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Rapport Frequentie van opmaak Bron Redactie/Coördinatie Inhoud Politieke opvolging 

Interfederaal op basis van het 
samenwerkingsakkoord / Steunpunt tweejaarlijks Samenwerkingsakkoord

5 mei 1998
Steunpunt armoede : openbare dienst die in alle 
onafhankelijkheid optreedt Vaststellingen, evaluaties, aanbevelingen 

IMC Integratie in de 
Samenleving/Regeringen/Parlementen/raadgevende 
instanties. Debat door ondertekenaars van het akkoord

Federaal+Gewesten+Gemeenschappen / NHP 
en NSR jaarlijks EU Strategie 2020 NHP: Eerste minister;  NSR: FOD Sociale 

Zekerheid

NHP: vooruitgang betreffende de nationale EU2020 targets, 
uitvoering aanbevelingen Europese Commissie; NSR: 
vooruitgang betreffende doelstellingen Open Methode van 
Coördinatie

NHP en NSR: Federale, Gemeenschaps- en 
Gewestregeringen

Federaal 1 plan per legislatuur Beslissing van de Regering
4 juli 2008

Staatssecretaris voor maatschappelijke integratie 
en armoedebestrijding

Strategische en operationele doelstellingen vertaald in 
concrete acties 

Goedkeuring door de Interministeriële Conferentie integratie 
in de samenleving. Tweemaal per jaar opvolging via de 
Interministeriële Conferentie integratie in de samenleving. (2)

Vlaanderen 1 plan per legislatuur / jaarlijks vooruitgangsrapport / 
evaluatie na 2 jaar en eventuele aanpassingen (1)

Decreet
21 maart 2003 / 18 juli 2008

Administratie (departement Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin) Actieplan /fundamentele rechten Goedkeuring door de Regering. Transmissie naar Parlement

Brussel-Hoofstad tweejaarlijks (behalve barometer : jaarlijks) Ordonnantie 20 juli 2006
(1rste ordonnantie: 11 juli 1991)

Administratie: observatorium gezondheid en 
welzijn (studiedienst GGC)

5 delen : welzijnsbarometer, thematisch rapport, externe 
bijdragen, actieplan, synthese van het rondetafelgesprek

Goedkeuring van actieplan door de Regering
Discussie in het Parlement

Wallonië nog geen regelmatig ritme

Beslissing van de Regering
10 juni 1999                          Beslissing 
van de Gemeenschappelijke Regering 
Wallonië - Federatie Wallonië - Brussel 
van 11 maart 2010

Administratie: SPW-DiCS + MCF + 
IWEPS+RWLP

Stand van zaken betreffende de toegang van de Walen tot 
fundamentele rechten.           Luik Inventaris van 
maatregelen (volgende gemeenschappelijke publicatie in 
Wallonië en Federatie Wallonië-Brussel in  2012)
Luik Statistieken (volgende gemeenschappelijke publicatie 
in Wallonië en Federatie Wallonië-Brussel in  2013) 
Luik Analyse en aanbevelingen (samenwerking  SPW-DiCS-
MCF(?)-IWEPS-RWLP: 2014 ?) 

Voorstelling en discussie in interkabinetten werkgroep 'sociale 
inclusie', gemeenschappelijk in Wallonië en Federatie 
Wallonië-Brussel

Federatie Wallonië-Brussel (nog) geen regelmatig ritme

Beslissing van de Regering
25 februari 2005           Beslissing van 
de Gemeenschappelijke Regering 
Wallonië - Federatie Wallonië - Brussel 
van 11 maart 2010

Minister president  + interkabinetten groep

Stand van zaken en voorstellen, definitie van doelstellingen 
en structurele acties,            Luik Inventaris van maatregelen 
(volgende gemeenschappelijke publicatie in Wallonië en 
Federatie Wallonië-Brussel in  2012)
Luik Statistieken (volgende gemeenschappelijke publicatie 
in Wallonië en Federatie Wallonië-Brussel in  2013) 
Luik Analyse en aanbevelingen (samenwerking  SPW-DiCS-
MCF(?)-IWEPS-RWLP: 2014 ?)  

Voorstelling en discussie in interkabinetten werkgroep 'sociale 
inclusie', gemeenschappelijk in Wallonië en Federatie 
Wallonië-Brussel

Duitstalige Gemeenschap (nog) geen regelmatig ritme Beslissing van de Regering Ministerie + Rode Kruis Vaststellingen, analyses, aanbevelingen Voorstelling in Parlement

(1) In aanvulling op het Vlaams Actieplan keurde 
de Vlaamse regering op 25 maart 2011 ook een 
Vlaams Actieprogramma Kinderarmoede goed 
met een focus op kinderen van 0 tot 3 jaar. Dit 
Actieprogramma Kinderarmoede wordt ook 
jaarlijks geactualiseerd.

(2) In aanvulling op het Federaal Plan Armoedebestrijding 
keurde de Interministeriële Conferentie integratie in de 
samenleving ook een Nationaal 
kinderarmoedebestrijdingsplan goed. 
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