt gegeven op veel gestelde vragen. De
meest bezochte vraag is deze over de minimumuitkeringen, zowel in het Nederlands als in het Frans.
In het kader van 15 jaar Steunpunt werden correspondenten gevraagd feedback te geven over de
website via een webenquête gepubliceerd eind november op de site van het Steunpunt, wat moet
toelaten om de site beter te maken.
In 2014 stuurde het Steunpunt drie nieuwsflitsen:
- 28/3 : armoede en mensenrechten
-

9/5 :

recht op sociale bescherming

- 24/11: uw feedback op onze website

4.3. De activiteiten van het documentatiecentrum
Het documentatiecentrum is vooral gericht op intern gebruik. Zo werden bijvoorbeeld publicatielijsten
opgemaakt, met een overzicht van relevante bronnen, in functie van de thema’s die in de
overleggroepen, door het Steunpunt georganiseerd, worden behandeld. Doordat deze lijsten ook ter
beschikking zijn op de website kan een breder publiek ervan gebruik maken. Voor de bijeenkomsten
over de 'armoedetoets' is er een publicatielijst beschikbaar op de themapagina armoedetoets. Voor
het colloquium van december 2014 werd een overzicht van publicaties gepubliceerd over armoede en
ineffectiviteit van rechten.
Een deel van de oude collectie uit het documentatiecentrum werd afgevoerd naar Amsab-Instituut
voor Sociale Geschiedenis, een erfgoedcentrum voor sociaal, humanitair en ecologisch geëngageerde
bewegingen.
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5.
5.1.

Bijdrage aan het politieke debat en de politieke actie
Opvolgingsprocedure van het Verslag 2012-2013

In functie van een politieke impact, hebben de opstellers van het Samenwerkingsakkoord een
opvolgingsprocedure voor het Verslag voorzien (art.4). In het kader hiervan heeft het Steunpunt het
Verslag 2012-2013 bij verschillende instanties voorgesteld.
Federaal
-

POD Maatschappelijke Integratie
Het verslag werd voorgesteld aan de leden van het netwerk federale ambtenaren op 7 februari
2014.
Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Interdepartementale Commissie voor Duurzame
Ontwikkeling
Het verslag werd voorgesteld op 24 juni 2014.

Vlaanderen
-

Permanent Armoedeoverleg (PAO)
Het verslag werd voorgesteld aan de leden van het Horizontaal PAO op 18 februari 2014.
Vlaamse Ouderenraad
Het verslag (deel over onderbescherming) werd voorgesteld op 6 mei 2014 aan de Commissie
Bestaansonzekerheid, Economie en Arbeid.

Wallonië
-

Sociaal-Economische Raad van het Waalse Gewest (CESW)
Het verslag werd voorgesteld aan de Commissie sociale actie en integratie op 8 oktober 2014.
Avis relatif au 7ème Rapport bisannuel du Service de lutte contre la Pauvreté intitulé "Protection
sociale et pauvreté", 6 janvier 2015.

Brussel Hoofdstad
-

Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Het verslag werd voorgesteld op 22 april 2014 aan de Commissie Diversiteit, Gelijkheid van
Kansen en Armoede en aan de Commissie Economie-Werkgelegenheid-Fiscaliteit-Financiën.
Advies uitgebracht door de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inzake het Tweejaarlijks Verslag 2012-2013 over bestaansonzekerheid, armoede, sociale
uitsluiting en ongelijke toegang tot de rechten, 19 juni 2014.

Duitstalige Gemeenschap
-

Parlement
Commissie voor Sociale zaken en Gezondheid: voorstelling en debat over het tweejaarlijks verslag,
29 oktober 2014.
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5.2.

Initiatieven van het Steunpunt

Het Steunpunt heeft verschillende initiatieven genomen om bij te dragen tot het politieke debat en de
politieke actie, in het bijzonder door zijn memoranda ‘wonen’ en ‘sociale bescherming’, evenals
andere nota’s (impact van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, …), aan de verschillende
politieke partijen en hun studiediensten door te geven.
5.3. Samenwerking met de gewesten, de gemeenschappen en de federale staat en met
andere organisaties en diensten
-

In samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, heeft het
Steunpunt in augustus 2014 een open brief aan de toekomstige regering rond gender en
armoede gepubliceerd. Dit persbericht heeft de aandacht van deze getrokken met betrekking
tot het aspect gender en armoede in twee takken van de sociale zekerheid: de werkloosheid
en de pensioenen.

-

Het Steunpunt draagt bij aan het Belgisch luik van de Europa Strategie 2020. Op federaal
niveau zijn er twee werkgroepen die de stakeholders verzamelen: het Belgisch Platform tegen
armoede en sociale uitsluiting EU 2020, gecoördineerd door de POD Maatschappelijke
Integratie, en de Werkgroep 'Sociale indicatoren', gecoördineerd door de FOD Sociale
Zekerheid. Het Belgisch Platform tegen armoede en sociale uitsluiting EU 2020 kwam vier
maal samen; de werkgroep ‘indicatoren’ kwam twee maal samen. Het Steunpunt schreef een
bijdrage voor de openbare raadpleging, georganiseerd door de Europese Commissie, over de
strategie "Europa 2020".

-

Het Steunpunt maakt deel uit van de ad hoc werkgroep ‘gezondheidsongelijkheden’ van de
Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO). Deze werkgroep bereidt
op vraag van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid een nationaal actieprogramma
voor om gezondheidsongelijkheden te bestrijden. Het Steunpunt was op twee vergaderingen
aanwezig.

-

Het Steunpunt neemt deel aan het horizontaal Permanent Armoede Overleg (PAO). Dit is de
decretaal bepaalde plaats waar aandachtsambtenaren uit de Vlaamse administratie samen
met het Vlaams Netwerk en een aantal andere partners (waaronder het Steunpunt)
samenkomen. In 2014 heeft het Steunpunt ook deelgenomen aan het voorbereidend proces
inzake de opmaak van het nieuwe Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA).

-

Het Steunpunt nam deel aan de werkgroep 'De jeugdarmoede moet omlaag', georganiseerd
door de Afdeling Jeugd van het Vlaams Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en
Volwassenen ter voorbereiding van een nieuw jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP). Deze
werkgroep kwam in 2014 drie keer samen om over deze uitdaging strategische en
operationele doelstellingen te formuleren.

-

Het Steunpunt maakt als plaatsvervangend lid, deel uit van de Conseil supérieur de promotion
de la santé, van de Federatie Wallonië-Brussel tijdens de overgangsperiode, voor zijn transfert
naar Wallonië en naar de Cocof. Deze Raad brengt adviezen uit met betrekking tot iedere
aangelegenheid omtrent gezondheidspromotie, met inbegrip van de medische preventie.

-

Het Steunpunt nam deel aan de stuurgroep van Welzijnszorg-campagne 2014. De campagne
handelde over sociale bescherming. Er kon een sterke link gelegd worden met de
werkzaamheden en het tweejaarlijks Verslag 2012-2013 van het Steunpunt over sociale
bescherming.
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-

Het Steunpunt nam actief deel aan de werkzaamheden van het Belgisch Nationaal Netwerk
Minimum Inkomen (BMIN). BMIN kadert in een project, EMIN (European Minimum Income
Network), gesteund door de Europese Commissie, dat erop gericht is in alle EU-landen de
mogelijkheid van een minimuminkomen te onderzoeken en stappen te zetten naar de
progressieve realisatie van een adequaat minimum inkomen in Europa.

-

Het Steunpunt neemt deel aan de bijeenkomsten van de Werkgroep Energie en Armoede,
georganiseerd door EANDIS.
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6. Intern beheer van het Steunpunt
Het Beheerscomité en de Begeleidingscommissie zijn elk drie maal samengekomen. Door de
verkiezingen werd de frequentie van bijeenkomsten vanaf juni 2014 sterk vertraagd.
De Begeleidingscommissie, voorgezeten door de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, heeft de
opdracht om de inhoud van de werkzaamheden van het Steunpunt op te volgen en over het respect
van de methodologie te waken (art. 8 van het samenwerkingsakkoord). Het Beheerscomité heeft drie
opdrachten: waken over de goede uitvoering van het samenwerkingsakkoord, bepalen van het
personeelsbehoefteplan en opmaken van een ontwerp van budget.
Het team is samengesteld uit 9 personen, met in totaal 7,1 voltijds equivalenten. Het aantal
effectieven is gedaald: een vermindering met een voltijdse job, omwille van budgettaire
voorzichtigheid.
Om - ondanks deze vermindering van middelen - de strategische doelstellingen op het einde van 2016
zo goed mogelijk te bereiken, probeert het Steunpunt om complementaire middelen te vinden. Zo
heeft het Steunpunt in 2014 financiële steun van de Koning Boudewijnstichting gekregen voor de
organisatie van het colloquium in de Senaat, naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van het
samenwerkingsakkoord en het 20-jarig bestaan van het Algemeen Verslag over de Armoede, met als
titel ‘Armoede en ineffectiviteit van rechten. Niet-toegang tot en niet-gebruik van rechten’ (16
december 2014).
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7. Bijlagen
7.1. Bijlage 1 : Samenwerkingsakkoord
Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten
betreffende de bestendiging van het armoedebeleid werd ondertekend te Brussel op 5 mei
1998, en goedgekeurd door:
>>
De Vlaamse Gemeenschap, decreet van 17 november 1998, B.S. van 16 december 1998
>>
De federale Staat, wet van 27 januari 1999, B.S. van 10 juli 1999
>>
De Franse Gemeenschap, decreet van 30 november 1998, B.S. van 10 juli 1999
>>
De Duitstalige Gemeenschap, decreet van 30 november 1998, B.S. van 10 juli 1999
>>
Het Waals Gewest, decreet van 1 april 1999, B.S. van 10 juli 1999
>>
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ordonnantie van 20 mei 1999, B.S. van 10 juli 1999
TEKST VAN HET AKKOORD
Gelet op artikel 77 van de Grondwet;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid
op artikel 92bis, § 1, ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de
wet van 16 juli 1993;
Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen,
inzonderheid op artikelen 42 en 63;
Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 55bis, ingevoegd bij de wet van 18 juli 1990 en
gewijzigd bij de wet van 5 mei 1993;
Gelet op de beslissing van het Overlegcomité Federale Regering - Gemeenschaps- en
Gewestregeringen van 3 december 1997;
Overwegende dat bestaansonzekerheid, armoede en sociale, economische en culturele
uitsluiting, zelfs voor één enkele persoon, op een ernstige manier afbreuk doen aan de
waardigheid en aan de gelijke en vervreemdbare rechten voor alle personen;
Overwegende dat het herstellen van de voorwaarden voor menselijke waardigheid en de
uitoefening van de rechten van de mens, zoals bepaald in de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens van 10 december 1948 en in de twee Internationale Verdragen inzake
economische, sociale en culturele rechten en inzake burgerrechten en politieke rechten van
19 december 1966, een gemeenschappelijk doel is voor iedere overheid van het land;
Overwegende dat daartoe voortdurende en gecoördineerde inspanningen nodig zijn van
elke overheid apart en van allen samen, voor het uitstippelen, het uitvoeren en het evalueren
van het beleid tot voorkoming van bestaansonzekerheid, tot bestrijding van de armoede en
tot integratie van de personen in de samenleving;
Overwegende dat de sociale zekerheid prioritair is voor het behoud van de sociale
samenhang en voor het voorkomen van bestaansonzekerheid, armoede en sociale
ongelijkheid en voor de menselijke emancipatie;
Overwegende dat het nodig is de bestendiging van dit integratiebeleid te waarborgen,
namelijk door het aanpassen en het ontwikkelen van de openbare dienstverlening;
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Overwegende dat de betrokkenheid van alle personen bij dit integratiebeleid, reeds bij het
uitstippelen ervan, door de overheid moet gewaarborgd worden;
>> De Federale Staat, vertegenwoordigd door de Eerste Minister, de Minister van Sociale
Zaken, de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het beleid van gelijke kansen
voor mannen en vrouwen, de Minister van Volksgezondheid en Pensioenen en de
Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie;
>> De Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door hun
Regering, in de persoon van de Minister-President en de Ministers bevoegd voor de
coördinatie van het armoedebeleid en voor de bijstand aan personen;
>> De Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Regering, in de persoon van de
Minister-President;
>> De Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Regering, in de persoon van
de Minister-President en de Minister van Jeugd, Vorming, Media en Sociale Zaken;
>> Het Waals Gewest, vertegenwoordigd door de Minister-President en de Minister van
Sociale Actie;
>> Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door de Minister-President;
>> De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd door de leden
van het Verenigd College bevoegd voor Bijstand aan Personen;
Kwamen het volgende overeen :
ARTIKEL 1STE
Zonder afbreuk te doen aan hun eigen bevoegdheden verbinden de ondertekenende
partijen zich ertoe hun beleid tot voorkoming van bestaansonzekerheid, tot bestrijding van de
armoede en tot integratie van de personen in de samenleving voort te zetten en te
coördineren op basis van de hierna volgende principes:
>> Het realiseren van de sociale rechten, vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet;
>> Een gelijke toegang voor iedereen tot al deze rechten, wat ook maatregelen van
positieve actie kan inhouden;
>> Het invoeren en versterken van de modaliteiten voor de deelneming van alle betrokken
overheden en personen, inzonderheid van personen die in armoede leven, aan het
uitstippelen, het uitwerken en het evalueren van dit beleid;
>> Een beleid van maatschappelijke integratie is een inclusief, globaal en gecoördineerd
beleid, dit wil zeggen dat het moet gevoerd worden op alle bevoegdheidsgebieden en
dat een voortdurende evaluatie van alle ondernomen en overwogen initiatieven en
acties daartoe vereist is.
ARTIKEL 2
Daarom verbinden de ondertekenende partijen zich ertoe bij te dragen elkeen binnen hun
bevoegdheden aan een "Verslag over Bestaansonzekerheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en
Ongelijke Toegang tot de Rechten", verder "het Verslag" genoemd. Dit wordt tweejaarlijks
tegen de maand november opgemaakt door het "Steunpunt tot bestrijding van armoede,
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting", voorzien in artikel 5 van dit akkoord, op basis van
de bijdrage van de partijen. Het verslag wordt in de drie landstalen opgemaakt.
Het bevat minstens:
>> Een evaluatie van de evolutie van onzekere levensomstandigheden, van armoede en
van sociale uitsluiting op basis van indicatoren zoals zij overeenkomstig artikel 3 worden
vastgelegd;
>> Een evaluatie van de daadwerkelijke uitoefening van sociale, economische, culturele,
politieke en burgerrechten alsook van de ongelijkheid die blijft bestaan wat betreft de
toegang tot de rechten;
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>> Een inventaris en een evaluatie van het beleid en van de acties die sinds het vorig verslag
werden gevoerd;
>> Concrete aanbevelingen en voorstellen om de toestand van de betrokken personen op
alle in dit artikel bedoelde gebieden zowel op lange als op korte termijn te verbeteren.
ARTIKEL 3
Na overleg met de wetenschappelijke wereld, de bevoegde administraties en instellingen, de
sociale partners en de organisaties waar de armen het woord nemen, zullen de
ondertekenende partijen onderzoeken welke kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren en
instrumenten kunnen gebruikt en/of uitgewerkt worden om de evolutie op alle in artikel 2
bedoelde gebieden te analyseren, opdat de bevoegde overheden op de meest passende
manier kunnen ingrijpen. Een eerste reeks indicatoren zal worden vastgelegd voor 15
november 1998.
Zonder afbreuk te doen aan de wetten en reglementen betreffende de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer van de individuen, verbinden de ondertekenende partijen zich ertoe
alle gegevens waarover een voorafgaand akkoord wordt bereikt kosteloos ter beschikking te
stellen van het "Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale
uitsluiting" of de toegang tot deze gegevens te vergemakkelijken, indien ze behoren tot
externe diensten. De ondertekenende partijen hebben ook toegang tot deze gegevens.
ARTIKEL 4
§1ste Het Verslag wordt via de Interministeriële Conferentie Sociale Integratie vermeld in artikel
9 overhandigd aan de federale Regering en aan de Regeringen van de
Gemeenschappen en van de Gewesten, die zich ertoe verbinden het aan hun Raden,
Parlementen of Vergaderingen te bezorgen.
§2

De Federale Regering bezorgt het Verslag binnen de maand na ontvangst aan de
Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven die op hun beurt
binnen de maand advies uit brengen, namelijk over de gebieden die tot hun taken
behoren. De Gemeenschappen en Gewesten vragen eveneens advies aan hun
adviesorganen die op dit vlak bevoegd zijn volgens dezelfde procedure.

§3

Alle ondertekenende partijen verbinden er zich toe een debat te houden over de inhoud
van het verslag en van de adviezen, inzonderheid over de aanbevelingen en voorstellen
van het verslag.

ARTIKEL 5
§1ste Om het voorgaande te kunnen realiseren wordt een "Steunpunt tot bestrijding van
armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting" opgericht, belast met de volgende
opdrachten:
>>
Informatie over bestaansonzekerheid, armoede, sociale uitsluiting en toegang tot
de rechten inventariseren, systematiseren en analyseren op basis van de
indicatoren, zoals bepaald in artikel 3;
>>
Concrete aanbevelingen en voorstellen doen om het beleid en de initiatieven tot
voorkoming van bestaansonzekerheid, tot bestrijding van de armoede en tot
integratie van de personen in de samenleving te verbeteren;
>>
Minstens om de twee jaar een Verslag zoals bedoeld in artikel 2 opmaken;
>>
Op verzoek van één van de ondertekenende partijen, van de Interministeriële
Conferentie Sociale Integratie of op eigen initiatief adviezen uitbrengen of
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>>
§2

interimverslagen opmaken over ieder vraagstuk dat betrekking heeft op een
gebied dat tot zijn opdrachten behoort;
Structureel overleg organiseren met de armsten.

Om de doelstellingen van § 1 waar te maken betrekt het Steunpunt de verenigingen
waar de armen het woord nemen op een structurele en bestendige manier bij zijn
werkzaamheden, hierbij gebruikmakend van de dialoogmethode zoals ze ontwikkeld
werd bij het tot standkomen van het "Algemeen Verslag over de Armoede".

Het Steunpunt kan ook een beroep doen op alle personen en op openbare of privé
organisaties die op dit vlak deskundig zijn.
ARTIKEL 6
§1ste Het "Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting"
wordt opgericht als drietalige instelling op federaal niveau, bij het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Het wordt gesubsidieerd door alle
betrokken partijen. Voor 1998 wordt een budget ter beschikking gesteld van 20 miljoen
frank:
>>
15.000.000 BF door de federale Staat;
>>
2.800.000 BF door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest;
>>
1.700.000 BF door het Waals Gewest (in overleg met de Franse en de Duitstalige
Gemeenschap);
>>
500.000 BF door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (in overleg met de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie).
De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Het budget kan mits akkoord van alle betrokken
partijen worden aangepast na evaluatie door middel van een aanhangsel bij dit
samenwerkingsakkoord.
De bedragen worden gestort voor maart van het jaar waarop ze betrekking hebben.
§2

Er moet een permanente en structurele samenwerking zijn tussen het Steunpunt tot
bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting en de bevoegde
administraties van de Gemeenschappen en Gewesten. Daartoe worden aan het
"Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting"
wetenschappelijke medewerkers onder één of andere vorm ter beschikking gesteld door
de drie Gewesten, namelijk 1,5 full-time equivalent door het Vlaams Gewest, 1 full-time
equivalent door het Waals Gewest en 1/2 full-time equivalent door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Indien het om ambtenaren gaat blijven deze deel uitmaken van
het personeel van het Gewest.

§3

De Gemeenschappen en de Gewesten zorgen, in volle respect voor elkanders
bevoegdheden en budgetten, voor de erkenning en aanmoediging van organisaties
waar armen het woord nemen.

ARTIKEL 7
§1ste Een Beheerscomité wordt bij het "Steunpunt tot bestrijding van armoede,
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting" opgericht, met de volgende opdrachten:
>>
Ervoor zorgen dat dit samenwerkingsakkoord correct wordt uitgevoerd;
>>
Op voorstel van de Begeleidingscommissie, voorzien in artikel 8, beroep doen op
wetenschappelijke instellingen of gespecialiseerde studiediensten die, gelet op hun
ervaring en het materieel waarover zij beschikken, het "Steunpunt tot bestrijding van
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>>

>>

armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting" kunnen bijstaan in het vervullen
van zijn taken. In dit geval moet een overeenkomst worden gesloten met het Centrum
voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding;
Het opmaken voor het "Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en
sociale uitsluiting" van een ontwerp van budget waarvan het beheer strikt gescheiden is
van de organieke dotatie voor het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en
Racismebestrijding;
Het bepalen van het personeelsbehoeftenplan en inzonderheid het functieprofiel van
de coördinator.

§2

De Voorzitter en de Ondervoorzitter van het Beheerscomité en de coördinator van het
Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting wonen
de vergaderingen van de Raad van Beheer van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen
en Racismebestrijding bij met raadgevende stem, wanneer punten die betrekking
hebben op het "Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale
uitsluiting" op de agenda staan.

§3

Naast de vertegenwoordiger van de Eerste Minister die het Beheerscomité voorzit, telt dit
comité 12 leden onder wie:
>>
4 leden voorgedragen door de federale Staat;
>>
3 leden voorgedragen door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest;
>>
2 leden voorgedragen door het Waals Gewest in overleg met de Franse
Gemeenschap;
>>
2 leden voorgedragen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in overleg met de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, onder wie één Nederlandstalige
en één Franstalige;
>>
1 lid voorgedragen door de Duitstalige Gemeenschap.

Deze leden worden aangesteld op grond van hun deskundigheid en ervaring op de in dit
samenwerkingsakkoord bedoelde gebieden. Ze worden door de respectieve Regeringen
aangesteld en bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit benoemd voor een
hernieuwbaar mandaat van 6 jaar.
§4

Daarnaast zijn de Directeur en de Adjunct-directeur van het Centrum voor Gelijkheid van
Kansen en voor Racismebestrijding alsook de coördinator van het "Steunpunt tot
bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting" leden van het
Beheerscomité met raadgevende stem.

ARTIKEL 8
Er wordt een Begeleidingscommissie opgericht onder voorzitterschap van de minister of
staatssecretaris die Maatschappelijke Integratie onder zijn bevoegdheid heeft, die de
werkzaamheden van het "Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en
sociale uitsluiting" begeleidt. De Begeleidingscommissie bewaakt ook de methodologie en
criteria zoals bepaald in artikel 3, evenals de vooruitgang van het Verslag. De
Begeleidingscommissie bestaat uit de leden van het Beheerscomité, voorzien in artikel 7,
minstens aangevuld met:
>>
4 vertegenwoordigers van de sociale partners, voorgedragen door de Nationale
Arbeidsraad;
>>
2 vertegenwoordigers van de ziekteverzekeringsinstellingen, voorgedragen door het
Nationaal Intermutualistisch College;
>>
5 vertegenwoordigers voorgedragen door de organisaties waar de armen het woord
nemen, waaronder een vertegenwoordiger van de daklozen;
>>
3 vertegenwoordigers voorgedragen door de afdeling Maatschappelijk Welzijn van de
Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten.
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Deze vertegenwoordigers worden voorgedragen op grond van hun deskundigheid en
ervaring op de in dit samenwerkingsakkoord bedoelde gebieden. Het Beheerscomité verleent
hen een mandaat van 6 jaar.
ARTIKEL 9
Om overleg tussen de verschillende Regeringen te waarborgen, komt de Interministeriële
Conferentie Sociale Integratie minstens tweemaal per jaar bijeen.
Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de overheden waaruit zij is
samengesteld, heeft zij tot taak te zorgen voor een globale, geïntegreerde en
gecoördineerde benadering van het beleid tot voorkoming van bestaansonzekerheid, tot
bestrijding van de armoede en tot integratie van de personen in de samenleving.
Zij wordt door de Eerste Minister voorgezeten en voorbereid in samenwerking met de minister
of staatssecretaris die de Maatschappelijke Integratie onder zijn bevoegdheid heeft. Zij staan
ook in voor de opvolging ervan. Daartoe doen zij een beroep op de deskundige hulp van de
Cel Armoede binnen het Bestuur Maatschappelijke Integratie en van het "Steunpunt tot
bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting".
ARTIKEL 10
In het kader van de Interministeriële Conferentie Sociale Integratie zullen de ondertekenende
partijen de werking van het "Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en
sociale uitsluiting" en van dit samenwerkingsakkoord jaarlijks evalueren.
ARTIKEL 11
Het huidig samenwerkingsakkoord streeft er toe de opdracht van het Centrum voor Gelijkheid
van Kansen en Racismebestrijding haar taak te bevestigen zoals omschreven in artikel 2 van
de wet van 15 februari 1993 over de oprichting van een Centrum voor Gelijkheid van Kansen
en Racismebestrijding, in het bijzonder voor de bevoegdheid aangaande de strijd tegen elke
vorm van uitsluiting. Dat is dan ook de reden waarom, bij het hernieuwen van de Raad van
beheer van het Centrum, de federale regering het Parlement zal uitnodigen rekening te
houden met deze bevestiging op basis van de evaluatie voorzien door artikel 10.
Gedaan te Brussel, op 5 mei 1998, in 7 exemplaren.
Voor de Federale Staat : J.-L. DEHAENE, Eerste Minister; M. COLLA, Minister van
Volksgezondheid;
M. DE GALAN, Minister van Sociale Zaken; M. SMET, Minister van Tewerkstelling en Arbeid,
J. PEETERS, Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie;
Voor het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap : L. VAN DEN BRANDE, MinisterPresident;
L. PEETERS, Minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting;
L. MARTENS, Minister van Cultuur, Gezin en Welzijn;
Voor de Franse Gemeenschap : L. ONKELINX, Minister-President;
Voor de Duitstalige Gemeenschap : J. MARAITE, Minister-President; K.-H. LAMBERTZ, Minister van
Jeugd, Vorming, Media en Sociale Zaken;
Voor het Waals Gewest : R. COLLIGNON, Minister-President; W. TAMINIAUX, Minister van Sociale
Actie;
Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : CH. PICQUE, Minister-President;
Voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie : R. GRIJP, D. GOSUIN, Leden van het
Verenigd College bevoegd voor Bijstand aan Personen.
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7.2. Bijlage 2 : Strategisch plan 2014 – 2016

Strategisch plan 2014-2016
Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale
uitsluiting
Goedgekeurd door het Beheerscomité op 21 februari 2014

Vooraf
Het voorliggend strategisch bevat de strategische doelstellingen van het Steunpunt tot bestrijding van
armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting voor de periode 2014-2016. De verdere
uitwerking aan de hand van meer concrete, operationele doelstellingen gebeurt via de jaarlijkse
programmatie. De programmatie voor het jaar 2014 bevindt zich in bijlage van dit plan.

1. Het Steunpunt is verbonden met het nationaal instituut voor de rechten
van de mens
1.1.

Armoede is aanwezig in het
mensenrechteninstelling

toepassingsgebied van

de

nationale

Zowel het Algemeen Verslag over de Armoede als het Samenwerkingsakkoord ter bestendiging van het
armoedebeleid omschrijven armoede in termen van een schending van mensenrechten. Het
Steunpunt wil de link tussen armoede en mensenrechten verder uitwerken en naar voren brengen. Dit
gebeurt aan de hand van: (1) het vervolg en de uitbreiding van het project rond rechtspraak, (2) een
screening van de internationale engagementen van België inzake armoedebestrijding en grondrechten
evenals van de resultaten van de controles, en (3) verder onderzoek naar en overleg over het nietberoep op rechten.

1.2.

Het Steunpunt beantwoordt aan de criteria van Parijs

De criteria van Parijs bepalen de mate van erkenning als nationale mensenrechteninstelling (of als deel
ervan). Binnen deze criteria neemt de onafhankelijke werking van de betrokken organisatie een
belangrijke plaats in.

1.3.

Het Steunpunt is verbonden met het Europees netwerk van nationale
mensenrechteninstellingen

Vanuit zijn wettelijke opdracht om de effectiviteit van de uitoefening van rechten – met betrekking tot
situaties van armoede en sociale uitsluiting - op te volgen, zal het Steunpunt deelnemen aan
werkzaamheden van het Europees netwerk van nationale mensenrechteninstellingen met betrekking
tot armoede in termen van mensenrechten (vooral sociale en economische rechten).
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2. Het Steunpunt organiseert dialoogprocessen tussen diverse organisaties
en instellingen
2.1. Een dialoogproces is gerealiseerd rond een weloverwogen thema met een
diversiteit aan deelnemers
In afstemming met de Begeleidingscommissie worden om de twee jaar één of meerdere thema’s
gekozen om in een intensief dialoogproces uit te werken en te behandelen. Hierbij worden diverse
organisaties en instellingen betrokken, met in het bijzonder de verenigingen waar armen het woord
nemen. De Europese dimensie van het behandelde thema wordt hierbij in rekening genomen. Dit
dialoogproces past in de tweejaarlijkse cyclus van de tweejaarlijkse Verslagen van het Steunpunt,
waarin de analyses en resultaten worden opgenomen.

2.2. Dialoogprocessen over specifieke thema’s
Vraagstukken die betrekking hebben op de domeinen die verband houden met de opdrachten van
Steunpunt kunnen behandeld worden, op initiatief van het Steunpunt en met het akkoord van de
Begeleidingscommissie, of op vraag van een ondertekende partij van het Samenwerkingsakkoord of
van de Interministeriële Conferentie Integratie in de Samenleving (art. 5 §1 van het
Samenwerkingsakkoord). Die thema’s kunnen met specifieke werkvormen en in kortere
overlegperiodes in dialoog behandeld worden. Op maat van het behandelde thema worden specifieke
organisaties en instellingen betrokken. De resultaten van deze werkzaamheden kunnen het voorwerp
zijn van een nota.

2.3. Het tweejaarlijks Verslag is uitgebracht
Eind 2015 wordt het tweejaarlijkse Verslag 2014-2015 gepubliceerd, waarna de analyses en
aanbevelingen behandeld worden volgens de wettelijk vastgelegde opvolgingsprocedure. In 2016
wordt gestart met de werkzaamheden waarvan de resultaten zullen opgenomen worden in het
tweejaarlijkse Verslag 2016-2017.

3. Het Steunpunt is een erkend kenniscentrum
3.1.

Thematische projecten zijn georganiseerd in functie van de opbouw van
kennis rond specifieke aspecten van armoede en uitsluiting

Het Steunpunt organiseert thematische projecten waarin een bepaald aspect van armoede en sociale
uitsluiting wordt uitgewerkt. Deze projecten kunnen opgezet worden op basis van signalen tijdens de
dialoogmomenten van het Steunpunt of op vraag van een overheid. Het Steunpunt werkt ook de
inventarisatie van relevante rechtspraak betreffende de uitoefening van rechten in situaties van
armoede verder uit, evenals de opvolging van de engagementen van België met betrekking tot de
internationale teksten betreffende de grondrechten.
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3.2.

Onderzoek rond armoede en uitsluiting is opgevolgd, gestimuleerd en
ondersteund

Indien er specifieke onderzoeksvragen geïdentificeerd worden tijdens de werkzaamheden van het
Steunpunt, worden deze ingediend in bestaande onderzoeksprogramma’s. De onderzoeksprojecten
die hieruit voortvloeien worden opgevolgd via begeleidingscomités (met deelname van diverse
actoren). Ook worden stuurgroepen en begeleidingscomités opgevolgd voor onderzoeksprojecten die
zijn opgezet door andere instanties.

3.3.

Het Steunpunt verspreidt de verzamelde kennis

Het Steunpunt verspreidt de verzamelde kennis, zowel op basis van de eigen werkzaamheden als van
andere actoren, via zijn publicaties (tweejaarlijkse Verslag, nota’s, artikels), zijn website, en zijn
nieuwsflits. Inzichten uit dialoog en onderzoek worden verwerkt in bestaande en nieuwe fiches voor
de webrubriek 'feiten en cijfers'.

3.4.

De doelstellingen van het documentatiecentrum zijn verder uitgeklaard

Het huidige documentatiecentrum staat in functie van de interne werking en wordt sporadisch door
externe gebruikers bezocht. De doelstellingen van het documentatiecentrum worden opnieuw
bekeken en de functies ervan geherdefinieerd.

4. Het Steunpunt beïnvloedt het politieke debat en de politieke actie
4.1.

De
politieke actoren hebben kennis gemaakt met de analyses en
aanbevelingen van het Steunpunt

De analyses en aanbevelingen uit de tweejaarlijkse Verslagen, nota’s en het memorandum van het
Steunpunt worden actief bekend gemaakt aan de politieke actoren. Dit gebeurt via de wettelijk
vastgelegde opvolgingsprocedure van het tweejaarlijkse Verslag (besprekingen in regeringen,
parlementen, sociaal-economische adviesraden en adviesraden die bevoegd zijn voor het behandelde
thema) maar ook via specifieke ontmoetingen met kabinetten en politieke partijen en aan de hand van
seminaries.

4.2.

Het Steunpunt draagt bij tot de werkzaamheden van de IMC

Het Samenwerkingsakkoord ter bestendiging van het armoedebeleid voorziet dat het Steunpunt – op
vraag van de ondertekenende partijen van het Samenwerkingsakkoord en van de IMC maar ook op
eigen initiatief – adviezen kan uitbrengen over ieder vraagstuk dat betrekking heeft op een gebied dat
tot zijn opdrachten behoort. Het Steunpunt zal op deze manier bijdragen leveren aan de
werkzaamheden van de IMC.
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4.3.

Een monitoring met betrekking tot de aanbevelingen van het Steunpunt is
gerealiseerd

Er wordt een monitoring opgezet met betrekking tot de aanbevelingen van het Steunpunt, door na te
gaan wat de stand van zaken is aangaande deze aanbevelingen en welke politieke initiatieven
genomen worden. De resultaten van deze monitoring worden doorgegeven aan de verschillende
parlementen.
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5. Het Steunpunt beschikt over een goede beheerstructuur
5.1.

Het Steunpunt beschikt over extra financiële projectmiddelen om zijn
missie en strategische doelstellingen waar te maken

Het Steunpunt beschikt over een structurele financiering vanuit de federale Staat, de gemeenschappen
en de gewesten. Om bepaalde aspecten bijkomend te kunnen behandelen zullen de mogelijkheden
inzake projectfinanciering worden geïdentificeerd – zowel binnen België als op Europees niveau – om
specifieke projectmiddelen aan te vragen.

5.2.

Er is een ondersteunende en regelmatige communicatie tussen het
begeleidingscomité en de coördinatie van het Steunpunt

De Begeleidingscommissie van het Steunpunt vormt een belangrijk discussieplatform in functie van de
inhoudelijke sturing van de werkzaamheden van het Steunpunt. Het materiaal van het Steunpunt,
evenals interessante initiatieven van andere organisaties en instellingen (zowel op Belgisch als
Europees niveau) worden aan de Begeleidingscommissie gepresenteerd.

5.3.

Er is een ondersteunende en regelmatige communicatie tussen het
beheerscomité en de coördinatie van het Steunpunt

Het Beheerscomité volgt het personeels- en financieel beleid van het Steunpunt op, en zorgt voor een
optimale inzet van personeel en budget in functie van de realisatie van de missie en de strategische
doelstellingen van het Steunpunt.
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