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Rapport Frequentie van opmaak Bron Redactie/Coördinatie Inhoud Politieke opvolging 

Interfederaal / Steunpunt tweejaarlijks Samenwerkingsakkoord
5 mei 1998

Steunpunt armoede : openbare 
dienst die in alle onafhankelijkheid 
optreedt

vaststellingen, evaluaties, aanbevelingen 
IMC Maatschappelijke 
Integratie/Regeringen/Parlementen/raadgevende 
instanties. Debat door ondertekenaars van het akkoord

Interfederaal / NAPincl driejaarlijks Verplichting als lid van de EU
2000

POD maatschappelijke integratie + 
technisch comité + steun van 
groep acties en indicatoren

prioritaire uitdagingen, targets, 
maatregelen genomen om ze te bereiken + 
luik indicatoren + goede praktijken

Goedkeuring door de Regeringen en IMC 
Maatschappelijke Integratie. Transmissie naar de EU 
autoriteiten: gezamenlijk verslag + peer revieuws

Federaal
ritme gebonden aan de 
legislatuur van de federale 
regering

Beslissing van de Regering
4 juli 2008

Kabinet staatssecretaris armoede 
+ betrokken ministers

voorstellen : 6 doelstellingen en 59 
voorstellen 

Goedkeuring door de Regering. Regelmatige bilan aan 
Ministerraad en aan Parlement

Vlaamse Gemeenschap /
Gewest

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

Decreet
21 maart 2003 / 18 juli 2008

Administratie (departement 
Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin)

actieplan /fundamentele rechten Goedkeuring door de Regering. Transmissie naar 
Parlement

Brussels Hoofstedelijk Gewest 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

Waals Gewest nog geen regelmatig ritme Beslissing van de Regering
10 juni 1999

administratie: 
DiCS+IWEPS+RWLP

stand van zaken betreffende de toegang 
van de Walen tot fundamentele rechten. 3 
delen: statistieken, inventaris maatregelen, 
analyse en aanbevelingen

Voorstelling en discussie in interkabinetten werkgroep 
sociale inclusie

Franse Gemeenschap (nog) geen regelmatig ritme Beslissing van de Regering
25 februari 2005

minister president  + 
interkabinetten groep

stand van zaken en voorstellen, definitie 
van doelstellingen en structurele acties (informatie aan te vullen)

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


