
 
 
 
1. NATIONALE CONTEXT: UITDAGINGEN WAARAAN HET 

HOOFD MOET WORDEN GEBODEN     
 
 
1.1. DE UITDAGINGEN EN DE NATIONALE STRATEGIE VOOR DE 

BESTRIJDING VAN DE ARMOEDE 
 
Dit deel is geïnspireerd door het Strategisch rapport inzake sociale bescherming en 
insluiting 2008-2010, met een speciale aandacht voor de uitdagingen geïdentificeerd door 
het Nationaal actieplan sociale insluiting (hoofdstuk II). 
 
In 2007(EU-Silc 2007/inkomen 2006), bedraagt het armoederisicopercentage in België 
15,2%. Hierbij zijn sterke regionale verschillen waar te nemen: 11% in Vlaanderen, 19% 
in Wallonië en 28% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zonder de sociale transfers, 
zouden deze cijfers nog veel hoger liggen. De uitkeringen (uitgezonderd pensioenen) 
reduceren het armoederisicopercentage voor transfers met 46% (EU25:39%). Wat de 
toereikendheid van de sociale uitkeringen betreft kan worden vastgesteld dat de meeste 
minimum sociale uitkeringen (sociale zekerheid en bijstand) zich onder de 
armoederisicogrens situeren. 
 
Het Strategisch rapport identificeert de voornaamste sociale uitdagingen voor België.  
- Vergrijzing, die begrotingsmaatregelen vereist om de kosten te kunnen dragen van de 

rust- en overlevingspensioenen van de ouderen, waarbij moet worden toegezien op de 
toereikendheid van de ouderdomsuitkeringen. 65-plussers vertonen een hoger 
armoederisico dan de rest van de bevolking, namelijk 23%. Bij oudere alleenstaande 
vrouwen loopt dit risico op tot 31%. De wettelijke pensioenen in België zijn relatief 
laag. De groep ouderen die een huisvesting op de private huurmarkt combineert met 
een relatief laag pensioen vormt ongetwijfeld een kwetsbare groep. 
- De beheersing van de uitgaven voor geneeskundige verzorging en langdurige 
verzorging, waarbij de toegang tot kwaliteitsvolle verzorging voor iedereen moet 
worden verzekerd. De verplichte dekking voor geneeskundige zorgen is heel 
uitgebreid. Het percentage van de bevolking dat in 2006 geconfronteerd wordt met een 
uitstel van gezondheidszorg of tandverzorging omwille van o.a. financiële redenen 
situeert zich ruim onder het EU-gemiddelde (0, 5% t.o.v. 3,1% voor gezondheidszorg, 
1,3% t.o.v. 5,0% voor tandverzorging). Voor sommige kwetsbare categorieën zijn deze 
percentages echter hoger. 
-  De toename van de tewerkstellingsgraad bij risicogroepen (1), de garantie op een 
kwaliteitsvolle huisvesting, duurzaam en betaalbaar voor ieder (2) en de bestrijding 
van armoede bij kinderen en hun gezin (3) zijn de drie uitdagingen die het NAP sociale 
insluiting identificeert. Deze afbakening doet echter geen afbreuk aan de erkenning van 
het multidimensionele en veelkoppige karakter van de armoede en sociale uitsluiting 
die een transversale benadering op alle beleidsdomeinen noodzaakt. 

 



(1) De tewerkstellingsgraad voor geheel België blijft verontrustend. Een bijzondere lage 
tewerkstellingsgraad wordt teruggevonden bij lageropgeleiden en allochtonen. Voor 
beide categorieën is de tewerkstellingsgraad van vrouwen nog aanzienlijk lager dan 
die van mannen. Om een beslissende impact te hebben op de uitroeiing van de 
armoede, moet, in bijzonder, een groter aantal mensen die ver verwijderd zijn van de 
arbeidsmarkt aan een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling worden geholpen. 
Een individuele en motiverende aanpak dringt zich op; in bepaalde gevallen is het 
noodzakelijk om eerst de algemene verbetering van de persoonlijke situatie aan te 
pakken door een aangepaste begeleiding via toegankelijke en kwaliteitsvolle sociale 
diensten. Aandacht voor de kwaliteit van de banen, meer bepaald correcte lonen en 
statuten die toekomstperspectieven inhouden, maakt tevens deel uit van een 
duurzaam tewerkstellingsbeleid. 
(2) Het aanbod van gezonde en betaalbare woningen dient uitgebreid te 
worden. Huurders behoren tot een van de groepen met het hoogste 
armoederisicopercentage. Door een tekort aan sociale woningen zijn huurders 
aangewezen op de private huurmarkt. De stijgende prijsevolutie weegt zwaar door 
op het huishoudbudget van de kleine inkomens. Andere bron van financiële 
kwetsbaarheid, zelfs van schuldenlast, is de zwakke energieprestatie van de 
woningen waarin lage inkomensgezinnen huizen.  
(3) De armoede moet een halt worden toegeroepen door het creëren van een 
stabiele en zekere educatieve omgeving waarin de jongeren hun toekomstkansen ten 
volle kunnen ontplooien. Prioritaire aandacht dient uit te gaan naar het zeer groot 
aantal kinderen die in een huishouden wonen waarin niemand werkt. De interactie 
tussen de sociale tegemoetkomingen, de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van 
de kinderopvang en de participatie op de arbeidsmarkt zijn voor België de 
voornaamste aandachtspunten in de strijd tegen de armoede bij kinderen. Armoede 
weegt op de gezondheid, op de cognitieve ontwikkeling, op de schoolresultaten, op 
de aspiraties, op het zelfbeeld en op de relaties met anderen. Dit noodzaakt een 
geïntegreerde, multidisciplinaire strategie die zowel onderwijs, opvoeding als 
cultuur moet omvatten. 

 
 
 
 
 
1.2. DE BESTAANDE ADMINISTRATIEVE STRUCTUUR 
 
De Interministeriële Conferentie 'integratie in de maatschappij' van 15 december 2008 
heeft het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale 
uitsluiting aangesteld als nationaal uitvoerend orgaan. Ze heeft de 
Begeleidingscommissie van het Steunpunt eveneens aangesteld als Begeleidingscomité 
van het Europees jaar 2010, waarbij ze heeft gepreciseerd dat dit comité kan beslissen de 
Begeleidingscommissie van het Steunpunt daartoe uit te breiden. Zes extra leden zetelen 
in dit Comité (zie samenstelling onder punt 3.2). Het financieel en administratief beheer 
(onrechtstreeks gecentraliseerd beheersysteem) is gedelegeerd aan de Programmatorische 
Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie.  Elise Willame is aangesteld om 



België te vertegenwoordigen binnen het Raadgevend Comité van de Europese 
Commissie. 
 
 
 
2. HET NATIONAAL PROGRAMMA      

 
 

2.1. ACTIVITEITEN VAN HET EUROPEES JAAR 2010 
 
 
Het Europees jaar moet zich inschrijven in de voortgang van het sociale inclusieproces 
waarvan de hiernavolgende prioriteiten in het NAPincl 2008-2009 vermeld zijn. Het moet 
ook rekening houden met de prioriteiten voorgesteld door het Belgisch Voorzitterschap 
2010, met name: 
- minimuminkomen en sociale bescherming 

- dakloosheid en huisvesting 
- doorbreken van de vicieuze armoedecirkel (generatiearmoede, kinderarmoede 
binnen het gezin), aanpak die de multidimensionaliteit van armoede beklemtoont 
(gezondheid, huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs…) 

 
Het Europees jaar dient evenwel dit kader te overstijgen, het is een unieke gelegenheid 
om een heel ruim en gevarieerd publiek te sensibiliseren en te mobiliseren voor de 
problematiek van en de strijd tegen armoede, om zo weer een stap dichter te komen bij de 
totale uitroeiing van armoede. Dergelijke ambitie kan enkel worden waargemaakt als de 
verkondigde boodschap klaar en duidelijk is, niet wanneer die divers en diffuus is. Dit is 
de reden waarom het begeleidingscomité 2010 van het nationaal uitvoerend orgaan 
voorstelt om de activiteiten te groeperen rond een centrale as, echte rode draad van het 
jaar “ De strijd tegen armoede is een zaak van iedereen”. 
 
Deze as legt de nadruk op de collectieve verantwoordelijkheid en draagt een idee uit 
waarrond makkelijk kan worden gemobiliseerd, verenigd. 
 
Die as zal met name geconcretiseerd worden door de verschillende al gemobiliseerde 
actoren en hun activiteiten te valoriseren in plaats van nieuwe activiteiten in het leven te 
roepen. De sensibilisering zou met andere woorden gebeuren vanuit de vele en sterk 
diverse actoren die al gemobiliseerd zijn, en die gevraagd zouden worden actief deel te 
nemen aan het Europees Jaar. 
 
Deze as laat ook toe actoren te bereiken die niet rechtstreeks betrokken zijn bij de strijd 
tegen armoede, en hen daarvoor te sensibiliseren.  
Naast de actoren die sowieso al bekend zijn als spelers in de strijd tegen armoede, zal het 
nationaal uitvoerend orgaan actoren voordragen en aanspreken om na te gaan hoe zij de 
dimensie “strijd tegen armoede” kunnen integreren in hun activiteiten voor 2010: op die 
manier zouden via sleutelpersonen en –organisaties diverse milieus, in heel gevarieerde 
domeinen, gesensibiliseerd worden. Op het vlak van mobilisatie, zijn deze actoren in 



staat om een multiplicator effect te scheppen. Voorbeelden van actoren: 
kinderrechtencommissarissen, jeugdorganisaties, actoren uit de gerechtelijke wereld, uit 
het onderwijs, uit de gezondheidszorg… Voorbeelden van bestaande activiteiten waarin 
armoede aan bod zou kunnen komen tijdens 2010:  boekenbeurs, muziekfestival, 
universitaire colloquia, tv- en radio-uitzendingen … 
 
Door middel van deze diverse hefbomen die de multidimensionaliteit van armoede en de 
betrokkenheid van eenieder erbij uitdrukken, is het de bedoeling om tot politieke 
stellingnames te komen en om beslissingen door te duwen op verschillende domeinen. 
Hierbij mogen de al aangekondigde beleidsprioriteiten niet uit het oog verloren worden. 
 
Het jaar dient met andere woorden de gelegenheid te zijn om openingen te maken naar 
doelgroepen aan wie men niet meteen denkt wanneer men het over armoedebestrijding 
heeft. Ze dient de originaliteit te bevorderen, maar mag de coherentie met al 
geïdentificeerde beleidsprioriteiten niet vergeten. Ze moet als motor dienen, als impuls 
voor beleidsengagementen op de thema’s die telkens terugkeren tijdens de contacten die 
er zullen zijn met een grote waaier aan actoren. 
 
De sociale partners worden beschouwd als prioritaire actoren  
Naast de activiteiten die heel ruim willen mobiliseren, zijn er andere die de band willen 
versterken tussen de economische en sociale dimensie, zowel op nationaal als op 
Europees vlak. 
 
Een contact op hoog niveau van de Voorzitter van het begeleidingscomité met de sociale 
partners (groep van 10) is gepland.  Er zullen initiatieven worden genomen opdat de 
sociale partners binnen de NAR, de CRB en de gewestelijke sociaal-economische raden 
een reflectie opstarten in het kader van het Europees jaar. Ter herinnering: in de adviezen 
die de NAR over de tweejaarlijkse verslagen van het Steunpunt heeft verstrekt, 
onderstrepen de sociale partners dat de strijd tegen armoede ook hun zaak is.  
 
Duurzame activiteiten 
Bedoeling is ook dat dit jaar sporen nalaat. De beleidsbeslissingen zullen de levende 
sporen zijn, men kan ook aan andere initiatieven denken, zoals bijvoorbeeld de redactie 
van een boek of van een video met als rode draad “de strijd tegen armoede is een zaak 
van iedereen” (cf. de centrale as waarvan hierboven sprake) dat op het einde van het jaar 
verspreid wordt. 
 
Europese dimensie 
Omdat het tweede semester van het jaar samenvalt met het Belgisch voorzitterschap van 
de EU, zal het nationaal programma Europese ambities bevatten die overlegd zijn met het 
Zweeds en Spaans voorzitterschap.  
 
De strijd tegen armoede in Europa verloopt ook via de versterking van de sociale 
dimensie van het Europese project, wat zich zal vertalen door een post-Lissabonstrategie 
voor een solidaire economie aan te nemen. 
 



Het jaar zou moeten worden afgesloten door een eindverklaring van de staats- en 
regeringsleiders die voorbereid is door de ministers belast met de strijd tegen armoede. 
Deze verklaring moet de uitdrukking zijn van een concreet en wezenlijk engagement van 
de lidstaten op het vlak van de strijd tegen armoede in Europa. 
 
Deze politieke doelstellingen moeten worden voorbereid tijdens de reeds voorziene 
Europese activiteiten in 2009 (ontmoeting met mensen in armoede in mei en rondetafel in 
oktober), en moeten in 2010 tijdens diezelfde evenementen geconsolideerd worden.  
 
Het idee is daarnaast dat de sensibilisering en de mobilisering tijdens het jaar 2010 via de 
open coördinatiemethode, die de bedoeling heeft de lidstaten te helpen hun eigen beleid 
geleidelijk voort te ontwikkelen in een geest van convergentie, het engagement van 
België, maar ook van de andere lidstaten van de Europese Unie, versterken om armoede 
en sociale uitsluiting uit te roeien. Ondanks haar beperkingen betekende deze methode en 
vooral deze doelstelling in 2000 een belangrijke stap voorwaarts omdat vóór hun 
goedkeuring de Europese Unie de mening was toegedaan dat ze niet bevoegd was inzake 
armoedebestrijding. Bijgevolg kende het Europese beleid daar slechts een marginale 
plaats aan toe. De OMC mobiliseert ook elk van de lidstaten afzonderlijk, omdat ze 
verplicht zijn om de 3 jaar een Nationaal Actieplan op te stellen. 
 

 
2.2.  DE COMMUNICATIESTRATEGIE, INCLUSIEF HET 

OPENINGSEVENEMENT, DE WEBSITE EN DE NATIONALE 
CAMPAGNE 

 
-  Zo snel mogelijk communiceren over de doelstellingen van het Europees Jaar, over de 

organisatie ervan in België, over de keuze van de activiteiten, over het nationaal 
programma…  Het nationaal uitvoeringsorgaan verspreidt de informatie zo breed 
mogelijk. 

 
-  Openingsevenement: een specifiek evenement voor België zal georganiseerd worden, 

want de openingsceremonie vindt immers in Spanje plaats.  
 
-  Website: de ervaring leert ons dat specifieke sites weinig bezocht worden; in plaats 

daarvan zal in zoveel mogelijk links worden voorzien van de site van het nationaal 
uitvoerend orgaan - www.armoedebestrijding.be - naar de site van de Commissie, en 
naar de sites van de instellingen en actoren die activiteiten en evenementen 
organiseren. 

 
-  Nationale campagne: tijdens heel het Europees Jaar zal de communicatie enten op de 

gekozen kernboodschap, die de geest van dat Europees Jaar zou uitdragen en waar alle 
verschillende actoren zich in kunnen vinden. Het budget zal zonder enige twijfel 
middelen moeten vrijmaken om de nodige professionele hulp in te roepen om de 
communicatie over die kernboodschap te concretiseren. Het spreekt voor zich dat die 
kernboodschap in verband staat met de centrale as waarrond de activiteiten van het 
Europees Jaar worden georganiseerd (zie hierboven: armoede en de strijd tegen 



armoede is de zaak van iedereen, boodschap die bovendien het voordeel heeft de 
actoren dichter bij elkaar te brengen). 

 
Bijkomende stap is gepland: geregeld (een keer per maand, vanaf september 2009, 
bijvoorbeeld) opinieartikels en dergelijke te laten verschijnen in de grote kranten. Deze 
of gene actor zal dan gevraagd worden zo’n artikel te schrijven. Om dit deel van de 
nationale campagne te begeleiden, zal een beroep worden gedaan op een professional 
van de geschreven pers. Een gelijkaardige actie is gepland voor de radio (sommige 
uitzendingen lenen zich daar goed toe: “quand les jeunes s’en mêlent”,…), en zelfs de 
televisie (“man bijt hond”,…). 

 
 
2.3. GENDERMAINSTREAMING: HOE HIERAAN IN ELK HOOFDSTUK 

EN ELKE ACTIVITEIT AANDACHT WORDT BESTEED 
 
Overeenkomstig de wet “gendermainstreaming” van 12 januari 2007 wordt iedere 
minister geacht de genderdimensie te integreren in alle beleidslijnen, maatregelen en 
acties die onder zijn of haar bevoegdheden vallen. Het Instituut voor gelijkheid van 
vrouwen en mannen is lid van de begeleidingscommissie 2010 en zal er dus op toezien 
dat voortdurend aandacht wordt geschonken aan deze dimensie. Het Instituut is een 
federale overheidsinstelling die als mandaat heeft de gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen te garanderen en te bevorderen, en iedere vorm van discriminatie en ongelijkheid 
op basis van geslacht te bestrijden. Alle projecten zullen dan ook worden voorgelegd aan 
deskundigen op het vlak van gendermainstreaming en zullen indien nodig worden 
aangepast. 

 
 
 
 

2.4. TOEGANKELIJKHHEID VAN DE INITIATIEVEN 
 
Wat de toegankelijkheid van de activiteiten voor personen met een handicap betreft, zal 
het nationaal uitvoerend orgaan een beroep doen op de expertise van het Centrum voor 
Gelijkheid van Kansen waarbinnen het opereert, en in het bijzonder van het departement 
"niet-raciale discriminatie". Deze overheidsinstelling heeft tot opdracht de gelijkheid van 
kansen te bevorderen en elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur, 
met name op basis van een handicap, te bestrijden. 
 
De toegankelijkheid van de activiteiten voor mensen in armoede is een onophoudelijk 
aandachtspunt voor het Steunpunt tot bestrijding van armoede, en blijft dat 
vanzelfsprekend tijdens heel het jaar 2010. 
 
 
2.5. MIGRATIE EN ARMOEDE 
 
Voor migratie, een transversaal thema, zal het nationaal uitvoerend orgaan een beroep 



kunnen doen op de expertise van het Centrum voor gelijkheid van kansen, waar het deel 
van uitmaakt.  In het bijzonder zal het kunnen genieten van de expertise van het 
Observatorium voor migraties. Deze dienst is belast met de taak om de overheid in te 
lichten over de aard en de omvang van de migratiestromen en om te waken over het 
respect voor de grondrechten van vreemdelingen.  
  
 
 
3. RAADPLEGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD EN DE 
BELANGHEBBENDE  
 
 
3.1. GERAADPLEEGDE BELANGHEBBENDE 

 
(a) Sociale partners (werkgevers en vakbonden)  

(b) Mutualiteiten  
(c) Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW): openbare 
eerstelijnscentra die ervoor moeten zorgen dat iedereen een leven kan leiden dat 
strookt met de menselijke waardigheid. 
(d) Plaatselijke overheid (steden en gemeenten, provincies) 
(e) Organisaties waar de armen het woord nemen: er zijn verschillende 
verenigingen van dit type actief in België, de meeste zijn vzw’s die voor een redelijk 
groot deel gesubsidieerd worden door de overheid. 
(f) Professionals en vrijwilligers van diverse sectoren (onderwijs, 
werkgelegenheid, justitie, bijzondere jeugdzorg, cultuur, gezin, …) 
 

Er wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan de mobilisering van de actoren aan 
wie men minder denkt wanneer men het over armoedebestrijding heeft. 
 
 
3.2. HET OVERLEGPROCES ALSMEDE DE RESULTATEN EN DE FOLLOW-

UP ERVAN 
 

België heeft een traditie om de betrokken actoren en het middenveld te consulteren, het 
proces is dus goed georganiseerd: het verenigingsnetwerk is heel dicht en verscheiden; de 
sociale partners overleggen structureel, de plaatselijke overheid en de OCMW's zijn 
gegroepeerd in federaties.  
 
Tien jaar geleden heeft België (federale staat, Gewesten en Gemeenschappen) een 
instrument in het leven geroepen dat een structurele dialoog moet bewerkstelligen tussen 
de verschillende actoren die betrokken zijn bij de strijd tegen armoede en met de politiek 
verantwoordelijken: het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en 
sociale uitsluiting ( HYPERLINK "http://www.armoedebestrijding.be" 
www.armoedebestrijding.be). Dat Steunpunt is aangesteld als nationaal uitvoerend 
orgaan voor het jaar 2010.  
 



De Begeleidingscommissie van het Steunpunt doet dienst als permanent overlegorgaan 
(zijn daarin vertegenwoordigd: de sociale partners, de ziekenfondsen, de OCMW's, de 
verenigingen waarin armen zich herkennen en de politiek verantwoordelijken op federaal, 
gewestelijk en gemeenschapsniveau). In het licht van 2010 is die begeleidingscommissie 
uitgebreid met een aantal actoren: Koning Boudewijn Stichting, Europees Sociaal 
Observatorium (ESO vzw, centrum voor onderzoek, studie en actie op het vlak van 
werkgelegenheid en sociale zaken, Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 
(overheidsdienst), Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie en 
Belgisch Netwerk Armoedebestrijding. De vertegenwoordigster van België binnen het 
Comité zal eveneens deelnemen aan de Begeleidingscommissie 2010. Deze 
Begeleidingscommissie speelt dus een centrale rol in het overlegproces. 
 
In de marge van deze basisstructuur zullen er naargelang de gekozen thema’s 
vergaderingen plaatsvinden van subgroepen waarop sleutelpersonen zullen worden 
uitgenodigd die kunnen bijdragen tot de mobilisering binnen hun domein. De 
overleggroepen binnen het Steunpunt zelf, waar eveneens van gedachten wordt gewisseld 
tussen mensen en organisaties die met armoede geconfronteerd worden, zetten hun 
werkzaamheden voort en zullen dus ook fungeren als consultatiekanaal. Hetzelfde geldt 
voor de actiegroep die samenkomt in het kader van het NAPincl. en waarin de actoren 
van de strijd tegen armoede zitting hebben. 
 
Het consultatieproces is dus niet nieuw; het gaat om een demarche die vele jaren geleden 
al in gang is gezet en die nu wordt uitgediept zowel als verbreed. 
 
Het Steunpunt, dat is aangesteld als nationaal uitvoerend orgaan, heeft als wettelijke 
opdracht de dialoog te bevorderen tussen actoren die betrokken zijn bij de strijd tegen 
armoede en met de beleidsverantwoordelijken. Daardoor is meteen gegarandeerd dat de 
verrichte werkzaamheden zullen worden opgevolgd, dat de resultaten van het jaar 2010 
zullen worden gebruikt en dat de dialoog zal worden voortgezet. Bovendien overweegt 
het nationaal programma een duurzaam instrument uit te werken, een boek bijvoorbeeld, 
waardoor de mobilisering makkelijker kan worden gecontinueerd. 
 
 
 
4. UITVOERINGSREGELINGEN  

 
 

4.1.  UITNODIGINGEN TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN, 
GUNNINGSCRITERIA, SELECTIEPROCEDURE ENZ. 

 
De tenuitvoerbrenging van het programma omvat een belangrijk communicatiegedeelte 
dat de verschillende actoren en het doelpubliek moet sensibiliseren en mobiliseren (zie 
punt 2): communicatie voor het groot publiek, met de hulp van professionals, maar ook 
communicatie met meer doelgerichte actoren die een 'vermenigvuldigende rol' kunnen 
spelen.  
 



Het Steunpunt tot bestrijding van armoede zal de activiteiten selecteren waarvoor een 
labelaanvraag 2010 is ingediend; het zal ook proactief optreden en een label voorstellen 
aan activiteiten die binnen de doelstellingen van het jaar 2010 passen maar waarvoor de 
organisatoren geen labelaanvraag indienen.  
 
De toekenning van het label is onafhankelijk van de cofinanciering.  
 
Wat de activiteiten betreft die het voorwerp uitmaken van een cofinanciering, lanceert het 
Steunpunt tot bestrijding van armoede, samen met de POD Maatschappelijke Integratie 
voor de financiële en administratieve aspecten van deze procedure, de oproep om 
voorstellen in te dienen, bepaalt het de gunningscriteria en selecteert het de projecten.   
De projecten of activiteiten die zich inschrijven in de vastgelegde centrale assen zullen 
betrekking hebben op de drie thema's die voorgesteld zijn voor het Belgisch 
voorzitterschap. Een significante plaats zal echter worden toebedeeld aan andere 
activiteiten of projecten die blijk geven van originaliteit of die gericht zijn op niet 
typische doelgroepen  
 
De vraag is gesteld naar de ondersteuning van activiteiten voorgesteld door kleine 
organisaties en die niet het voorwerp uitmaken van een cofinanciering. Gelet op de 
filosofie van het nationale programma, zullen deze waarschijnlijk talrijk zijn.  

 
 

4.2.  INDICATIEF TIJDSCHEMA  
 
Hieronder zijn de activiteiten weergegeven die op het Belgische niveau voorbereid 
worden. Het gaat om een zuiver indicatieve lijst en die dus nog kan gewijzigd en 
vervolledigd worden. Deze lijst werd opgesteld op basis van informatie die actoren die 
deze activiteiten voorbereiden aan het Steunpunt ter bestrijding van armoede hebben 
overgemaakt. Laatstgenoemde dienst gaat verder met het verzamelen van informatie; een 
activiteitenkalender is te raadplegen op www. armoedebestrijding.be  
 
In deze lijst werden niet opgenomen de Europese activiteiten in België: Europese 
ontmoeting van personen in armoede (mei), week voorgesteld door EAPN (20-26 
september) tijdens de welke een conferentie over minima sociale standaarden zal 
georganiseerd worden (23 en 24 september), rondetafel (oktober). De Europese 
Commissie is ook van plan om te werken met "ambassadeurs", om een wedstrijd voor 
journalisten uit te schrijven en om eventueel ook een "artistieke" wedstrijd te organiseren.  
 
 
Jaar 2010 
 
- 21 januari: openingsceremonie georganiseerd door het Spaans voorzitterschap  

+ specifieke ceremonie voor België  
 
- 29 januari: in Vlaanderen, activiteit voorbereid door het Vlaams Netwerk met 
betrekking tot de akkoorden van Lissabon  



 
- nog te bepalen datum: seminarie over de indicatoren betreffende het welzijn van 
kinderen, georganiseerd door het Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide 
à la Jeunesse van de Franse Gemeenschap.  
 
- 26 et 27 maart: activiteit voorbereid door het Waals Netwerk met betrekking tot 
huisvesting en dakloosheid.  
 
- april: activiteit met betrekking tot ouderen, voorbereid door de KBS 
 
- nog te bepalen datum: Colloquium over “Hoe draagt het cultureel beleid bij tot 
bestrijding tegen armoede en sociale uitsluiting?” georganiseerd door de Franse 
Gemeenschap. 
 

-  17 oktober, Werelddag van verzet tegen armoede: samenkomst aan de  
   Gedenksteen ter ere van de slachtoffers van ellende, gelegen op de  
   esplanade van het Europese Parlement: tijdens dit evenement,  
   georganiseerd door ATD Vierde Wereld België samen met Belgische partners  
   en andere Europese afdelingen van de Internationale Beweging ATD Vierde 
   Wereld, zullen jongeren een boodschap aanbrengen.  
 
- eind oktober : Europees colloquium over “Hoe draagt het cultureel beleid bij  
  tot bestrijding tegen armoede en sociale uitsluiting?” georganiseerd door de   
  Franse Gemeenschap/Services de la jeunesse et de l’Education permanente. 
 
- herfst: activiteit over de klimaatsverandering vanuit het perspectief van sociale 

gerechtigheid, voorbereid door de KBS  
 
- herfst : seminarie door Vlaamse Overheid georganiseerd in samenwerking met KBS, 
en indien mogelijk met de andere Gewesten en Gemeenschappen: ‘doorbraken’ 
kinderarmoede 
 
-  herfst:  activiteit m.b.t. de regionale en lokale bijdrage tegen kinderarmoede, op 
basis van de bestaande praktijken en methoden zoals monitoring, peer-review, open 
coördinatie, rapportering en evaluatie. Voorbereid door vleva –Verbindingsagentschap 
Vlaanderen – Europa. 
 
- 12 november: activiteit met betrekking tot werk voorbereid door de netwerken 
armoedebestrijding  
 

- 20 november: activiteit met betrekking tot de kinderarmoede, voorbereid door de KBS, 
Unicef en POD Maatschappelijke Integratie 
 

- begin december: Europees seminarie over de toegang van jongeren met minder 
mobiliteitskansen, georganiseerd door de Franse Gemeenschap/Bureau international de 
la jeunesse 



 
- december: slotconferentie 

 
- datum nog niet gekend:  

  - mobilisatie van de jeugdraden in de Gemeenschappen 
  - activiteit met betrekking tot de gezondheidsongelijkheden, voorbereid  
           
 door de KBS 
  - activiteit voorbereid door ACW en MOC (“alliantievorming”)  
  - activiteit met betrekking tot het inroepbaar recht op wonen (Steunpunt  
    tot bestrijding van armoede) 
  - project van de Belgische afdeling van COFACE  
  - project van de Belgische afdeling van Caritas  
  - project van de provincie Luxemburg 
 - Vleva faciliteert transregionale activiteiten en discussies binnen de 
  Social Inclusion Regional Group SIRG2010, m.b.t. sociale inclusie en  tegen 
armoede in 2010, en meer bepaald rond kinderarmoede en  financiële inclusie. De 
SIRG2010 zal interviews en getuigenissen  organiseren van jongeren in 
verschillende regio’s – lidstaten. Dit project  wordt op punt gesteld met de 
samenwerking van Steunpunt Jeugd en  Vlaamse Jeugdraad. 

Data nog niet bekend voor activiteiten m.b.t. financiële inclusie - schuldoverlast: 
2 lokale evenementen: financiële inclusie, educatie, schuldoverlast, indicatoren en 
onderzoek naar armoedebestrijding met inachtneming van financiële indicatoren. (Dit zou 
kunnen aansluiten bij de plannen van EAPN rond sociale indicatoren). Plaats van ieder 
evenement in een locatie bij enerzijds de Nederlandse, anderzijds de Franse grens om 
grensoverschrijdende samenwerking, initiatieven tussen actoren te bevorderen. 
Financiële inclusie als een SIRG afsluitingsseminarie in Brussel: de resultaten en de 
onderzoeken over de regio’s heen bij elkaar brengen, samenvatten en een uitwisseling 
van beleidservaringen over de regionale grenzen houden, resultaten gebruiken voor het 
identificeren van indicatoren binnen regio’s. 

- Activiteit georganiseerd door de POD Maatschappelijke Integratie en de 
federaties van de OCMW's met als thema 'Het OCMW is er voor iedereen' 
aansluitend bij de krachtlijn van het Europees jaar: 'Armoedebestrijding is een 
zaak van iedereen.'  

 
 
 
5. VOORLOPIGE BEGROTING  
 
De Federale Staat en de gefedereerde entiteiten hebben zich geëngageerd om het 
Europees jaar voor 50% te cofinancieren. De sleutelverdeling van de bijdragen van 
eenieder is degene die gebruikt wordt in het Samenwerkingsakkoord van 5 mei 1998 met 
betrekking tot de bestendiging van het armoedebeleid.  
 
Financiering EU………………………………………..307.329 euros (50%) 
Financiering België……………………………………307.329 euros (50%) 



Totaal…………………………………………………   614.658 euros (100%) 
 
 
 Verdeelsleutel tussen de Federale Staat, de Gewesten en Gemeenschappen 
 
Federale Staat…………………………………………………230.496,75 euros (75%) 
Vlaams Gewest-Gemeenschap……………………………..43.026,06 euros (14%) 
Waals Gewest………………………………………….. …… …26.122,97 euros (8,50%) 
(+ Franse Gemeenschap en Duitstalige Gemeenschap) 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (Brussel) 7.683,23 euros (2,50%)  
 
Totaal……………………………………………........................307.329,00 euros  (100%)
  
 
Wat de Federale Staat betreft, worden 60% van de 75% ten laste genomen door het 
departement Maatschappelijke Integratie ; 40% door de andere departementen.  
 
 
 
6.  MONITORING-EN EVALUATIEMECHANISMEN 
 
 
Het nationaal uitvoerend orgaan en zijn begeleidingscomité zullen heel het jaar door de 
activiteiten opvolgen en voortdurend evalueren of ze aangepast zijn aan de doelstellingen 
die vastgesteld zijn rond de centrale as "de strijd tegen armoede is de zaak van iedereen". 
De POD Maatschappelijke Integratie, die het financieel en administratief beheer op zich 
neemt, voert de controleprocedures uit die vereist zijn door de Europese Commissie. De 
POD zal regelmatig over zijn activiteit verslag uitbrengen aan het Begeleidingscomité.  
 Het Lissabon-engagement van 2000 dat  "beslissende stappen richting uitroeiing van armoede moeten worden gezet" is 
een engagement van de staats- en regeringsleiders. 
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