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Enkele data in verband met het Steunpunt tot bestrijding
van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Maart 1992
In haar regeerakkoord vraagt de regering Dehaene I naar een Algemeen verslag over de armoede.
ATD Vierde Wereld, andere verenigingen waar armen het woord nemen en de afdeling
Maatschappelijk welzijn van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten worden
aangezocht om het verslag op te maken. De minister voor Maatschappelijke Integratie vertrouwde
de coördinatie toe aan de Koning Boudewijnstichting (KBS).

December 1994
Het Algemeen Verslag over de Armoede wordt voorgesteld aan premier Jean-Luc Dehaene en de
minister van Sociale Integratie.

Mei 1998
Ondertekening van het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en
de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid. Oprichting van het Steunpunt tot
bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (verder: het Steunpunt).

Juni 2001
Presentatie van het eerste verslag van het Steunpunt: ‘In dialoog, zes jaar na het Algemeen Verslag
over de Armoede’

Juli 2003
In haar regeerakkoord kondigt de regering Verhofstadt II aan om een breed maatschappelijk debat
te organiseren over armoede en sociale uitsluiting.

December 2003
Presentatie van het tweede verslag van het Steunpunt: ‘In dialoog’

Oktober 2004
De minister van Maatschappelijke Integratie, Christian Dupont, en de Interministeriële Conferentie
Maatschappelijke Integratie nemen het initiatief tot een maatschappelijk debat over armoede en
sociale uitsluiting in België, i.s.m. de Gewesten en de Gemeenschappen.

April-mei 2005
Publicatie van 9 discussienota’s door het Steunpunt in ‘DEBATOPENER’. De nota’s vormen het
uitgangspunt van de ontmoetingsmomenten die de KBS organiseert in de tien provincies en in
Brussel.

Juni 2005
Nationale ontmoetingsdag in BOZAR en presentatie van de KBS-publicatie ‘10 jaar Algemeen
Verslag over de Armoede. Aantekeningen bij 11 dialoogmomenten’.

December 2005
Overhandiging van het derde verslag van het Steunpunt aan Christian Dupont, voorzitter van de
Interministeriële Conferentie Maatschappelijke integratie. Titel: ‘ARMOEDE UITBANNEN. Een
bijdrage aan politiek debat en politieke opvolging’.


