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Overzicht en publicatie van rechtspraak: oproep aan magistraten ! 

Het Steunpunt  

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, 

bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting is een 

onafhankelijke openbare dienst.  Het is gecreëerd door een 

Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de 

gemeenschappen en gewesten en  goedgekeurd door alle 

parlementen. 

Visie   

Geen enkel mensenrecht kan armoede toelaten ; 

armoedebestrijding is strijden voor de effectiviteit van ieders 

rechten. 

Missie  

 Evalueren van de effectiviteit van de grondrechten van 

personen die in moeilijke socio-economische 

omstandigheden leven en van de ongelijkheid 

betreffende de toegang tot hun rechten.   

 Formuleren van aanbevelingen ten aanzien van de 

beleidsverantwoordelijken van ons land teneinde de 

voorwaarden tot uitoefening van de grondrechten te 

herstellen. 

Methode  

Het Steunpunt organiseert diepgaand overleg tussen de 

armoedeverenigingen, de OCMW's, de sociale partners, de 

beroepskrachten van de verschillende sectoren, de 

administraties, ...   

Voor een overzicht van de werkzaamheden van het 

Steunpunt, zie http://www.armoedebestrijding.be 

Project  rechtspraak 

Doelstelling  

 Het recht bevorderen als middel tegen armoede bij de 

betrokken personen en relevante organisaties.   

 Het bekendmaken aan gerechtelijke actoren van 

pertinente beslissingen in onderwerpen die voornamelijk 

mensen in armoede raken.   

 Bijdragen aan een evaluatie van de effectiviteit van 

rechten van mensen in armoede. 

Selectiecriteria rechtspraak 

 Beslissingen met betrekking tot armoede. 

 Beslissingen die niet rechtstreeks handelen over 

armoede, maar die toch nuttig kunnen zijn in het kader 

van de effectiviteit van de grondrechten. 

Behandeling van de beslissingen 

Eenmaal verzameld en geselecteerd, worden de 

beslissingen samengevat in een voor het publiek 

toegankelijke bewoording zonder daarmee de juridische 

complexiteit uit het oog te verliezen. De desbetreffende 

beslissingen en de samenvattingen worden vervolgens 

anoniem gepubliceerd op de website: 

http://www.armoedebestrijding.be/jur_inl.htm  

 

 

 

Oproep aan magis traten  

Bevindingen 

Vele beslissingen worden niet gepubliceerd, wat de 

toegang tot de materie bemoeilijkt. Bovendien verzamelt 

geen enkel juridisch tijdschrift systematisch pertinente 

beslissingen volgens het perspectief van het Steunpunt. 

Armoede is multidimensionaal en overlapt bijgevolg 

verschillende domeinen van het recht; het onderwerp is 

omvangrijk en de juridische bronnen zijn zeer verspreid. 

Daarom doet het Steunpunt dan ook een oproep aan alle 

magistraten.  

Betrokken magistraten 

Magistraten van alle Belgische hoven en rechtbanken, met 

inbegrip van de administratieve rechtscolleges.   

Samenwerkingsmogelijkheden  

 Beslissingen doorsturen die relevant kunnen zijn in het 

kader van de objectieven van het project. 

 Deelnemen aan de bijeenkomsten van het 

begeleidingscomité, die tweemaal per jaar 

plaatsvinden.  

Contactpersonen  

michiel.commere@cntr.be (NL)  Tel.: 02 212  31 65 

thibault.morel@cntr.be (FR)   Tel.: 02 212  31 63 
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