
Garantir les droits fondamentaux de 

façon durable



Agenda

• POD Maatschappelijke Integratie

• Definitie armoede

• Het federaal plan armoedebestrijding 2016 - 2019

• Ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting



Nos objectifs

• Assurer l’octroi du revenu d’intégration par les CPAS

• Défendre le droit à l’intégration sociale

• Combattre la pauvreté et l’exclusion sociale dans toutes leurs 

dimensions

• Œuvrer à la cohésion sociale et au développement des grandes 

villes

• Mettre en place un dialogue permanent avec tous les 

stakeholders



Nos valeurs

• Respect

• Qualité et orientation client

• Diversité et égalité des 

chances

• Ouverture au changement

Exemple: charte de participation 

‘Ensemble formons le SPP’
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La pauvreté en Belgique et en Europe

• 15.5% de la population en Belgique 

vit sous le seuil de pauvreté 

Soit 1.745.000 personnes

• 20.7% court un risque de pauvreté ou 

d’exclusion sociale 

Soit 2.336 millions de citoyens

• Un enfant européen sur 4 vit dans une famille dont les 

revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté. 

• En Belgique, ce chiffre est de 1 sur 5

Soit 400.000 enfants



DERDE FEDERAAL PLAN 

ARMOEDEBESTRIJDING 2016 - 2019

DOELSTELLING VAN HET FEDERALE

ARMOEDEBESTRIJDINGSBELEID

Het aantal mensen met een risico op armoede of

sociale uitsluiting tegen 2020 te doen dalen met

380.000 ten opzichte van 2010

OPVOLGING EN SENSIBILISERING

Structurele overleg met het Belgisch Netwerk tegen

Armoede, Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale

Uitsluiting EU2020, de OCMW’s, de Nationale Hoge

Raad voor Personen met een Handicap, de gewesten

en de regio’s



ZES STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 

DOELSTELLING 1 : SOCIALE BESCHERMING GARANDEREN

�Verhoging van de laagste nettolonen/verlaging van de

werkgeverskost:

�Optrekken van de sociale minima:

�Cumul uitkering en inkomen uit arbeid

�Toegang tot energie en water:

�Automatische toekenning van rechten

�Bescherming zelfstandigen

�Digitale inclusie bevorderen

�Schuldoverlast bestrijden



DOELSTELLING 2 : KINDERARMOEDE BESTRIJDEN

• Nationaal Plan Kinderarmoede

• Lokale overlegplatformen

• Verbetering werking DAVO

• Objectieve berekening onderhoudsbijdrage

• Hervorming Fonds voor participatie en sociale 

activering



DOELSTELLING 3 : SOCIALE EN PROFESSIONELE

ACTIVERING

• Uitbreiding GPMI, binnen het GPMI 

gemeenschapsdienst toepassen

• Gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen

• MIRIAM

• Snellere herintegratie op de arbeidsmarkt van 

arbeidsongeschikten

• Vermijden dat de IGU-werknemer in de volledige 

werkloosheid terecht komt door dynamisering statuut

• Grotere doorstroom van leefloners naar duurzaam 

werk en sociale integratie



DOELSTELLING 4 : DAKLOOSHEID BESTRIJDEN

• Uitvoering samenwerkingsakkoord en 

winteropvang

• Housing First : Overleg Gemeenschappen en 

Gewesten en promoten handboek

• Referentieadres : actualisatie richtlijnen



DOELSTELLING 5 : TOEGANKELIJKE EN KWALITEITSVOLLE

GEZONDHEIDSZORG

• Dringende medische hulp : verduidelijking notie

• Verdere uitbouw Mediprima

• Uitbreiding verbod op ereloonsupplementen

• Uitbouw interculturele bemiddeling via internet

• derdebetalerssysteem verplicht bij de huisarts voor de 

meest kwetsbare doelgroepen

• Derdebetalerssysteem vereenvoudigen

• Pilootproject Ervaringsdeskundigen in de 

gezondheidszorg



DOELSTELLING 6 : TOEGANKELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN

• Bijsturen en verbeteren inzet ervaringsdeskundigen

bij de federale overheidsdiensten

• de toegankelijkheid van het systeem van juridische

tweedelijnsrechtsbijstand verhogen

• Inventarisatie huidige knelpunten en voorstellen om

de toegankelijkheid tot de overheidsdienstverlening te

verbeteren, zowel op digitaal als administratief vlak

• Inventarisatie obstakels voor de doelgroep bij het

solliciteren via Selor



MONITORING

• Tussentijdse rapportage : eind 2017

• Einde legislatuur : Slotrapportage die basis vormt

voor evaluatie FPA2016



Experts du vécu 
en matière de 
pauvreté et 
d’exclusion 
sociale

Une stratégie 

innovante

© Rossel & Cie S.A. –

17/01/2013



Intégrer l'expérience concrète de la pauvreté et de
l’exclusion sociale pour réduire l'écart entre
l'administration et les citoyens les plus pauvres.

Une nouvelle méthodologie

Objectif final

Améliorer l'accessibilité des services 
publics 

et 
contribuer à l'effectivité des droits 

sociaux fondamentaux pour tous



La théorie du chaînon 

manquant

������������	
�������
������������
����
����	������ ���������
����������
����
��������	���
��		��������	���������
���������������������
�����������������������
���������������



Divers fossés

Sentiment

Structurel

AptitudeConnaissance

Participation



Un rôle clé
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Un Travail d’amélioration des  services-

publics
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Une nouvelle 
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Vragen

POD Maatschappelijke Integratie

vraag@mi-is.be

02 508 85 85

www.mi-is.be


