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Toen begin 2012 ervoor werd gekozen het thema van sociale bescherming binnen het
Steunpunt te behandelen, kon dat op een bijzonder breed draagvlak rekenen. Het belang
van ons sociaal beschermingssysteem werd bevestigd doorheen het ganse dialoogproces en
de opmaak van de hoofdstukken van het tweejaarlijkse Verslag. Uw talrijke aanwezigheid
vandaag heeft dit belang nog eens onderstreept.

Het tweejaarlijkse Verslag van het Steunpunt is gebaseerd op een intensieve uitwisseling
met een diversiteit aan actoren en is voorzien als een bijdrage aan het politieke debat en de
politieke actie. De wettelijke opvolgingsprocedure in het Samenwerkingsakkoord – waarmee
het Steunpunt is opgericht - voorziet trouwens dat de inzichten en aanbevelingen uit het
Verslag worden overgemaakt aan de verschillende regeringen, parlementen en adviesraden
om hun debat te stofferen. De verslagen van de debatten rond het tweejaarlijkse Verslag
worden systematisch op onze website geplaatst ; zo krijgen de personen en organisaties die
aan het Verslag hebben meegewerkt ook zicht op de opvolging ervan.

Gelijklopend met deze formele opvolging, is er natuurlijk ook een dynamisch proces met
presentaties en besprekingen van het Verslag op verschillende fora en bij diverse
organisaties en instanties. Ook dit seminarie kan in het streven naar een breed debat, met
een zo groot mogelijke diversiteit aan actoren, geplaatst worden. We hopen dat u
verschillende interessante elementen heeft gehoord, en u deze in uw werkzaamheden
verder kunt meenemen. Het belang van een sociaal beschermingssysteem dat helpt om de
rechten van eenieder te realiseren kan hierbij niet genoeg benadrukt worden. Wij danken u
alvast voor uw bijdrage in de zoektocht hoe dit het best kan gebeuren.

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om naar een volgende activiteit van het Steunpunt
te verwijzen. Het niet-beroep doen op rechten en de niet-toegang van rechten kwam
vandaag sterk aan bod. Ook in de werkzaamheden van het Steunpunt rond automatische
toepassing van rechten en in het recente tweejaarlijkse Verslag was voor deze problematiek

aandacht. Eind 2014 zal het Steunpunt een studiedag hieraan wijden, en uiteraard bent u
van harte uitgenodigd om deze studiedag bij te wonen.

En dan kom ik aan een kort en welgemeend dankwoord.

In de eerste plaats, dank voor uw interesse en uw aanwezigheid op deze dag van uitwisseling
en discussie.

Maar ook dank aan:
- de deelnemers aan het panel, die deze studiedag inhoudelijk hebben gestoffeerd, elk
vanuit zijn of haar invalshoek;
- Chris De Nijs, die dit alles in goede banen heeft geleid;
- de tolken, die gemaakt hebben dat iedereen op een comfortabele manier kon volgen;
- de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg die ons deze zaal ter beschikking
stelden.
- en het team van het Steunpunt, dat deze studiedag inhoudelijk en praktisch heeft mogelijk
gemaakt.

