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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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1. Inleiding 

Dit activiteitenrapport geeft een overzicht van de activiteiten van 2015, het is opgemaakt op basis 
van het strategisch plan 2014-2016 om op die manier de progressieve realisatie ervan gemakkelijker 
te kunnen volgen. 

Hyperlinks geven de lezer gemakkelijk toegang te geven tot de relevante documenten of informatie. 

In deze inleiding geven we kort enkele opvallende activiteiten aan voor het jaar 2015. 

Het Steunpunt heeft verder gewerkt op de verdieping en het beter bekendmaken van het verband 
tussen armoede en mensenrechten. Deze wettelijke opdracht is in het bijzonder actueel, op 
tweeërlei vlak: in het perspectief van de oprichting van een nationaal mensenrechtenmechanisme, 
ingeschreven in het federaal regeerakkoord, en in de context van de budgettaire beperkingen die de 
ongelijkheid in de toegang tot de grondrechten dreigt te verhogen. 

Het jaar 2015 (tweede jaar van het tweejaarlijkse Verslag) werd ook getekend door de heel 
intensieve werkzaamheden inzake overleg en redactie in functie van het achtste tweejaarlijkse 
Verslag van het Steunpunt, gewijd aan de rol van de publieke diensten in de strijd tegen armoede. 
Het aantal personen en organisaties die zich in dit veeleisend dialoogproces hebben geëngageerd, 
getuigt van een aanhoudend belang - sinds het ontstaat van het Steunpunt - van de plaats van vrije 
meningsuiting en uitwisseling dat het aanbiedt en van het Verslag dat - dankzij de opvolging die in 
het Samenwerkingsakkoord is voorzien - een bijdrage vormt aan het politiek debat en de politieke 
actie. 

Het Steunpunt heeft dit jaar aan verschillende parlementaire hoorzittingen deelgenomen, in de 
Kamer, in de Senaat, en voor de eerste keer in het Europees Parlement. Het werd ook gehoord door 
het 'European Committee for Social Cohesion, Human Dignity and Equality (CDDECS / Raad van 
Europa). Er werd in 2015 dus meer beroep gedaan op de specifieke expertise van het Steunpunt dan 
in de voorbije jaren. 

Het Steunpunt heeft de coördinatie van de interfederale reflectiegroep betreffende de 
armoedetoets, opgestart op vraag van zijn Beheerscomité, verdergezet. Het is een heel belangrijk 
werkthema omdat ex ante evaluatie – onder bepaalde voorwaarden – kan bijdragen in het beter 
rekening houden met de realiteit die door de mensen in armoede wordt ervaren en kan leiden tot 
regelgeving met de juiste impact. Het Steunpunt heeft de gelegenheid gehad om hierrond ervaring 
op te doen, door deel te nemen aan de realisatie van een armoedetoets op de nieuwe 
watertarifering in Vlaanderen. 

We wensen u een goede lezing toe van dit rapport van de activiteiten, uitgevoerd door het team van 
het Steunpunt, in partnerschap met talrijke en diverse organisaties. 

 

 

  



 

 

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, …). Op 13 januari 
2015 hebben deze instellingen een samenwerkingsprotocol ondertekend. Dit Platform 
Mensenrechten heeft 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 10 bijeenkomsten in 2015. 

In het kader van de uitvoering van het Universeel Periodiek Toezicht (Universal Periodic Review) 
waaraan België in januari 2016 zal worden onderworpen, hebben de instellingen die lid zijn van 
het Platform Mensenrechten besloten om aan de Mensenrechtenraad informatie en specifieke 
aanbevelingen door te geven betreffende de verschillende bevoegdheidsterreinen die hen 
aanbelangen. Het Steunpunt heeft aan deze werkzaamheden deelgenomen. De compilatie van 
deze bijdragen kan geraadpleegd worden op de site van het Steunpunt. 

- Het Steunpunt is lid geworden van het Europees Netwerk van Nationale 
Mensenrechteninstellingen (ENNRHI/European Network of Human Rights Institutions).   

- 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 armoede. In 2015 werden een 20-tal beslissingen geselecteerd, samengevat en 
gepubliceerd op de website van het Steunpunt. Het begeleidingscomité is dit jaar drie maal 
samengekomen; er zijn twee leden bijgekomen. De uitwisseling heeft het mogelijk gemaakt om 
de selectiecriteria voor publicatie van beslissingen op de site te verfijnen. Het Comité heeft ook 

http://www.armoedebestrijding.be/begeleidingscomiterechtspr.htm


 

 

voorgesteld om in 2016 een colloquium te organiseren, wat zou bijdragen tot de bekendmaking 
van het project rechtspraak.  Tijdens 2015 hebben stagiairs (rechtenstudenten) van verschillende 
universiteiten samengewerkt met het Steunpunt, in het kader van dit project.  

- In opvolging van het colloquium 'Armoede en ineffectiviteit van rechten. Niet-toegang tot en 
niet-gebruik van rechten', georganiseerd in de Senaat in december 2014, heeft het Steunpunt, in 
partnerschap met Cera, aan Media Animation gevraagd om een video te maken rond dit thema. 
De video moet dienen als instrument voor docenten van hogescholen voor sociaal werkers en 
voor beroepskrachten uit de sociale sector. Twee leden van het team van het Steunpunt hebben 
mensen in armoede en beroepskrachten geïnterviewd. Er werd ook – in samenwerking met Cera 
– een rondetafel georganiseerd met mensen uit de hogescholen en diverse organisaties om 
aanwijzingen te krijgen teneinde de bruikbaarheid van de video te maximaliseren.   De teksten 
van het colloquium zullen voor publicatie klaar zijn in april 2016. 

- Het Steunpunt heeft deel genomen 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 volgde de thema's 'onderwijs, rust en vrije tijd' en 
'recht op bescherming tegen geweld en recht op bescherming van het gezinsleven' verder op en 
bewaakte de link tussen armoede en kinderrechten. 

 

 

  



 

 

3. Dialoog tussen diverse organisaties en instellingen 

3.1. Dialoog in perspectief van het achtste 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.  

- Begin 2015 zijn twee nieuwe overleggroepen, met betrekking tot gezondheid en werk, 
opgestart. Vier andere groepen waren reeds bezig in 2014 (cultuur, kinderopvang, energie en 
water, justitie). In 2015 kwamen de groep 'cultuur' zes keer samen, de groep 'werk' vier maal en 
de groepen en 'gezondheid', 'kinderopvang', 'justitie' en 'energie en water' drie maal. Het thema 
'mobiliteit' werd als een transversaal element beschouwd. Dit thema werd op één bijeenkomst 
besproken op basis van een overzichtsnota. Ook het thema 'universele bankdienst' werd binnen 
het Steunpunt behandeld maar er bleken onvoldoende elementen om hier een 
overlegbijeenkomst rond te organiseren.  

- Om uitwisseling over een aantal transversale elementen m.b.t. de verschillende overleggroepen 
mogelijk te maken, werd in november een tweede plenaire (transversale) bijenkomst 
georganiseerd, met mensen die hebben deelgenomen aan één of meerdere thematieken. Het 
besluit van het Verslag werd grotendeels op basis van deze uitwisselingen opgemaakt.  

- In totaal werden 36 overlegbijeenkomsten georganiseerd in functie van het tweejaarlijkse 
Verslag over publieke diensten en armoede, waarvan 25 in 2015. Daarnaast vonden ook een 
aantal bilaterale contacten plaats. De organisaties en de personen die aan het proces van het 
tweejaarlijks Verslag hebben bijgedragen worden vermeld op het einde van elk hoofdstuk en in 
bijlage van het Verslag. 

- Dit jaar heeft het Steunpunt heel veel geïnvesteerd in de redactie van de teksten voor het 
tweejaarlijkse Verslag; de ontwerpteksten werden meerdere keren heel aandachtig door de 
deelnemers van de overleggroepen nagelezen, waarna het team de opmerkingen telkens 
integreerde. 

 

  



 

 

3.2. Dialoog over specifieke thema's  

- Band tussen geplaatste kinderen en hun ouders 

In navolging van het project 'familles pauvres, soutenir le lien dans la séparation' in de Federatie 
Wallonië-Brussel, gecoördineerd door het Steunpunt, werd een video gerealiseerd door RTA, 
een  'service de formation agréé de l'aide à la jeunesse'. De video getuigt op een levendiger 
manier over het project - wat een rapport niet kan doen - en zal een bijdrage leveren in de 
verdieping van de dialoog en de uitbreiding ervan naar andere actoren. Een eerste voorstelling 
was voorzien op 25 november, in aanwezigheid van minister van Bijzondere Jeugdzorg maar 
moest worden uitgesteld omwille van het dreigingsniveau (terrorisme). De voorstelling zal 
plaatsvinden op 25 januari 2016. Een pedagogisch dossier begeleidt de video en maakt het zo 
tot een echt vormingsinstrument voor beroepskrachten in de bijzondere jeugdzorg. Het 
Steunpunt heeft bijgedragen in de redactie ervan. 

- Bijzondere jeugdzorg 

Het Steunpunt heeft in 2015 de groep Agora, die sinds meerdere jaren bijeen komt  binnen de 
Algemene Directie van de Bijzondere Jeugdzorg in de Federatie Wallonië-Brussel, verder 
ondersteund. 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 AGAJ, een lid van het kabinet van de 
minister en verenigingen waar armen het woord nemen.  

Er hebben zes vergaderingen plaatsgevonden in 2015, afwisselend bijeenkomsten van een halve 
dag en een volledige dag. 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 Agora 
heeft verder gewerkt op de transparantie en communicatie van documenten, in opvolging van 
de adviezen van de twee verenigingen, om op die manier rekening te houden met hun reflecties 
en bekommernissen.  

De minister van Bijzondere Jeugdzorg heeft de groep Agora in september 2015 ontmoet en deze 
gevraagd om hem een advies te bezorgen over het voorontwerp van het decreet inzake 'le Code 
de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse'. Deze 
werkzaamheden zijn bezig, het advies van de groep Agora zal begin februari aan de minister 
worden overgemaakt. 

- 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). Er zijn in 2015 vier bijeenkomsten 
doorgegaan, waaraan een 15-tal personen hebben deelgenomen. De behandelde vragen 
betreffen: de vorming voor de realisatie van een armoedetoets (op basis van de denkoefening 
die in Vlaanderen is gebeurd), de ondersteuning bij de uitvoering van een dergelijke toets (op 
basis van de fiches betreffende armoede in de handleiding RIA), de bestaande instrumenten 
voor de realisatie van een test zoals simulatiemodellen, Social Impact Assessment, …  

Op einde het van het jaar werd een ontwerpnota, die de stand van zaken van de reflecties 
weergaf, besproken. De nota zal in 2016 worden gefinaliseerd. 

 

  



 

 

4. Ontwikkeling en verspreiding van kennis 

4.1. Opvolging, ondersteuning en st imulering van onderzoek 

4.1.1. Begeleidingscomités 

Het Steunpunt participeert in onderzoeken op vraag van verschillende organisaties en instellingen 
door deel te nemen aan haar begeleidingscomités. In 2015, 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 2015 
woonde het Steunpunt het begeleidingscomité bij van het EDIPO-project (Tewerkstelling, 
loondiscriminatie en armoede), gecoördineerd door de Université Libre de Bruxelles, en van het 
WOLDEMP-project (Age, femmes et emploi: une évaluation), gecoördineerd door de Université 
Catholique de Louvain. 

- 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 naar 'Sociale ongelijkheid in gezondheid en sterfte in 
België: meervoudige dimensies, meervoudige oorzaken' (CAUSINEQ), uitgevoerd door de VUB 
en UCL in het kader van het programma BRAIN-be van het Federaal Wetenschapsbeleid. 

- 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 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).  

- Begeleidingscomité van het project Housing's First Belgium. 

- Opvolgingscomité ESF-Actiris – opvolging programmatie (2007-2013 en 2014-2020). 

- Begeleidingscomité van het onderzoeksproject MIGRAGE (de huidige en toekomstige 
pensioenrechten van migranten in België), gecoördineerd door de KU Leuven. 

4.1.2. Deelname aan studiedagen en colloquia 

In 2015 namen de medewerkers van het Steunpunt deel aan volgende studiedagen en colloquia: 
 
- Inspiratiedag 'Armoede gekleurd: participatie van mensen in armoede met een migratiegrond', 

netwerk tegen armoede, Minderhedenforum, CERA (23/01) 

- Kennisvoormiddag ATD Vierde Wereld 'Integrale Jeugdhulp' (24/01) 

- Conferentie over de toekomst van de bescherming van de sociale rechten in Europa. Belgisch 
voorzitterschap van de Raad van Europa, Raad van Europa, FOD Sociale Zekerheid in 
samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (12-13/02) 



 

 

- Rondetafelgesprek Brussels Armoederapport 2014 'Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede 
in het Brussels Gewest' (03/03) 

- 'Santé et précarité' midi-débats, georganiseerd door Médecins du Monde en l'Agence Alter 
(06/03 en 12/06) 

- Colloquium n.a.v. voorstelling van het federale Jaarboek 'Armoede in Belgïe 2015: Europa 2020: 
halfweg, op de goede weg? Het Belgische armoedebeleid in een Europese context'   (26/03) 

- Université populaire 'Administration des biens', ATD Quart Monde (21/04) 

- Focusgroepgesprek omtrent een nieuwe postuniversitaire opleiding over de sociale bescherming 
in België, georganiseerd door de KU Leuven in samenwerking met de Université catholique de 
Louvain (21/04) 

- 'Colloque sur la fracture numérique', Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (23/04) 

- Studievoormiddag Nederlandstalige Vrouwenraad (NVR) 'Gevolgen van loopbaankeuzes v/m en 
de komende pensioenhervorming' (28/04) 

- Studiedag 'Le logement à Bruxelles: quel accès pour les sans-abri ?', AMA en Fami-Home (04/05) 

- Colloque sur la Charte sociale européenne révisée (28/05) 

- Studiemoment RISO Vlaams-Brabant 'Een netwerk voor gezondheid. Netwerkbenadering in de 
gezondheidszorg voor maatschappelijk kwetsbare groepen' (05/06) 

- Uitreiking Welzijnszorg Prijs Armoede Uitsluiten 2015, Welzijnszorg (09/06) 

- Overhandiging federale Prijs Armoedebestrijding, Staatssecretaris voor Maatschappelijke 
Integratie en Armoedebestrijding Elke Sleurs en de POD Maatschappelijke Integratie (03/07) 

- Lanceringsmoment 'MYRIA', Federaal Migratiecentrum (03/09) 

- Studienamiddag 'Woonnood in Vlaanderen. Feiten, mythen, voorstellen', Onderzoeksgroep 
HauS (Housing and Urban Research - Faculteit Architectuur KU Leuven) (08/09) 

- Lanceermoment van het Charter Armoede in Woonzorgcentra, Caritas (06/10) 

- Themadag 'Welke bescherming voor de Brusselse huishoudelijke afnemer', Brugel (09/11) 

- Intergroupe Quart Monde Parlement européen (21/10) 

- Seminaire-Debat 'Pauvreté : changer le langage pour changer la politique', l'association 
européenne  pour la défense des droits de l'homme (16/11) 

- Colloque 'inégalités sociales – quels droits y résistent ?', Ministre de l'aide à la jeunesse, des 
Maisons de Justice et de la Promotion de Bruxelles (25/11) 

- Rondetafel over kinderarmoede, Kinderrechtencommissariaat (30/11) 

  



 

 

4.2. Verspreiding van kennis 

4.2.1. Bijdragen op studiedagen en colloquia 

In 2015 leverden de medewerkers volgende bijdragen op studiedagen, colloquia en andere 
evenementen, op vraag van de organisatoren: 
 

- Deelname aan Expertenseminarie 'Selectiviteit Belgische uitkeringen en diensten', Universiteit 
Antwerpen en Universiteit Gent (07/01) 

- Deelname aan feedbackmoment voor de nota 'Précarité et logement', BBROW – RBDH (14/01) 

- Presentatie op hoorzitting 'Armoede en vrouwen', Belgische Senaat (23/01) 

- Voorstelling van de nota 'De versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen: impact 
op armoede', SP.A-studiedienst (28/01) 

- Presentatie 'Etat des lieux de la pauvreté et des enjeux de la protection sociale pour les 
personnes pauvres', Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation (CPCP) Mons – 
Hainaut (05/02) 

- Deelname aan consultatie 'Tariefregulering water', Vlaamse MilieuMaatschappij (11/02) 

- Deelname aan de hoorzitting georganiseerd door de Commissie voor volksgezondheid, het 
leefmilieu en de maatschappelijke hernieuwing, kamer van volksvertegenwoordigers. Voorstel 
van resolutie betreffende de strijd tegen armoede, n° 287/1  (25/02) 

- Inleiding over 'Sociale bescherming en armoede' op de Open platform dag van het Belgisch 
Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 (25/02) 

- Begeleiding van werkgroep tijdens de Forumdag van het Netwerk tegen Armoede (26/02) 

- Après-midi d'études 'La sécurité sociale dans l'Etat fédéral. Incidences de la Sixième Réforme de 
l'Etat et perspectives', UCL (13/03)  

- Presentatie en begeleiding van een werkgroep over "Isolement social et géographique en 
milieu rural ", Journée d'étude de l'Union nationale des mutualités socialistes – « Le service 
social mutualiste. Nouveaux publics ? Nouvelles questions ? » (20/03) 

- Deelname aan Policy Workshop 'Access to benefits', Eurofound (24/03) 

- Presentatie 'Niet-gebruik van en niet-toegang tot rechten' op het colloquium 'Elektronische 
gegevensuitwisselingen: minder administratie voor personen met een beperking!', FOD Sociale 
Zekerheid in samenwerking met Steunpunt Armoedebestrijding en de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid (28/04). 

- Deelname aan panel 'Armoede in België', Inspiration vzw (05/05); 

- Deelname aan panel tijdens de 'Energie- en Klimaatdag voor lokale besturen', VVSG (07/05) 

- Tussenkomst bij het European committee for social cohesion, human dignity and aquality 
(CDDECS). Roundtable discussion 'Social inclusion of all persons and in particular of all persons 
in vulnerable situations and the effectiveness of rights' (27/05) 

- Presentatie 'Bereiken van mensen in armoede' tijdens de Algemene Ledenvergadering van het 
netwerk van Belgische ombudsmannen- en vrouwen (05/06) 

- Hoorzitting in de Senaat over kinderarmoede (08/06) 

- Hoorzitting in het Europees Parlement, Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken: 'The 
Revision of the EU 2020 Strategy' (15/06). 



 

 

- Deelname aan de rondetafel 'Comment empêcher les inégalités de traitement sur le marché 
locatif ?', kabinet van minister Frémault, Brussels Hoofdstedelijk Gewest (22/06) 

- Deelname aan panel tijdens de studiedag 'Over de resultaten van vier jaar armoedeonderzoek 
en de armoedetoets', Vlaams Armoedesteunpunt (14/09) 

- Voorstelling van het Steunpunt tijdens de 'Vorming armoedetoets' (12/11)  

- Presentatie van de aanbevelingen cultuur op de studiedag 'Cultuur au pouvoir – De sociale rol 
van kunst en cultuur', RAB/BKO, Lasso, Article 27 Bruxelles, Cultuurcentrum Brussel en de 
Concertation des Centres Culturels Bruxellois (26/11)  

- Deelname aan de rondetafel over de strijd tegen armoede en over sociale inclusie in België, 
Porticus (10/12) 

- Presentatie in werkgroep van de studiedag 'Beleidsevaluatie gisteren, vandaag en morgen', 
Vlaams Evaluatieplatform (17/12) 

- Presentatie van analyses en aanbevelingen inzake energie en water op 'Water en vuur, 
projectvergadering december 2015)', Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie (18/12) 

Medewerkers van het Steunpunt namen ook deel aan volgende jury's, commissies en stuurgroepen: 

- Jury Federale Armoedeprijs 

- Jury CERA, projets Quartiers libres – rencontre et mixité sociale des jeunes 

- Werkgroep beleidsaanbevelingen van het Vlaams Centrum Schuldenlast 

- Voorzitter van jury 'Waterarmoede', Koning Boudewijnstichting 

- Werkgroep 'LAC-Water', Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie 

- Platform Energie-armoede, Koning Boudewijnstichting 

4.2.2. Publicaties 

Het Steunpunt publiceerde volgende nota's :  

- Universeel periodiek onderzoek door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Tweede 
cyclus – 24e zitting. Compilatie van de bijdragen, 26 juni 2015 

- Examen Périodique Universel de la Belgique auprès du Conseil des Droits de l’Homme des 
Nations Unies. Second cycle – 24e Session en Janvier 2016. Compilation de contributions, 26 
juni 2015 

- United Nations Human Rights Council’s - Universal Periodic Review. 
Second cycle – 24th Session BELGIUM. Compilation of the contributions , June 2015 

- Eerste feedback op de plannen rond een nieuwe tariefstructuur water, vanwege het Netwerk 
tegen Armoede, Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie en het Steunpunt tot bestrijding 
van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting op vraag van het kabinet van de 
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, 26 juni 2015. 

- Nota betreffende de piste van een centraal huurwaarborgfonds, februari 2015. 

- Note relative à un fonds central de garanties locatives, februari 2015. 

 

 

 
Medewerkers van het Steunpunt publiceerden in 2015 enkele artikels in tijdschriften of readers:   

http://www.armoedebestrijding.be/publications/UPD.pdf
http://www.armoedebestrijding.be/publications/UPD.pdf
http://www.luttepauvrete.be/publications/EPU.pdf
http://www.luttepauvrete.be/publications/EPU.pdf
http://www.combatpoverty.be/publications/EPU.pdf
http://www.combatpoverty.be/publications/EPU.pdf
http://www.armoedebestrijding.be/publications/UPD.pdf
http://www.armoedebestrijding.be/publications/UPD.pdf
http://www.armoedebestrijding.be/publications/UPD.pdf
http://www.armoedebestrijding.be/publications/UPD.pdf
http://www.armoedebestrijding.be/publications/nota_huurwaarborgfonds.pdf
http://www.luttepauvrete.be/publications/note_garantielocative.pdf


 

 

- De Boe Françoise en Van Hootegem Henk, Besoins primaires et survie, droits fondamentaux & 
dignité humaine. In: L'Observatoire, nr. 84, 2015, p. 9-13. 

- De Boe Françoise en Van Hootegem Henk, Pauvreté et ineffectivité des droits. Non-accès et 
non-recours aux droits. In: L'Observatoire, nr. 82, 2014, verschenen in februari 2015, p. 75-77.  

4.2.3. 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 2015 stuurde het Steunpunt twee nieuwsflitsen: 

- 12/5 : Erkenning van discriminatie op basis van 'vermogen' in de huisvestingssector 

-  8/10 : 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede 

4.3. De activiteiten van het documentatiecentrum  

Het documentatiecentrum is vooral gericht op intern gebruik. Zo werden bijvoorbeeld verkennende 
nota's aangemaakt over de publieke diensten ter voorbereiding van het thema dat in de 
overleggroepen, door het Steunpunt georganiseerd, zouden worden behandeld: een algemene 
introductie over publieke diensten in België, een literatuurlijst over het thema mobiliteit,… 

Het Steunpunt ontvangt ook heel wat vragen via email of telefoon (een 80 tal werden geregistreerd). 
Het gaat enerzijds om informatieve vragen van studenten en docenten (35), van organisaties, 
studiediensten, onderzoekscentra, journalisten (24), … en anderzijds om vragen voor hulp (een 20-
tal; deze handelen voornamelijk over financiële moeilijkheden). Bij hulpvragen tracht het Steunpunt 
naar een concrete organisatie door te verwijzen die in de regio van de hulpvrager ondersteuning kan 
bieden bij het zoeken naar een antwoord op de hulpvraag.  

 

  

http://www.revueobservatoire.be/Besoins-primaires-et-survie-droits-fondamentaux-et-dignite-humaine?return=publication
http://www.revueobservatoire.be/Besoins-primaires-et-survie-droits-fondamentaux-et-dignite-humaine?return=publication
http://www.armoedebestrijding.be/publications/colloq_nontakeup/OBS%2082%20INEFFECTIVITEDROITS.pdf
http://www.armoedebestrijding.be/publications/colloq_nontakeup/OBS%2082%20INEFFECTIVITEDROITS.pdf
http://www.armoedebestrijding.be/
http://www.armoedebestrijding.be/cijfers.htm
http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_minimum_uitkeringen.htm


 

 

5. Bijdrage aan het politieke debat en de politieke actie  

5.1. 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.  

- Sociaal-Economische Raad van het Waalse Gewest (CESW) 
Het tweejaarlijkse Verslag werd op 8 oktober voorgesteld aan de 'Commission action et 
intégration sociale'. Avis relatif au 7ème Rapport bisannuel du Service de lutte contre la 
Pauvreté intitulé "Protection sociale et pauvreté", 6 janvier 2015. 

- Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC) 
Het Verslag werd voorgesteld op de bijeenkomst van 20 maart 2015. 

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 

- 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 drie maal samen en er was een open 
platformdag waarop het Steunpunt een presentatie over sociale bescherming deed. De 
Werkgroep 'Sociale indicatoren' kwam drie maal samen, onder andere in functie van het 
indicatorenmateriaal voor de Belgische rapportage in het kader van EU2020.  

- Het Steunpunt heeft een bijdrage opgemaakt in het kader van de publieke consultatie, 
georganiseerd door de Europese Commissie, betreffende 'langdurige werkloosheid'. 

- Het Steunpunt maakt deel uit van de ad hoc werkgroep 'gezondheidsongelijkheden' van de 
Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO). Deze werkgroep bereidde 
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 
2015 heeft het Steunpunt ook deelgenomen aan het voorbereidend proces inzake de opmaak van 
het nieuwe Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA), met onder andere deelname aan het 
stakeholdersplatform. 

- Op vraag van het kabinet van de Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw heeft het 
Steunpunt deelgenomen aan de bespreking van de plannen inzake de nieuwe watertarifering. Het 

http://www.armoedebestrijding.be/samenwerkingsakkoord.htm
http://www.armoedebestrijding.be/samenwerkingsakkoord.htm#Art. 4.
http://www.cesw.be/index.php?page=NL
http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1206.pdf
http://www.cesw.be/uploads/fichiers_avis/1206.pdf
http://www.serv.be/serv/thema/37
http://www.mi-is.be/be-nl/start
http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-sociale-zekerheid.htm


 

 

heeft – samen met het Netwerk tegen Armoede en Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie- 
een eerste feedbacknota opgesteld (zie ook rubriek publicaties) en vervolgens elementen 
aangeleverd voor de opmaak en bespreking van de armoedetoets op de ontwerpteksten voor de 
nieuwe regelgeving. 

- Het Steunpunt heeft deelgenomen aan de stakeholdersbijeenkomst in functie van de opmaak van 
het Energiearmoedeplan van de Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie, en de 
inzichten en aanbevelingen uit het Verslag 2014-2015 als input doorgegeven. 

- Het Steunpunt neemt deel aan de bijeenkomsten van de Werkgroep Energie en Armoede, 
georganiseerd door EANDIS. 

 
  



 

 

6. Intern beheer van het Steunpunt 

Het Beheerscomité en de Begeleidingscommissie zijn elk drie maal samengekomen. . 

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. 

Naast de werkzaamheden van het Steunpunt, heeft de Begeleidingscommissie telkens een punt 
Europese actualiteit en een punt Belgische actualiteit op de agenda. 

De behandelde Europese items: Europees Semester, 'mid term evaluation' van de Strategie Europa 
2020. 

De behandelde Belgische items: Nationaal Hervormingsprogramma, evaluatie van de OCMW's, 
project BClose, armoede van vrouwen (Brussels rapport). 

Het team is samengesteld uit acht personen, met in totaal 6,60 voltijds equivalenten. Een stagiair 
'maatschappelijk werk' (opleiding 'sociaal beleid') van de Arteveldehogeschool heeft het team 
versterkt van februari tot begin mei. 

Twee medewerksters hebben een taalopleiding gevolgd (Frans en Nederlands) 

 

  



 

 

7. Bijlage:  

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; 



 

 

 

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; 



 

 

>> 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 



 

 

interimverslagen opmaken over ieder vraagstuk dat betrekking heeft op een 

gebied dat tot zijn opdrachten behoort; 

>> Structureel overleg organiseren met de armsten. 

 

§2 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 

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. 



 

 

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, Minister-

President; 

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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