
DE OPVOLGING
Dit verslag betekent geen einde op zich. Het samenwerkingsakkoord, dat de opdrachten van het Steunpunt tot bestrijding van
armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting definieert, heeft het ontworpen als een hulpinstrument voor de beleidsbe-
slissingen. Het voorziet dat de regeringen, de parlementen en de bevoegde adviesorganen er over discussiëren. Talrijke actoren op
het terrein hebben zich gemobiliseerd om bij te dragen tot dit verslag; hun verwachting tegenover de beleidsverantwoordelijken
is groot.

Federale Regering     �  Kamer en Senaat
� Nationale Arbeidsraad    � advies
� Centrale Raad voor het Bedrijfsleven  � advies

Regeringen van de Gemeenschappen  � parlementen
� adviesorganen    � advies

Regeringen van de Gewesten   � parlementen
� adviesorganen    � advies

debat  betreffende de inhoud van het verslag en 
de adviezen door de ondertekende partijen, 

d.w.z. alle regeringen

Verslag Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Voorzitter Interministeriële Conferentie Maatschappelijke Integratie  (IMC)

via IMC

– Artikel 4 van het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de
bestendiging van het armoedebeleid

Art. 4. § 1. 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, Parle-
menten 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.
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