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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
2019 was het tweede jaar van het overlegproces rond duurzaamheid en armoede, in functie van het
10de tweejaarlijkse Verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede. Ook bij dit thema kon het
Steunpunt heel veel personen en organisaties bij het overlegproces en de totstandkoming van het
tweejaarlijkse Verslag betrekken: meer dan 140 organisaties en instellingen, en bijna 250 personen,
waren betrokken. Bijzonder interessant waren ook de momenten waarbij het overleg uitgebreid werd
met andere actoren: de input van kinderen en jongeren van twee verenigingen waar mensen in armoede
samenkomen (Centrum Kauwenberg en Luttes-Solidarités-Travail), de organisatie van een workshop
tijdens het tweede nationaal SDG-Forum, en de ontmoeting met organisaties in de Duitstalige
Gemeenschap. Doorheen het overlegproces werd de wil van mensen in armoede om hun betrokkenheid
bij een duurzame planeet en toekomst in de verf te zetten, meer dan eens duidelijk. Het grote
engagement van verenigingen waar armen het woord nemen in het overlegproces binnen het Steunpunt
– in dialoog met andere diverse organisaties – was een bijzonder essentiële bijdrage in het debat over
duurzaamheid en armoede en een sterk signaal om deze actoren mee te nemen in het toekomstig
klimaat- én armoedebeleid.
De voorstelling van het tiende tweejaarlijkse Verslag – op 11 december 2019 in het Egmontpaleis –
gebeurde in combinatie met het evenement ‘25/20 jaar strijd tegen armoede’ naar aanleiding van de
25ste verjaardag van het Algemeen Verslag over de Armoede en de 20ste verjaardag van het
Samenwerkingsakkoord ter bestendiging van het armoedebeleid (en deze van het Steunpunt tot
bestrijding van armoede zelf). De talrijke aanwezigheid tijdens de persvoorstelling van het Verslag in de
voormiddag en tijdens het 25/20 evenement in namiddag illustreerde de betrokkenheid en engagement
van velen in de strijd tegen armoede. We konden de vraag in het tweejaarlijkse Verslag om de bestrijding
van armoede centraal te zetten in het beleid rond duurzaamheid en klimaat – to leave no one behind aan een divers publiek meegeven.
De organisatie van het evenement rond ‘25/20 jaar strijd tegen armoede’ was één van de
samenwerkingen die het Steunpunt het afgelopen jaar realiseerde, met name met de Koning
Boudewijnstichting. Andere initiatieven gebeurden in samenwerking met administraties (bijvoorbeeld
de nota rond automatische toekenning van rechten, met de POD Maatschappelijke integratie), met
ombudsdiensten (reflectiedag rond het bereik van precaire groepen), met parlementen (een colloquium
rond non-take-up van rechten met het Parlement van de Franstalige Brusselaars en het Observatorium
voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad), …
Nog andere samenwerkingen gebeurden in het kader van de link tussen mensenrechten en armoede.
Het Steunpunt kon binnen het Europees netwerk van nationale mensenrechteninstellingen Ennhri zijn
overlegmethode en mensenrechtenbenadering van armoede voorstellen tijdens een specifiek event
naar aanleiding van zijn 20ste verjaardag, tijdens de Annual Conference van Ennhri, en in de werkgroep
‘sociale en economische rechten’. De verwijzing naar de overlegmethode en verschillende projecten van
het Steunpunt in Ennhri-publicaties toont de waardering voor de bijdrage van onze Belgische
interfederale instelling. Ook werd verder gebouwd aan de samenwerking met de andere
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mensenrechteninstellingen in België, op nationaal niveau, onder andere in het kader van de rapportage
in de opvolging van de mensenrechtenverdragen.
2019 was dus in het bijzonder een jaar waarin het Steunpunt tot bestrijding van armoede zijn specifieke
bijdrage in de strijd tegen armoede kon realiseren, op basis van zijn opdrachten in het
Samenwerkingsakkoord, en in samenwerking en complementariteit met de verschillende actoren die
elk hun rol spelen in de strijd tegen armoede.

De hyperlinks in dit activiteitenverslag geven de lezer gemakkelijk toegang tot de relevante documenten
en informatie.
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2. Overleg en uitwisseling met diverse actoren
2.1. Dialoog in perspectief van het tweejaarlijkse Verslag 2018-2019
Aansluitend op het dialoogproces dat opgestart werd in het kader van het Algemeen Verslag over de
Armoede, kreeg het Steunpunt de opdracht toevertrouwd om een structureel overleg te organiseren
tussen mensen in armoede en andere actoren (beroepskrachten, academici, sociale partners, beleidsverantwoordelijken), met bijzondere aandacht voor de participatie van mensen in armoede en hun
verenigingen. Dit overleg, waarbij verschillende vormen van kennis worden uitgewisseld, gebeurt in een
tweejaarlijkse cyclus, in functie van de tweejaarlijkse Verslagen van het Steunpunt.
In 2019 vonden 8 overlegbijeenkomsten plaats om het tiende tweejaarlijkse Verslag van het Steunpunt
‘Duurzaamheid en Armoede’ voor te bereiden. Dit thema liet ons toe om naast verenigingen waar armen
het woord nemen en partners waarmee het Steunpunt al langer samenwerkt (mutualiteiten, OCMW’s,
sociale organisaties), ook actoren uit de natuur-, milieu- en klimaatsector uit te nodigen, zoals
Natuurpunt, het Netwerk bewust Verbruiken, Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling,
Associations 21…). Gemiddeld namen een 50 à 60 mensen aan deze bijeenkomsten (met telkens twee
dagdelen) deel. Het totaal aantal deelnemers bedroeg meer dan 240 personen uit meer dan 140
organisaties/instellingen. Van elke bijeenkomst werd een uitgebreid verslag opgesteld om besproken
te worden binnen de deelnemende verenigingen en organisaties.
De bijeenkomst in januari werd besteed aan het thema toegang tot gezondheidszorg en justitie. Daarna
werd een bijeenkomst gewijd aan de voorstelling van enkele duurzame projecten. We bespraken hun
toegankelijkheid voor mensen in armoede, hun duurzaam karakter op lange termijn, verbeterpunten…
De volgende vier bijeenkomsten werden de ontwerpteksten voor de verschillende hoofdstukken en
punten van het Verslag voorgesteld en samen overlopen, becommentarieerd en aangevuld. In
september kwamen de kinderen en jongeren van twee verenigingen waar armen het woord nemen
(Centrum Kauwenberg en Mouvement Luttes Solidarités Travail) het resultaat voorstellen van hun
project en reflectie rond duurzaamheid. Samen met de deelnemers aan het overleg bogen we ons ook
over een online instrument om de ecologische voetafdruk te berekenen. Tot slot organiseerden we een
laatste bijeenkomst rond de aanbevelingen die in het Verslag naar voren worden geschoven. De
volledige ontwerpversie van het Verslag werd op 5 november voorgelegd aan de Begeleidingscommissie
van het Steunpunt.
Het Steunpunt greep verscheidene gelegenheden aan om de dialoog over duurzaamheid en armoede te
verbreden. Zo trok het team in september op uitnodiging van de minister van Gezin, Gezondheid, Sociale
Aangelegenheden, Huisvesting, Energie en Ruimtelijke Ordening van de Duitstalige Gemeenschap naar
Eupen om in overleg te gaan met de administratie en verscheidene actoren op het terrein. Het
Steunpunt verzorgde ook een workshop op het SDG Forum 2019, en werd begin 2020 verkozen tot SDG
Voice 2020.
Het tweejaarlijkse Verslag Duurzaamheid en Armoede werd gepubliceerd op 11 december 2019 en
voorgesteld aan het publiek en de pers in het Egmontpaleis. Ter gelegenheid van deze persvoorstelling
maakte het Steunpunt ook een videomontage waarin deelnemers aan het overleg getuigen over hoe zij
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het overleg ervaarden. ’s Namiddags vond het evenement ‘25/20 jaar strijd tegen armoede’ in
samenwerking met de Koning Boudewijnstichting plaats.
Het tweejaarlijkse Verslag, de bijdragen van de kinderen en jongeren, de video met getuigenissen en de
informatie over de persvoorstelling zijn beschikbaar op de website van het Steunpunt.

2.2. Samenwerking met administraties, kabinetten en parlementen
Als interfederale instantie werkt het Steunpunt samen met verschillende administraties, kabinetten en
parlementen, op verschillende domeinen en bevoegdheidsniveaus.
- Het Steunpunt is lid van het netwerk van federale armoedeambtenaren en neemt vanuit die
hoedanigheid deel aan de trimestriële vergaderingen. De ontwerpnota rond automatische
toekenning van rechten - opgesteld door het Steunpunt en de POD Maatschappelijke integratie –
werd aan de betrokken administraties voorgesteld en afgewerkt eind 2019 (publicatie voorzien begin
2020). Deze nota werd ook gepresenteerd en besproken op de Begeleidingscommissie van het
Steunpunt. De nota is gebaseerd op bijdragen van verschillende administraties die in het kader van
deze actualiseringsoefening bevraagd werden.
- Op vraag van de POD Maatschappelijke Integratie en in samenwerking met het netwerk van federale
armoedeambtenaren, heeft het Steunpunt bijgedragen aan de evaluatie van het 3e Federaal Plan
Armoedebestrijding 2016-2019 met het oog op de voorbereiding van het 4e Federaal Plan
Armoedebestrijding. Het Steunpunt kreeg de specifieke opdracht om de participatie van de
stakeholders bij de uitvoering van het federaal plan te evalueren evenals de coherentie van het
ontwikkelde beleid. De resultaten van de evaluatie door het Steunpunt werden op 29 mei 2019
voorgesteld aan het netwerk van federale armoedeambtenaren. De evaluatienota werd gepubliceerd
op de website van de POD Maatschappelijke Integratie.
- In 2019 werd het boek ‘Armoede en handicap in België’ gepubliceerd, gecoördineerd door de FOD
Sociale Zekerheid en de POD Maatschappelijke integratie. Het Steunpunt nam in 2019 deel aan het
begeleidingscomité en schreef, samen met de Dienst Handicap van Unia, een bijdrage.
- Het Steunpunt draagt bij aan het Belgisch luik van de Europa 2020 Strategie. 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 in 2019 viermaal samen. De Werkgroep
'Sociale indicatoren' kwam 1 maal samen, onder andere in functie van het indicatorenmateriaal voor
de Belgische rapportage in het kader van EU2020.
- Het Steunpunt neemt deel aan het Horizontaal Permanent Armoede Overleg (HPAO). Dit is de
decretaal bepaalde plaats waar aandachtsambtenaren uit de Vlaamse administratie samen met het
Netwerk tegen Armoede en een aantal andere partners (waaronder het Steunpunt) samenkomen.
Dit platform is bijzonder interessant om de werkzaamheden en publicaties van het Steunpunt
kenbaar te maken en in functie van samenwerking met specifieke administraties. In 2019 heeft het
Steunpunt ook aan de voorbereiding van het nieuwe Vlaamse Actieplan Armoedebestrijding
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meegewerkt, door de deelname aan een ‘deep dive’-bijeenkomst rond de mogelijke thema’s van het
nieuwe plan.
- Sinds in Vlaanderen sociale statistieken rond water worden uitgewerkt, is er ook een Klankbordgroep
‘Algemeen Waterverkoopreglement’ actief, met deelname van het Steunpunt. In deze groep worden
de nieuwe jaarlijkse cijfers besproken, wat een licht werpt op de problematiek en de uitvoering van
de regelgeving op het terrein.
- In de Federatie Wallonië-Brussel, heeft het Steunpunt zijn samenwerking met de Administration
générale de l'aide à la jeunesse – binnen de groep Agora – verdergezet. Deze groep werd in 1998
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.
De herziening van de wetgeving houdende de preventie, hulp en bescherming aan de jeugd,
aangenomen in 2018, stond centraal in de werkzaamheden van Agora. De groep Agora besteedde
vooral aandacht aan twee van de 19 uitvoeringsbesluiten : het besluit over de wijze van raadpleging
en communicatie van de stukken van het dossier van de raadgever en van de directeur en het
uitvoeringsbesluit van ‘projet pour l’enfant’, een nieuw pedagogisch instrument voorzien door het
Wetboek. Op 27 februari 2019 heeft de groep Agora een officieel schrijven gericht aan de minister
bevoegd voor jeugdhulp die de reflecties van de groep over deze twee ontwerpbesluiten weergeeft.
Vanaf begin 2019 is de groep Agora bezig met een integrale lezing van het Wetboek, te beginnen met
de artikels over de memorie van toelichting en het project voor het kind (art 24 en 41 van het
Wetboek houdende de preventie, hulp en bescherming aan de jeugd). De bedoeling is om de
gevolgen van het nieuwe Wetboek op het behoud van de band tussen ouders en kinderen te
analyseren.
- Op 24 oktober 2019 heeft het Steunpunt – in samenwerking met het Parlement van de Franstalige
Brusselaars en het Brussels Observatorium voor Gezondheid en Welzijn - een ‘Jeudi de l’hémicycle’
georganiseerd, gewijd aan ‘La lutte contre la pauvreté : le non-recours aux droits’ (‘De strijd tegen
armoede: non-take-up van rechten’).
- In het Samenwerkingsakkoord van 12 mei 2014 inzake dak- en thuisloosheid engageren de
ondertekenende partijen zich om elk objectieve gegevens te verzamelen, die ze aan elkaar maar ook
aan het Steunpunt – als algemeen verzamelpunt – ter beschikking zullen stellen. Het Steunpunt heeft
op vraag van zijn Beheerscomité een interfederale werkgroep opgericht om voorstellen te doen in
functie van de concretisering van dit mandaat en van het beter in kaart brengen van de dak- en
thuisloosheid in België. Deze voorstellen zullen aan de beleidsverantwoordelijken overgemaakt
worden, om – op basis van een akkoord met de ondertekende partijen van het
Samenwerkingsakkoord – de rol als algemeen verzamelpunt voor de gegevens rond dak- en
thuisloosheid te kunnen realiseren. Deze nieuwe werkgroep kwam in het najaar van 2019 tweemaal
samen.
- Het Steunpunt nam deel aan een bijeenkomst van het Gemengd Platform dak- en thuisloosheid in
Vlaanderen, in aanwezigheid van de kabinetten van de minister voor Armoedebestrijding en Wonen
en van de minister voor Welzijn.
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- Het secretariaat van de Benelux heeft met het Steunpunt contact opgenomen om een initiatief te
nemen rond de strijd tegen armoede, en een uitwisseling van de drie landen rond dit thema te
organiseren. Het secretariaat heeft met veel interesse het proces in functie van het tweejaarlijkse
Verslag ‘Duurzaamheid en armoede’ gevolgd en plant een studiedag rond dit thema in 2020. Het
Steunpunt heeft in 2019 deelgenomen aan twee voorbereidende bijeenkomsten.
- Het Steunpunt heeft in het kader van zijn overlegproces rond duurzaamheid en armoede op
verschillende momenten samengewerkt met het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. Het
Instituut nam zelf deel aan verschillende overlegbijeenkomsten bij het Steunpunt, nam een workshop
rond het overlegproces op in het programma van het 2de nationaal SDG-Forum, en selecteerde het
Steunpunt als SDG Voice 2020.

2.3. Samenwerking met onderzoeksinstellingen
Het Steunpunt verzamelt kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmateriaal om dit via zijn publicaties
en website te verspreiden. Het ondersteunt hierbij ook het onderzoek naar armoede en sociale
uitsluiting in België. Hiertoe ondersteunt het Steunpunt verschillende onderzoeksinitiatieven door
deelname aan de begeleidingscomités van deze onderzoeksprojecten en door bilaterale contacten met
onderzoekers.
 Begeleidingscomités en stuurgroepen van onderzoeksprojecten
- Gebruikersgroep van datawarehouse 'Arbeidsmarkt en sociale bescherming' (Kruispuntbank van de
sociale zekerheid). Datawarehouse 'Arbeidsmarkt en sociale bescherming' is een belangrijke
databank voor kwantitatief onderzoek en is ook bijzonder relevant in het kader van longitudinaal
onderzoek.
- Begeleidingscomité van het onderzoek 'Verzoening van de ecologische en sociale doelen in de
transitie naar een koolstofarme maatschappij' (SUSPENS), gecoördineerd door UAntwerpen, in
samenwerking met ULB, IGEAT en het Federaal Planbureau, in het kader van het programma BRAINbe van het Federaal Wetenschapsbeleid.
- Onderzoekscomité van het onderzoek 'Armoedebestrijding door het verbeteren van de opname van
sociale maatregelen door huishoudens en bedrijven' (TAKE), uitgevoerd door UAntwerpen, ULg, het
Planbureau, en FOD Sociale Zekerheid in het kader van het programma BRAIN-be van het Federaal
Wetenschapsbeleid.
- Stuurgroep van de studie ‘Implementatie van de betaalbaarheidstoets voor de integrale
waterfactuur’, uitgevoerd door Thomas More Hogeschool en UAntwerpen in opdracht van de
Vlaamse Milieumaatschappij. Het eindrapport van dit onderzoek werd gepubliceerd in 2019.
- Stuurgroep van het PWO-project 'de rol van sociale restaurants binnen het vraagstuk van
armoedebestrijding' uitgevoerd door HOGent. Dit project onderzoekt de positie van de sociale
restaurants, als een duurzame praktijk in het armoedebestrijdingsbeleid, in het kader van de
realisatie van het recht op voeding voor burgers in kwetsbare situaties vanuit een
rechtenbenadering.
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- Wetenschappelijk comité voor de sociaaleconomische werkzaamheden van het Observatorium
Krediet en Schuldenlast.
- Stuurgroep van het ‘Wetenschappelijk onderzoek naar een Vlaamse indicatorenset om
omgevingsfactoren en beleidsevaluatie inzake armoede te meten’ (VISA: Vlaamse IndicatorenSet
Armoede), uitgevoerd door Universiteit Antwerpen - Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck
en CEBUD.
- Stuurgroep van het ‘Wetenschappelijk onderzoek naar een uniform inkomensbegrip en gezinsbegrip
in Vlaanderen’ (INKGEZ), uitgevoerd door Universiteit Antwerpen - Centrum voor Sociaal Beleid
Herman Deleeck.
- Het Steunpunt nam deel aan een seminarie rond het BELMOD-onderzoeksproject, over de
mogelijkheden om de toekenning van sociale uitkeringen te vereenvoudigen en te automatiseren,
en ondertekende ook een samenwerkingsovereenkomst met de FOD Sociale Zekerheid met
betrekking tot dit onderzoek.
- Sinds 2017 is de Interuniversitaire Groep Onderzoek en Armoede (IGOA) terug opgestart. Het
Steunpunt ondersteunt de bijeenkomsten van dit samenwerkingsverband van onderzoekers rond
armoede en sociale uitsluiting. In 2019 werkte het Steunpunt mee aan de organisatie van drie
seminaries van IGOA.
- In 2019 heeft het Steunpunt meegewerkt aan de uitwerking van een onderzoeksvoorstel, in
samenwerking met KULeuven en UCL, voor het Brain-onderzoeksprogramma van Federaal
Wetenschapsbeleid. Dit onderzoeksvoorstel, met de naam ‘Re-Invest.be’, werd eind 2019
goedgekeurd en gaat van start in 2020 voor de duur van vier jaar.
 Bilaterale contacten in het kader van onderzoeken, doctoraten, colloquia…
- Ontmoeting met een studente Pedagogische Wetenschappen in het kader van haar masterproef over
participatie en leerkansen bij de Vlaamse armoedetoets.
- Het Steunpunt maakte deel uit van de jury voor een Masterproef in Ingénierie et Actions Sociales aan
de Hennalux te Namen, met als titel “Comment favoriser la reconnaissance professionnelle des
experts du vécu au sein des services publiques fédéraux ? » (Hoe kan de professionele erkenning van
ervaringsdeskundigen binnen de federale administraties bevorderd worden?)
- Het Steunpunt had een voorbereidend gesprek met het Observatorium Krediet en Schuldenlast in
functie van zijn studiedag ‘Wonen, tegen welke prijs?’ op 30 januari 2020.
- Het Jaarboek 2019 van USAB handelde over een duurzaam armoedebeleid. Het Steunpunt – met een
overlegproces in 2018-2019 over duurzaamheid en armoede – stemde af met het USAB, en schreef
een bijdrage op basis van zijn overlegproces in het Jaarboek, en bracht een reflectie tijdens het
colloquium tijdens de voorstelling van het Jaarboek op 5 december 2019.
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2.4. Samenwerking met mensenrechteninstellingen
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.
- Het Steunpunt heeft deelgenomen aan de maandelijkse bijeenkomsten van het Platform
Mensenrechten dat, op vrijwillige basis, de instellingen bijeen brengt 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, Gegevensbeschermingsautoriteit, Médiateur de la Wallonie et de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, Ombudsman des Deutschsprachigen Gemeinschaft, Centrale toezichtsraad voor
het gevangeniswezen, Hoge Raad voor Justitie, …). Dit Platform Mensenrechten heeft als doel om de
problematieken die verschillende instellingen aanbelangen te analyseren, de respectievelijke
bevoegdheden van elke instelling adequaat te mobiliseren en de samenwerking tussen de
instellingen te stimuleren. In 2019, hoofdzakelijk onder het voorzitterschap van de Waalse
Ombudsman, werd de oprichting van het federaal instituut voor de bescherming en de promotie van
de mensenrechten opgevolgd, evenals de rapportageprocedures bij de mensenrechtenverdragen, in
het bijzonder het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het
Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. Daarnaast wisselden de
leden ook rapporten en verslagen over de eigen werkzaamheden uit. Het Steunpunt kreeg de kans
om zijn memorandum rond samenwonen en zijn ontwerpnota rond ex-ante impactanalyse voor te
stellen.
- Als lid van het Europees Netwerk van Nationale Mensenrechteninstellingen (ENNHRI/European
Network of National Human Rights Institutions) heeft het Steunpunt actief deelgenomen aan diens
Werkgroep rond Economische en Sociale Rechten (Workgroup on Economic and Social Rights) en aan
het thematisch samenwerkingsplatform dat de Raad van Europa, Equinet, FRA en ENNHRI
samenbrengt om het belang van de economische en sociale rechten in Europa te benadrukken (CoEFRA-ENNHRI-EQUINET Collaborative Platform on Social and Economic Rights). Tijdens de bijeenkomst
van de Werkgroep in mei werden de resultaten besproken van de studie ‘Human rights in the service
of the fight against poverty: a rights-based approach to addressing poverty in the national action
plans to implement the sustainable development goals’, waaraan het Steunpunt actief meewerkte.
De publicatie ‘Applying a Human Rights Based Approach to Poverty Reduction and Measurement - a
Guide for National Human Rights Institutions’ is beschikbaar op de website van ENNHRI, evenals de
flyer ‘Aligning Poverty Reduction & Measurement with Human Rights & SDGs’, waarin het Steunpunt
als good practice wordt vermeld.
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-

Begin juni nam het Steunpunt deel aan de NHRI Academy on Economic and Social Rights in Venetië
Lido. De zesde editie van deze training georganiseerd door ENNHRI en OSCE (Office for Democratic
Institutions and Human Rights - ODIHR) had als doel de capaciteiten van de deelnemers om
economische en sociale rechten effectief te maken, te versterken.

-

Ter gelegenheid van zijn 20ste verjaardag verzorgde het Steunpunt het avondprogramma voor de
leden van de General Assembly van ENNHRI op 13 november 2019. Het was een gelegenheid om de
directeurs van Europese Nationale Mensenrechteninstellingen (NHRI) te laten kennismaken met het
Steunpunt en zijn werkzaamheden rond dialoog, rechtspraak, onderzoek en non-take-up van
rechten, en de rapporteringsmechanismen van mensenrechtenverdragen. De avond ging door in Bel
Mundo, het restaurant van Atelier Groot Eiland, een organisatie die actief is in de sociale economie
en zich inzet voor de beroepsinschakeling van volwassenen.

-

De Annual Conference van ENNHRI op 14 november 2019 was volledig gewijd aan de rol van
Nationale Mensenrechteninstellingen in het versterken van economische en sociale rechten. Het
Steunpunt nam deel aan een panelgesprek over de mogelijkheden van mensenrechteninstellingen
om economische en sociale rechten te beschermen en promoten.

2.5. Samenwerking met justitiële actoren
- Het Steunpunt wordt in zijn project Rechtspraak bijgestaan door een begeleidingscomité, dat in 2019
vier keer samenkwam. Tijdens deze bijeenkomsten werden de werkzaamheden van het project
besproken. In het Begeleidingscomité worden inzichten uitgewisseld over de relevantie en het belang
van een bepaalde uitspraak, en wordt ook verwezen naar gerelateerde rechtsleer of rechtspraak. Dit
Begeleidingscomité, samengesteld uit academici, magistraten en advocaten, herleest de door het
Steunpunt opgemaakte samenvattingen om de inhoudelijke kwaliteit te waarborgen. Op 14 mei
organiseerde het Steunpunt een vormingsmoment rond het nieuw juridisch instrument van de
vordering ter verdediging van collectieve belangen, waar een 25-tal leden van instellingen en
verenigingen aan deelnamen.
- Op 6 december 2019 organiseerde het Steunpunt, in samenwerking met het Instituut voor
Gerechtelijke Opleiding (IGO), voor de vierde maal een reflectiedag over “de kijk van magistraten op
armoede”. De dag stond in het teken van dak- en thuisloosheid en ging van start met een historische
schets van de vervolging van bedelarij en dakloosheid door een professor van de Universiteit Namen
en van getuigenissen van een rechter bij de correctionele rechtbank van Luik, een vertegenwoordiger
van het Daklozen Aktie Kommittee en van de directeur van FEANTSA. In de namiddag volgde een
uiteenzetting over uithuiszettingen door het Brussels Observatorium voor Gezondheid en Welzijn.
Vervolgens reflecteerden een 70-tal magistraten in opleiding samen met magistraten, advocaten en
vertegenwoordigers van verenigingen over de verschillende problemen in situaties van armoede.
Voor deze workshops had het Steunpunt twee fictieve casussen voorbereid, steeds gebaseerd op
beslissingen van de eigen website of ervaringen uit de praktijk. De uitwisseling van elke workshop
werd nadien voor de hele groep gepresenteerd. Tot slot werd afgesloten met een uiteenzetting over
een mensenrechtenbenadering van armoede door een onderzoeker aan de Universiteit Gent. Een
verslag van deze dag zal in 2020 beschikbaar zijn op de website.
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- Het Steunpunt nam deel aan een bijeenkomst bij het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) ter
voorbereiding van een studiedag rond energie en water in 2020.
- Het Steunpunt is waarnemend lid van het Platform Recht voor iedereen. In die hoedanigheid nam het
in 2019 deel aan 2 vergaderingen van het Platform.

2.6. Samenwerking met andere actoren
- Het Steunpunt nam deel aan de bijeenkomsten van de Werkgroep Energie en Armoede
(georganiseerd door Fluvius), en aan de bijeenkomsten van het Platform Energie-armoede
(georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting) betreffende het expertencomité, de werkgroep
‘afsluitingen’, en het project met getuigenissen rond energiearmoede.
- Er werd door het Vlaamse Energieagentschap (VEA) ook een nieuwe werkgroep in 2019 opgericht
rond de evaluatie van de openbaredienstverplichtingen energie naar aanleiding van de uitrol in
Vlaanderen van de digitale energiemeters. Het Steunpunt is lid van deze werkgroep.
- Het Steunpunt nam deel aan de overlegvergaderingen bij de POD MI, waarin actoren die actief zijn
in het project Housing First Belgium hun ervaringen uitwisselen.
- Deelname aan bijeenkomsten van BMIN, evenals aan het debat in het Parlement, georganiseerd op
28 maart 2019.
- Deelname aan de laatste rondetafel rond samenhuizen, georganiseerd door Samenhuizen vzw, een
proces dat geleid heeft tot een nota over het sociaal statuut van de alleenstaande woningdeler.
- Op 23 mei 2019, heeft het Steunpunt – samen met het Netwerk van ombudsmannen en de POD
Maatschappelijke integratie - een reflectiedag ‘Kwetsbare groepen en de ombudsman’
georganiseerd.
- Het Steunpunt had een gesprek met de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog (VILD) in functie
van hun werkgroep armoede.
- 2019 was ook het jaar om de verjaardagen van het Algemeen Verslag over de Armoede (25 jaar), van
het Samenwerkingsakkoord ter bestendiging van het armoedebeleid (20 jaar), en van het Steunpunt
dat met het Samenwerkingsakkoord werd opgericht, in de kijker te zetten. Het Steunpunt
organiseerde, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, op 11 december 2019 het
evenement ‘25/20 jaar strijd tegen armoede’, in het Egmontpaleis. Op dit evenement waren meer
dan 400 personen aanwezig, vanuit de verschillende verenigingen, organisaties, instellingen en
administraties die in de strijd tegen armoede geëngageerd zijn.
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3. Adviezen
3.1. Adviezen aan overheden
De tweejaarlijkse Verslagen van het Steunpunt zijn de basis voor aanbevelingen en adviezen,
betreffende verschillende thema's en domeinen, en ten aanzien van de verschillende
bevoegdheidsniveaus.
Eind 2019 werd het tweejaarlijkse Verslag 2018-2019 ‘Duurzaamheid en armoede’ gepubliceerd. Het
Samenwerkingsakkoord ter bestendiging van het armoedebeleid voorziet een opvolgingsprocedure
waarbij het Verslag wordt overgemaakt aan de verschillende Regeringen, Parlementen en
adviesorganen. Een lijst van de verschillende presentaties is beschikbaar op de website van het
Steunpunt.
Daarnaast waren er in 2019 volgende specifieke adviezen, in verschillende vormen:
- Met het oog op de federale en regionale verkiezingen van mei 2019 heeft het Steunpunt tot
bestrijding van armoede zijn memorandum ‘Samenwonen erkennen, ondersteunen en
aanmoedigen’ voorgesteld aan de studiediensten van CD&V, Groen, Ecolo, NVA, Sp.a, CDH, Défi en
PVDA-PTB alsook aan het Platform Mensenrechten, het Netwerk federale armoedeambtenaren, de
Vlaamse Woonraad en de werkgroep Sociale Bijstand binnen de POD MI. Dit memorandum is volledig
gewijd aan de kwestie van samenwonen. Naast een analytisch deel waarin de impact van
samenwonen voor mensen in armoede op verschillende levensdomeinen wordt beschreven, omvat
het memorandum een reeks aanbevelingen die ervoor pleiten om het samenwonen in verschillende
situaties (gezin, solidaire burgers, woningdelers) te erkennen, te ondersteunen en aan te moedigen
in plaats van af te straffen. Het overleg rond duurzaamheid bevestigde onze beslissing om de kwestie
van samenwonen op de politieke agenda te zetten. Vele deelnemers zien in samenwonen een manier
om bij te dragen tot een duurzamere wereld.
- In België zijn verschillende initiatieven genomen rond een ex ante evaluatie-instrument toegepast op
ontwerpregelgeving om de mogelijke impact op armoede te bekijken. Het is voor het Steunpunt een
interessant instrument in het kader van zijn opdracht van de evaluatie van de uitoefening van rechten
in armoedesituaties. Het Steunpunt heeft in 2019 verder gewerkt aan zijn nota rond dit thema – op
basis van de uitwisseling in zijn interfederale werkgroep – met een actualisering van de inhoud en
een bespreking van de nota op zijn Begeleidingscommissie en het Mensenrechtenplatform.
- De groep Agora waaraan het Steunpunt deelneemt overhandigde aan het Kabinet van de Ministre de
l’Aide à la Jeunesse van de Federatie Wallonië-Brussel, op vraag van deze laatste, zijn beschouwingen
over twee ontwerpbesluiten opgesteld in het kader van de uitwerking van het Wetboek in werking
getreden op 1 januari 2019. Het ene ontwerp betreft de transparantie en de communicatie van de
geschriften, het andere gaat over het project van de jongere.
-

Op 28 januari 2019 heeft het Steunpunt op eigen initiatief een advies over het voorstel van decreet
houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand overgemaakt aan de leden van de
Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement.
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-

In navolging van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft het Steunpunt zijn ‘Aanbevelingen
voor de lokale strijd tegen armoede. In functie van het gemeentelijk beleid 2019-2024’ gepubliceerd.
Daarin formuleert het Steunpunt aanbevelingen over 13 domeinen waarmee lokale actoren aan de
slag mee kunnen gaan met het oog op het ontwikkelen van een lokaal beleid voor
armoedebestrijding in 2019-2024.

-

Op 26 februari 2019 heeft het Steunpunt een advies gericht aan de Ministre des Pouvoirs locaux, du
Logement et des Infrastructures sportives van het Waalse Gewest met betrekking tot het
voorontwerp van decreet tot wijziging van de Waalse Wooncode et tot het decreet van 15 maart
2018 met betrekking tot het invoeren van de notie van kleinschalig wonen in de woonhuur.

-

Het Steunpunt heeft ook meegewerkt aan het advies dat op 29 maart 2019 door Unia is overgemaakt
aan de Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives van het Waalse
Gewest met betrekking tot het ontwerp van besluit van de Waalse Regering houdende de
organisatie van de huur van publieke huisvesting door Société wallonne du logement en de Sociétés
de logement de logement public.

3.2. Bijdragen aan internationale instanties
-

Op 7 februari formuleerde het VN-Comité voor de rechten van het kind 55 aanbevelingen aan
België als sluitstuk van de vijfde en zesde periodieke rapportering bij de uitvoering van het
Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Naar aanleiding van deze
slotbeschouwingen, publiceerde het Steunpunt tot bestrijding van armoede samen met Unia en
Myria en kinderrechtenorganisaties uit het middenveld het persbericht ‘Kinderrechten : Het VNComité voor de rechten van het kind vraagt België dringend meer aandacht te hebben voor
kwetsbare kinderen’.

-

Ter aanvulling van het zesde periodiek rapport van België in het kader van het Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten stelde het Steunpunt samen met Unia en Myria een
parallel rapport (en bijlage) op ter attentie van het Mensenrechtencomité van de VN.

3.3. Inbreng op studiedagen, colloquia en platformen
Het Steunpunt deed binnen verschillende platformen een inbreng, via een presentatie of deelname aan
een panel of rondetafel:
-

Vorming rond discriminatie op basis van sociale afkomst, Ecole des Ursulines, 28/01.

-

Deelname aan groepsinterview stakeholders, Vlaamse Milieumaatschappij, 29/01.

-

Voorstelling van het Verslag 2016-2017, Vlaams Parlement, 31/01.

-

Bijdrage aan Volksuniversiteit ‘Duurzaamheid en armoede’, Volksuniversiteit ATD Vierde Wereld,
16/02.
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-

Deelname aan het panel ‘Het niet-gebruik van sociale rechten’, Forum ‘De sociale zekerheid van
de toekomst’, FOD Sociale Zekerheid, 28/02.

-

Gastcollege tijdens lessenreeks ‘Permanente vorming’, UGent - Vakgroep Sociaal Werk en Sociale
Pedagogiek’, 18/03.

-

Presentatie ‘Meten is weten?’ op Sociale Trefdag Gent, Welzijnsoverleg Regio Gent, 28/03.

-

Raadpleging Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling - consultation Plan fédéral développement
durable, IFDD / FIDO, 2/04.

-

Presentatie tijdens ‘Séminaire sur la participation et le réprésentation des personnes qui ont
l'expérience de la pauvreté dans les institutions’, ATD Quart-Monde International, 15-16/04.

-

Presentatie tijdens Sessie ‘autodelen-een-uitweg-bij-kansarmoede’ – Klimaatdag, VVSG, 03/05.

-

Presentatie op International conference on “Addressing the hidden dimensions of poverty”,
OECD - Parijs, 10/05.

-

Deelname aan panel in side event van de Annual Convention for Inclusive Growth: Independent
national defenders for a stronger social Europe post 2020: Using the European Pillar of Social
Rights and the European Social Charter to advance the Sustainable Development Goals, Europese
Commissie, 20/05.

-

Voorstelling van het Steunpunt bij USAB, 21/05.

-

Voorstelling van het Steunpunt bij POD Maatschappelijke integratie – project
ervaringsdeskundigen, 28/05.

-

Voorstelling artikel ‘Handicap, discriminatie en armoede’, Symposium ‘Handicap en armoede’,
FOD Sociale Zekerheid en POD Maatschappelijke integratie, 28/05.

-

Workshop op SDG Forum, IFDD / FIDO, 24/09.

-

Presentatie tijdens Cycle de conférences ‘Evaluation des politiques – Plan de Lutte contre la
Pauvreté : Évaluation des mesures relatives à l’aide alimentaire’, ULB Charleroi Ville Haute /
Centre Universitaire Zénobe Gramme, 26/09.

-

Toespraak tijdens Promotieviering bachelor in het sociaal werk, Arteveldehogeschool, 01/10.

-

Presentatie op Cycle RESPIRE : "Pauvreté et durabilité en dialogue", Gemeente van WatermaelBoisfort, 26 + 28/09.

-

Presentatie en voorbereiding voor seminarie rond het Federaal Plan Armoede, SPP IS - POD MI,
2/10.

-

Presentatie tijdens Peer Review on Homelessness, SPP IS / POD MI, 3/10.

-

Presentatie van het evenement naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Armoede 17
oktober te Halle, Open armen vzw, 17/10.

-

Deelname aan ‘Avis sur l'ISADF et dialogue pour développements futurs’, IWEPS, 10/10.
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-

Presentatie op Jeudi de l'hémicycle: le non-recours aux droits, Cocof, 24/10.

-

Voorstelling van het Steunpunt tijdens Evening program 25/20 Combat Poverty Service, General
Assembly/Annual Conference ENNHRI, 13/11.

-

Deelname aan panel tijdens Annual Conference ENNHRI, 14/11.

-

Presentatie tijdens workshops van de studiedag ‘De STEK, sterke zet voor sociale bescherming’,
Samenlevingsopbouw 22/11.

-

Deelname aan panel tijdens Conferentie ‘Handicap en armoede in België’, FOD Sociale Zekerheid
en POD Maatschappelijke integratie, 03/12.

-

Presentatie ‘Duurzaamheid en armoede’ op Colloquium Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting
2019, USAB, 05/12.
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4. Verzamelen en publicatie van rechtspraak
Het Steunpunt heeft als opdracht om de effectiviteit van de mensenrechten in situaties van armoede te
evalueren. Daarom beschikt het over een project Rechtspraak, waarin rechterlijke beslissingen worden
geanalyseerd. Specifiek aan dit project is dat het rechtspraak verzamelt en gratis publiceert over alle
grondrechten, pertinent voor de invalshoek van armoede: huisvesting, bescherming van gezinsleven,
gezondheidszorg, arbeid en sociale bescherming, enz.
Het is ook in het kader van dit project dat de reflectiedag over ‘de kijk van magistraten op armoede’
wordt georganiseerd.
 Algemeen
Pertinente beslissingen worden samengevat in een voor het publiek toegankelijke taal, zonder daarmee
de juridische complexiteit uit het oog te verliezen. Vervolgens worden deze samenvattingen op de
website gepubliceerd, samen met de geanonimiseerde beslissingen. Elke samenvatting verschijnt zowel
in het Nederlands als in het Frans.
Om de kwaliteit en de juridische correctheid te garanderen, controleert het Begeleidingscomité elke
samenvatting vooraleer ze gepubliceerd wordt.
In 2019 werd een hele waaier aan thema’s behandeld: leefloon, toegang tot de gezondheidszorg,
toegang tot de rechtbank etc. Er werd ook gewerkt aan het tweede thematische cahier, dat gewijd is
aan het behoud van de link tussen geplaatst kind en natuurlijke ouders in een armoedecontext. Zowel
Europese als Belgische rechtspraak werd hiervoor geanalyseerd. De publicatie van het cahier is voorzien
in 2020. Daarnaast werd het cahier 2018 over het referentieadres bij een OCMW voorgesteld aan een
panel van experten in het kader van een Europese Peer review georganiseerd door de POD MI.
Acht rechtenstudenten (2x VUB, 2xUA, UNamur, ULB en 2x USt-Louis) hebben bij het Steunpunt in het
kader van het project stagegelopen, wat meer is dan vorige jaren. Deze samenwerking met studenten
(en hun rechtenfaculteiten) werd door zowel de studenten als het Steunpunt als heel positief ervaren.
 Verzamelmethodes
Het verzamelen van rechtspraak gebeurde op verschillende manieren. Zo ontving het Steunpunt nietgepubliceerde rechtspraak van rechters met wie het contacten onderhoudt, van verschillende soorten
rechtbanken: arbeidsrechtbanken, vredegerechten, strafrechtbanken, etc. Met de hulp van stagiairs
werd er ook gezocht naar nieuwe en relevante uitspraken in tijdschriften en databanken. Sinds 2017 is
het Steunpunt bovendien vrijgesteld van expeditierecht, waardoor het gratis beslissingen kan opvragen
bij alle Belgische rechtbanken.
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5. Informatie en communicatie
5.1. Website
Op de website (www.armoedebestrijding.be) biedt het Steunpunt aan het brede publiek informatie aan
in de drie landstalen en in het Engels; het Engelstalige en Duitstalige gedeelte zijn weliswaar minder
uitgewerkt. De website is het ideale middel om de documenten die het Steunpunt verzamelt en
onderzoekt, en ook deze die het zelf opmaakt, openbaar te maken. Zoals ook in de voorbije jaren, blijft
de meest geconsulteerde rubriek ‘feiten en cijfers’, waarbij antwoord wordt gegeven op veel gestelde
vragen. De jaarlijkse activiteitenkalender in het kader van de Werelddag van verzet tegen armoede trekt
ook altijd vele bezoekers aan.
In 2017 werden werkzaamheden opgestart voor de vervanging van de software van de website en de
aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen. De 4 websites van het Steunpunt werden in mei 2019 naar een
nieuw platform gemigreerd. De veranderingen die doorgevoerd werden hebben te maken met een
verhoging van de gebruiksvriendelijkheid van de website, het kunnen consulteren via mobiele
toestellen zoals een smartphone, de inbedding van sociale media zoals Twitter en een aanlevering van
de fiches Feiten en Cijfers in pdf-vorm.

5.2. Activiteiten van het documentatiecentrum
Het documentatiecentrum is vooral gericht op intern gebruik ter ondersteuning van de werkzaamheden
van de medewerkers. Zo worden bijvoorbeeld literatuurlijsten aangemaakt rond thema’s waarrond het
Steunpunt werkt. Zo werd een literatuurlijst aangemaakt over senioren en armoede op vraag van de
Duitstalige Gemeenschap.
Het Steunpunt ontving een 150-tal vragen via email of telefoon, waarvan de meeste (35 %)
informatievragen zijn van organisaties, beroepskrachten (vooral journalisten), studenten,
overheidsdiensten. Het gaat veelal om vragen naar cijfermateriaal. 20 % van de contacten betrof vragen
voor hulp, waarvan de meeste vragen voornamelijk gaan om financiële moeilijkheden. Bij dergelijke
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. Verder zijn er
vragen van studenten over een stageplaats, van onderwijsinstellingen omtrent het begeleiden van
studenten bij hun thesis of het zetelen in een jury; organisaties die een medewerking vragen bij een
evenement.

5.3. Persrelaties, mediastrategie en sociale media
Zoals elk jaar ter gelegenheid van de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede op 17 oktober,
werd naar de geschreven en audiovisuele pers een persbericht verstuurd om aandacht te vragen voor
de activiteitenkalender van de Internationale dag, die op de website van het Steunpunt vermeld staat.
Voor de publicatie van het tweejaarlijks verslag 2018-2019 ‘Duurzaamheid en armoede’ koos het
Steunpunt voor een geprivilegieerde samenwerking met twee nationale dagbladen, La Libre aan Franse
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zijde en De Morgen aan Nederlandse zijde, om de publicatie te verkrijgen van artikels over het Verslag
en de behandelde thema’s. Ter gelegenheid van het verschijnen van het Verslag werd ook een
persvoorstelling georganiseerd op 11 december 2019, dit keer gecombineerd met het evenement ‘25/20
jaar strijd tegen armoede’ in het Egmontpaleis, en bracht het Steunpunt een persbericht uit.
De Twitter-account (@Luttepauvrete) van het Steunpunt, aangemaakt op 16 oktober 2017, geeft een
bijkomend communicatiekanaal. De twitteraccount wordt gebruikt in functie van de actualiteit en van
de thema’s die het Steunpunt opvolgt. De account blijft gestaag groeien in termen van het aantal
gebruikers. Op 31 december 2019 waren er 331 abonnees (een stijging van 150 %). In 2019 publiceerde
het Steunpunt 183 tweets (NL + FR) met 278.400 weergaven. Gepubliceerde tweets leiden
internetgebruikers zo vaak mogelijk naar de publicaties van het Steunpunt, persartikels of pagina's op
zijnwebsite. Deze multi-channel communicatie helpt de zichtbaarheid van het werk van het Steunpunt
te vergroten. Nieuw in 2019 is het verschijnen van de Twitter-nieuwsfeed op de startpagina van de
website van het Steunpunt.
De Nieuwsflits is ook een belangrijk instrument voor de verspreiding van het werk van het Steunpunt.
Naast een artikel over een thema die door het Steunpunt wordt behandeld, geeft het een overzicht van
wat er in de voorbije maanden op de agenda van het Steunpunt stond, een overzicht van de follow-up
van het tweejaarlijks Verslag en recente publicaties van het Steunpunt. Nieuwsflitsen werden verstuurd
op 27 maart, 5 juli en 18 december 2019.

5.4. Publicaties
De publicaties zijn beschikbaar op:
• https://www.armoedebestrijding.be/publicaties/publicaties-steunpunt/notas-en-boeken/
• https://www.armoedebestrijding.be/publicaties/publicaties-steunpunt/artikels-van-demedewerkers-van-het-steunpunt/

5.5. Echo in de media
Het Steunpunt wordt regelmatig vermeld in verschillende media, voornamelijk in de gedrukte pers, op
websites en in artikels. In 2019 registreerde het documentatiecentrum meer dan 170 vermeldingen in
tijdschriftartikels, publicaties (online) en kranten. De persvoorstelling en de verspreiding van het
persbericht met betrekking tot het tweejaarlijkse Verslag ’Duurzaamheid en armoede’ resulteerden in
een berichtgeving over de publicatie van het Verslag door verschillende audiovisuele media (RTL-TVI
en Bel-RTL). Het persbericht of de artikels die erdoor geïnspireerd zijn, zijn ook opgenomen in
verschillende gedrukte en online media (Het Laatste Nieuws, Metro, Belga, Cathobel, L’Avenir, Alter
Échos, VRT). In de loop van het jaar werd het Steunpunt verschillende keren om zijn expertise
gevraagd en om deel te nemen aan debatten of interviews, op radio of TV: VRT Nieuws (8/4/19, cijfers
over sociale woningen), RTBF (Débat Première 100 % Bruxelles, ‘Les colocataires sont-ils toujours des
cohabitants?’ 26/4/19), RTL-TVI (‘1 enfant sur 9 vit dans une famille sans emploi‘, 29/4/19) en Bel RTL
‘1 enfant sur 9 vit dans une famille sans emploi’, 29/04/19 en een interview over de kerncijfers van
Wallonië 2019 - IWEPS, 8/10/19). Er zijn bijna net zoveel Franstalige als Nederlandstalige
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vermeldingen. Er wordt verwezen naar de tweejaarlijkse Verslagen van het Steunpunt en in het
bijzonder naar de kwestie van samenwonen. Regelmatig wordt verwezen naar de rubriek Feiten en
cijfers op de website.
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6. Interne werking
6.1. Begeleidingscommissie
De Begeleidingscommissie, voorgezeten door de minister 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). De Begeleidingscommissie is in 2019
vier maal samengekomen.

6.2. Beheerscomité
Het Beheerscomité heeft drie opdrachten: waken over de goede uitvoering van het
samenwerkingsakkoord, bepalen van het personeelsbehoefteplan en opmaken van een ontwerp van
budget (art. 7 van het samenwerkingsakkoord). Het Beheerscomité is in 2019 vijf maal samengekomen,
onder voorzitterschap van dhr. Ides Nicaise.
In september 2018 besliste het Beheerscomité – naar aanleiding van de discussie over de plaats van het
Steunpunt – om een evaluatie te vragen van de werking van het Steunpunt. Het team van het Steunpunt
maakte een nota met overzicht van de realisaties van het Steunpunt sinds zijn oprichting, op basis van
de vijf opdrachten die in het Samenwerkingsakkoord ter bestendiging van het armoedebeleid staan
vermeld. Een onderzoeksploeg van UGent en Ulg realiseerde een bevraging van de verschillende
stakeholders. Beide delen van de evaluatie moeten dienen om elementen aan te brengen voor de
politieke beslissing rond de institutionele plaats van het Steunpunt. Het eindrapport werd afgeleverd en
gepubliceerd in 2019.

6.3. Team
Het team bestaat dus uit negen personen, met een gemiddeld equivalent van 6,9 voltijdsen over het
jaar 2019. Henk Van Hootegem werd – na een selectieprocedure - in mei 2019 aangesteld als
coördinator van het Steunpunt, voor een mandaat van zes jaar.
Het team kon ook rekenen op de medewerking van stagiairs voor het project rechtspraak.
De tevredenheidsenquête bij de werknemers van Unia, Myra en het Steunpunt werd in 2019 verwerkt
en besproken, zowel met de coördinatie als in teamverband.
Gevolgde vorming :
- Emailetiquette
- NHRI Academy on Economic and Social Rights, georganiseerd door ENNHRI en OSCE (Office for
Democratic Institutions and Human Rights - ODIHR)
- Naar een nieuwe e-mailcultuur in een halve dag
- Dilemma-training
- Vorming rond preventie van burn-out
Activiteitenverslag 2019 – pag. 19

S t e u n p u n t to t b e s t rijd in g v a n a rm o e d e ,
b e s t a a n s o n z e ke rh e id e n s o c ia l e u its l u itin g

In functie van de werkzaamheden van het Steunpunt werden volgende (studie)dagen gevolgd :
-

Colloquium :’Van wie is Brussel?’, BBRoW, 30/01.

-

Aftrap Campagne Komaf Met Armoede, Decenniumdoelen, 16/02.

-

Afscheid kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen 21/02.

-

‘Atelier sur les futurs possibles de la pauvreté en Wallonie’, IWEPS, 21/02.

-

Rondetafel ‘Kinderen in ziekenhuis’, Caritas, 26/02.

-

Studienamiddag ‘Bewindvoering : nood aan samenspel tussen hulpverlening en justitie’, SAM
Steunpunt Mens en Samenleving, 21/03.

-

‘Wonen voor een gezond leven’, Vlaamse Gemeenschapscommissie, 21/03.

-

Re-Invest final conference, ‘Alliances to fight poverty’, 28/03.

-

Conferentie / workshops ( ?) ’Vers une mobilité plus efficace et durable - Vlot en duurzaam
mobiel’, Conseil Fédéral du Développement Durable - Federale Raad Voor Duurzame
Ontwikkeling, 28/03.

-

Debat over het minimuminkomen in het Parlement ‘Derde keer, goede keer’, Belgisch Minimum
Inkomen Netwerk (BMIN), 28/03.

-

Symposium ? ‘Intervention majorée de l’assurance soins de santé’, INAMI, 28/03.

-

‘Précarité énergétique’ – Voorstelling jaarverslag van la Fédération des CPAS Bruxellois –
Brulocalis, 28/03.

-

Re-Invest Final Conference, KULeuven – HIVA, 28-29/03.

-

Studiedag ‘Basisbereikbaarheid’, Netwerk Duurzame Mobiliteit e.a., Vlaams Parlement, 29/03.

-

Stakeholdersmeeting ‘Klimaatplan 'paKt 2030', Groen 01/04.

-

Volksuniversiteit ‘Duurzaamheid, voorstellen’, Volksuniversiteit ATD Vierde Wereld, 6/04.

-

Conferentie ‘Komt duurzame ontwikkeling eindelijk in het hart van de Belgische politiek?’,
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) (Senaat), 24/04.

-

Studiedag ‘Précarité étudiante @ Luik’, 26/04.

-

Studiedag ‘Vordering Collectief Belang, Verenigde Verenigingen’, 29/04.

-

‘Journée des gens du voyage’, Centre de médiation des gens du voyage, 30/04.

-

Algemene Vergadering, Fédération des CPAS wallons @ Namen, Fédération des CPAS wallons,
3/05.

-

Seminarie ‘Projet SUSPENS, Profiling of greenhouse gas emissions by households' consumption in
Belgium’,Federaal Planbureau, 6/05.

-

Conferentie ‘Les maison médicales, garanties d’un accès aux soins de santé pour tou·te·s ?’,
Conferentie IWEPS, 21/05.
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-

Voorstelling jaarverslag Unia 24/06.

-

Uitreiking ‘Prix international de la revue trimestrielle des droits de l’homme’ aan Georges de
Kerckhove 09/09.

-

Colloquium ‘Food aid and social policy in Europe. The tension between 'cold' and 'warm' solidarity
/ Voedselhulp en sociaal beleid in Europa. De spanning tussen 'koude' en 'warme' solidariteit.’,
UCSIA, 12/09.

-

SDG Forum, FIDO, 24/09.

-

HIVA-Stakeholdersevenement, KULeuven - Hiva, 03/10.

-

‘Peer Review on Homelessness’, POD MI, 4/10.

-

Boekvoorstelling ‘Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger’, Leuvens Collectief tegen Armoede ism
ATD Vierde Wereld, 14/10.

-

‘Atelier justice dans le cadre de la journée internationale du refus de la misère’, RWLP, 17/10.

-

Inspiratiedag rond non-take-up, KULeuven 18/10.

-

Rondetafel rond ‘Armoede, slechte huisvesting en uithuiszettingen in het Brussels Gewest’,
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, 22/10.

-

‘Séminaire fermé sur les cabinets d'avocats d'aide juridique’, DULBEA, 23/10.

-

‘Annual Conference ENNHRI’, ENNHRI, 14/11.

-

Voorstelling jaarverslag Kinderrechtencommissariaat 20/11.

-

Debat ‘Een rechtvaardige energietransitie : tegen welke prijs ?’, BV-OECO, 22/11.

-

Hearing sociaal-economische rechten, Coormulti 26/11.

-

Boekvoorstelling ‘Handicap en armoede’, FOD Sociale Zekerheid, 3/12.

-

Voorstelling verslag armoede van DGDE 06/12.
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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;
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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 1

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;
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>> 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.
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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:

§2

>>

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.

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
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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.
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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
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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
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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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Bijlage 2: 2019 in enkele cijfers
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