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Maatschappelijke Integratie 

Geleidelijk verhogen van het leefloon 

De categoriebedragen van het leefloon volstaan in de meeste gevallen niet om mensen uit de armoede 

te halen. Vandaar dient het leefloon opgetrokken te worden tot op het niveau van de Europese 

armoedegrens. Ter illustratie van de kloof die gedicht moet worden: voor een alleenstaande bedraagt 

het leefloonbedrag momenteel 911 euro en de armoedegrens 1139 euro (in 2017). In de eerste plaats 

moet er over gewaakt worden dat de laagste uitkeringen binnen de sociale zekerheid en de sociale 

bijstand mee evolueren met het leefloon. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende spanning 

bestaat tussen een inkomen uit arbeid en een uitkering. Een verhoging van het leefloon en andere 

uitkeringen mag de stap naar de arbeidsmarkt niet in de weg staan.  

Samenwerken op Europees niveau op vlak van het minimuminkomen 

De Belgische regering, vertegenwoordigd door de minister bevoegd voor maatschappelijke integratie, 

ondersteunt de Europese initiatieven om te komen tot minimale normen voor alle stelsels van sociale 

bijstand in de lidstaten, alsook de Europese initiatieven die de samenwerking tussen de overheden die 

verantwoordelijk zijn voor de minimuminkomensschema’s in de lidstaten stimuleren door een actieve 

medewerking aan de verdere ontwikkeling van een structureel ingebed netwerk.  

Overeenstemmen van het recht op maatschappelijke integratie en maatschappelijke 

hulp 

Het is van essentieel belang om het project tot uniformisering van het recht op maatschappelijke 

integratie en het equivalent leefloon toegekend aan vreemdelingen die in orde zijn met de 

verblijfsreglementering op het grondgebied voort te zetten. Het doel van deze harmonisatie is om elke 

rechthebbende het recht op een maandelijkse sociale bijstand of medische zorg te garanderen. Deze 

hervorming zal leiden tot meer transparantie, een eenvoudiger administratieve verwerking van de 

financieringsaanvragen en een meer gelijke behandeling van de gebruikers. 

 

Uniformiseren van de terugbetalingsprocedures  

De categoriebedragen van het leefloon worden in praktijk vaak als de minimumbedragen beschouwd 

waaronder men geen menswaardig bestaan kan leiden. Ook voor het equivalent leefloon in het kader 

van het recht op maatschappelijke hulp worden de facto dezelfde minimumbedragen gehanteerd. 

Bovendien wordt bij het toekennen van de financiële steun een aantal mechanismen toegepast die 

gealigneerd zijn op de Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Het uniformiseren 

van beide procedures betekent een belangrijke administratieve vereenvoudiging. Bovendien laat deze 

vereenvoudiging toe om betere beleidsprognoses uit te werken. 

De hervorming van de medische hulp voortzetten 

Om de administratieve vereenvoudiging van de verwerking van facturen van medische kosten te 

optimaliseren en de toegang tot de gezondheidszorg te verbeteren, moet het Mediprima-project 

worden uitgebreid door systematisch nieuwe groepen van zorgverleners toe te voegen. Momenteel 
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zijn de ziekenhuizen reeds geïntegreerd in Mediprima en de huisartsen zitten in het proces van 

integratie. De analyse met betrekking tot de integratie van apothekers dient te worden voortgezet, 

evenals de werkzaamheden voor de toegang van verzekerde gebruikers van de OCMW's die 

aanvullende medische bijstand van het OCMW genieten, in samenwerking met de mutualiteiten. 

Een toelage voor de personeelskosten toekennen voor sociale onderzoeken met 

betrekking tot de dringende medische hulp 

Er wordt voorgesteld om een subsidie aan de OCMW’s toe te kennen als tussenkomst in de 

personeelskosten per dossier waarvoor een sociale enquête werd uitgevoerd om de medische zorg te 

dekken die werd toegekend als onderdeel van de dringende medische hulp.  

Als, dankzij de applicatie MEDIPRIMA, de OCMW's worden ontheven van het administratieve werk dat 

dient uitgevoerd te worden voor de controle en de betaling van de facturen met betrekking tot deze 

medische verstrekkingen, dan blijft het sociaal onderzoek - aan de hand waarvan kan vastgesteld 

worden dat de begunstigden van de zorg in de voorwaarden voor staatssteun zijn - de bevoegdheid 

van de OCMW’s. 

Daarom wordt, overeenkomstig met de Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie, 

een tussenkomst in de personeelskosten voor de realisatie van deze opdracht voorgesteld. 

Uitbreiden van de elektronische uitwisseling van informatie 

Het is van essentieel belang dat de elektronische uitwisseling van informatie tussen de OCMW's en 

overheidsinstanties verder wordt uitgebreid. De prioritaire projecten die samen met de betrokken 

overheidsorganisaties moeten worden uitgevoerd, zijn de volgende: 

- bij de Dienst Vreemdelingenzaken, om informatie te verkrijgen over de garantiegevers voor 

studenten en buitenlanders, 

- bij de Nationale Bank van België, toegang tot de bankrekeningnummers van het Centrale 

aanspreekpunt (CAP), 

- met de FOD Justitie, toegang tot de gegevensbank van gedetineerden, die momenteel beschikbaar is 

in de vorm van overdrachten, 

- met de ziekenfondsen, toegang tot informatie over arbeidsongeschiktheid, 

- tot slot, informatie over werkzoekenden uit de databanken van de gefedereerde entiteiten, de VDAB, 

Actiris en FOREM.    

 

Deze uitwisselingen maken niet alleen deel uit van de administratieve vereenvoudiging voor de 

OCMW's, in het onderzoek en de opvolging van het sociaal dossier, maar ook in het belang van de 

aanvragers en begunstigden, door het verstrekken van actuele en officiële informatie die het mogelijk 

maakt om sneller rekening te houden met hun rechten. 

Vereenvoudigen van de wetgeving 

Tijdens de jaarlijkse inspecties wordt vastgesteld dat de veelheid aan middelen die aan de OCMW's 

worden toegewezen, met specifieke voorwaarden voor elk van deze OCMW's, de daaruit 

voortvloeiende administratieve lasten en de noodzaak van transparantie ten aanzien van de 

doelgroep, elementen zijn die het werk van de OCMW's bijzonder complex maken. 
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 Daarom worden nieuwe benaderingen voorgesteld die deze moeilijkheden kunnen beperken: 

1. Harmonisatie van de voorwaarden voor de toekenning van de verschillende vormen van de door 

de staat gesubsidieerde en door de POD Maatschappelijke Integratie verleende steun. 

2. Vereenvoudiging van de wettelijke voorwaarden voor sommige van deze wetgevingen en 

versoepeling van de wettelijke procedures, met inachtneming van de wet en de gelijke 

behandeling van de gebruikers. 

 

Harmoniseren van de toegangs- en toekenningscriteria met betrekking tot de 

residuaire stelsels van de sociale zekerheid 

Eén van de operationele doelstellingen in de bestuursovereenkomst van de POD Maatschappelijke 

Integratie bestaat erin de regelgeving te analyseren van de andere sectoren binnen de residuaire 

stelsels van de sociale zekerheid en een coördinatie tussen de verschillende administraties die deze 

residuaire stelsels (IGO en tegemoetkomingen aan personen met een handicap) beheren uit te 

bouwen, met het oog op gemeenschappelijke criteria voor toegankelijkheid en voor toekenning om zo 

de toegang tot de rechten te vereenvoudigen voor de burger. Dit heeft geleid tot een aantal 

voorstellen tot aanpassing van de wetgeving. Deze voorstellen dienen uitgevoerd te worden en de 

reeds aangevatte werkzaamheden moeten worden voortgezet in samenwerking met de andere 

sectoren van de sociale zekerheid. 

De categorieën van de begunstigen optimaliseren 

Naar aanleiding van de studie rond de aanpassing van de leeflooncategorieën aan de hedendaagse 

samenlevings- en woonvormen werd een lijst van leefsituaties opgesteld die niet overeenstemmen 

met de wetgeving. Het is van essentieel belang dat de regelgeving wordt aangepast om de gelijke 

behandeling van de begunstigden te waarborgen en beter te beantwoorden aan de sociologische 

veranderingen van de huishoudens. Het harmoniseren van het begrip samenwonende in alle stelsels 

van de Sociale Zekerheid en de sociale bijstand zou daarbij zeer wenselijk zijn. 

De rechten van de gebruikers beter waarborgen  

Tijdens hun inspecties stellen de inspecteurs vast dat de wettelijke bepalingen niet werden toegepast 

in een aantal door de OCMW's behandelde dossiers, in het bijzonder in het geval van weigering om 

steun te verlenen terwijl aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. 

Het enige orgaan dat momenteel over deze praktijken kan oordelen is de arbeidsrechtbank. We weten 

echter dat gebruikers zeer terughoudend zijn om een beroep te doen op deze procedures vanwege de 

moeilijkheden die deze veroorzaken. Bovendien beslissen arbeidsrechtbanken alleen over individuele 

vorderingen en niet over systematische praktijken.  

Deze problemen laten niet toe de sociale grondrechten op een eerlijke en duurzame manier te 

waarborgen aan de gebruikers van het OCMW. Om deze redenen moet de controlebevoegdheid van 

de administratie versterkt worden met het oog de niet-naleving van de wetgeving te voorkomen, 

bijvoorbeeld wanneer de aanvrager geen of slechts gedeeltelijk toegang heeft tot de aan hem/haar 

verschuldigde financiële steun en zijn recht op een GPMI. 
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Gelijke behandeling van gebruikers en toegang tot sociale rechten 

Het is cruciaal dat de OCMW’s alle rechthebbenden op een gelijke manier behandelen en er zich geen 

enkele vorm van discriminatie voordoet. Elke persoon moet namelijk toegang hebben tot zijn sociale 

rechten en deze kunnen afdwingen. Zo is het noodzakelijk dat elke aanvraag bij het OCMW op gelijke 

wijze behandeld wordt, ongeacht de maatschappelijk werker of het OCMW tot wie men zich richt. Het 

is essentieel om de OCMW’s verschillende hulpmiddelen en standaardregels ter beschikking te stellen 

om een gelijke behandeling van de gebruikers te waarborgen. 

Versterken van de energiefondsen 

Het is noodzakelijk zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de beschikbare middelen. Het 

Planbureau zal kwalitatief moeten beoordelen of enerzijds de genomen maatregelen het kwetsbare 

publiek bereiken en effectief zijn om te garanderen dat de zwaksten toegang hebben tot energie en 

anderzijds wat de budgettaire impact en de evolutie hiervan is. Daarnaast zal het nodig zijn een 

expertise- en overlegorgaan in het leven te roepen dat de regering kan adviseren over de energie-

impact op de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, om zo de energietransitie voor iedereen te 

waarborgen en het recht op een menswaardig leven te garanderen. 

Ter voorbereiding van de automatisering van de toekenning van het sociaal verwarmingsfonds zal er 

een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd. Deze automatisering zal het OCMW in staat stellen de 

administratieve last te verminderen en zo meer aandacht te kunnen besteden aan de meest kwetsbare 

mensen die niet in staat zouden zijn om deel te nemen aan deze automatisering. 

Daarnaast zal aan het curatief luik van het Sociaal Stookoliefonds een preventief luik worden 

toegevoegd dat toelaat om de meest kwetsbare mensen een duurzamere energiebron te gebruiken. 

Op termijn moet een coherente beleid ontwikkeld worden voor de andere brandstoffen (steenkool, 

pellets, hout, enz.) om ervoor te zorgen dat iedereen de mogelijkheid heeft om zich op een waardige 

manier te verwarmen, ongeacht de verwarmingsvorm. 

De voor het Gas- en Elektriciteitsfonds uitgetrokken middelen mogen niet langer worden bevroren. 

Het Fonds moet elk jaar worden geïndexeerd volgens de hiertoe vastgelegde regel en moet worden 

hervormd om te zorgen voor een evenwicht tussen de toegewezen personeelskosten en de 

implementering van een curatief en preventief beleid. 

 

Inzetten op een doelgerichte sociale activering 
Inzetten op sociale activering blijft een speerpunt van een krachtig beleid gericht op maatschappelijke 

integratie voor mensen die (zeer) verwijderd zijn van de arbeidsmarkt en/of sociaal geïsoleerd leven. 

Naast een toelage voor het GPMI voor iedere nieuwe gerechtigde, voorziet de federale overheid 

eveneens in een toelage voor alle OCMW’s om hun beleid inzake maatschappelijke participatie en 

sociale activering financieel te ondersteunen. Een dergelijk beleid is erop gericht om de 

zelfredzaamheid en de deelname aan de samenleving van de rechthebbenden te verhogen en hun 

sociaal isolement te doorbreken. Het middel hiertoe is OCMW-gerechtigden maximaal te laten 

deelnemen aan maatschappelijk zinvolle activiteiten.  
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Een studie, uitgevoerd door onafhankelijke deskundigen, zal in 2019 nagaan hoe het bovenvermelde 

doel van de toelage voor participatie en sociale activering het best kan bereikt worden. Op basis van 

die evaluatie, zal een aanpassing van de wetgeving worden uitgevoerd. 

Evalueren en opvolgen van het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke 

integratie  

Met de veralgemening van het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie voor alle 

gerechtigden op maatschappelijke integratie (GPMI) werd een belangrijke stap gezet om de 

rechthebbenden op een trajectmatige basis te begeleiden.  

Nu de veralgemening van het GPMI drie jaar in werking is, is het tijd voor evaluatie en monitoring van 

deze maatregel. Een lopende studie, uitgevoerd door onafhankelijke deskundigen, zal de positieve en 

de negatieve punten van de GPMI-hervorming in kaart brengen. Ze onderzoeken in welke mate het 

GPMI inderdaad beantwoordt aan de filosofie van een trajectmatige, emanciperende en 

responsabiliserende vorm van begeleiding. Op basis van de resultaten van deze studie zullen 

maatregelen genomen worden om de OCMW’s verder te ondersteunen in hun werking met dit 

specifieke begeleidingsinstrument. De wetgeving moet aangepast worden rekening houdend met de 

conclusies van deze studie. 

Mensen aanmoedigen om te werken 

Sociaalprofessionele vrijstelling is een belangrijke maatregel als het op activering aankomt. Door deze 

maatregel wordt het arbeidsinkomen gedeeltelijk vrijgesteld voor de berekening van het leefloon. Om 

deze maatregel doeltreffender en eenvoudiger te maken, zal een hervorming uitgevoerd worden, met 

als basisprincipe dat degenen die werken een hoger netto-inkomen moeten krijgen en dus hun 

koopkracht moeten zien toenemen. 

Een nieuw programma rond Europese Fondsen (ESF+, FEAD, AMIF) uitwerken 

Er dient in 2019 binnen België een akkoord gevonden te worden over hoe de nieuwe 

programmaperiode van de Europese Fondsen 2021-2027 zal uitgevoerd worden. Ons standpunt is dat 

het huidige FEAD (binnen ESF+) opnieuw op het federaal niveau beheerd moet worden, met het doel 

de schaalvoordelen en de coherentie van de voedselhulp in heel België te behouden en verder uit te 

bouwen. Er moeten voldoende middelen ter beschikking gesteld worden voor de succesvolle en 

volledige uitvoering van het huidige OP FEAD 2014-2020. De middelen voor voedselhulp zullen op zijn 

minst evenwaardig moeten zijn aan die van het huidige programma en zelfs moeten stijgen om 

tegemoet te komen aan de toename van hulpaanvragen. 

Wat de integratie van derdelanders betreft, zijn wij opnieuw vragende partij om een deel van de 

beschikbare middelen van het AMIF te behouden op federaal niveau om de OCMW’s te blijven 

ondersteunen in deze opdracht. Een groot deel van asielzoekers uit 2015 komt nu bij het OCMW 

terecht. De OCMW’s hebben nood aan de AMIF-middelen om de integratie van de meest kwetsbaren 

onder hen, vooral zij die nog niet in een socioprofessioneel traject kunnen instappen en in precaire 

omstandigheden leven, te waarborgen. 
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Armoedebestrijding 

Een nieuw federaal plan armoedebestrijding opmaken  

Er wordt een nieuw Federaal Plan Armoedebestrijding afgesloten, met acties en concrete 

engagementen. Met een wettelijke verankering van dit Federaal Plan Armoedebestrijding wordt een 

beleidskader gecreëerd ten gunste van mensen in armoede door acties gericht op het uitroeien van 

armoede. 

Dit vierde Federaal Plan Armoedebestrijding houdt rekening met de evaluatie van het derde Federale 

Plan. Armoedebestrijding vergt een doorgedreven samenwerking tussen de verschillende 

beleidsniveaus en beleidsdomeinen. De opmaak van dit plan verloopt dan ook via dialoog en 

participatie met betrokken beleidsmakers, maatschappelijke organisaties, ervaringsdeskundigen en 

het Netwerk van federale armoedeambtenaren.  

Het sluitstuk voor een gecoördineerd armoedebeleid wordt gevormd door de Interministeriële 

Conferentie n°16 « Politique des grandes villes, Intégration et Logement » waaraan alle bevoegde 

ministers inzake armoedebestrijding deelnemen en waar een systematische terugkoppeling van de 

beleidsinitiatieven wordt gegarandeerd.  

Versterken van het Belgisch platform tegen armoede en sociale uitsluiting  

Het is cruciaal de dialoog en het overleg met het Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale 

Uitsluiting te onderhouden en te versterken, met het oog op de opvolging van de Europese en 

internationale agenda, in het bijzonder met betrekking tot de Europese pijler van sociale rechten en 

de doelstellingen van de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling (luik armoedebestrijding).  

Een nieuw nationaal plan kinderarmoede opmaken  

De POD Maatschappelijke Integratie pleit voor de opmaak van een tweede nationaal 

kinderarmoedebestrijdingsplan dat: 

1. vanuit een kinderrechtenbenadering het belang van het investeren in kinderen als beleidsprioriteit 

beklemtoont 

2. gezien de multi-dimensionaliteit van de kinderarmoede streeft naar een sterke synergie tussen de 

verschillende beleidsdomeinen en -niveaus 

3. de regierol van het lokale niveau en dus ook de OCMW’s erkent 

4. door concrete acties het leven van kinderen en hun gezinnen zal verbeteren 

5. een doelstelling formuleert en in een monitoring voorziet 

 

Dakloosheid en thuisloosheid bestrijden op een efficiënte wijze die er strategisch op 

gericht is komaf te maken met een leven op straat 

Initiatieven met ambitieuze doelstellingen, bevestigd door hun resultaten, hebben de weg geëffend 

voor het uitgewerkte traject voor een federaal beleid dat moet leiden tot de beste duurzame 

oplossingen. Desalniettemin liggen er nog zeer belangrijke uitdagingen in het verschiet.  

1. De governance verbeteren 
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Een protocol ter aanvulling van het samenwerkingsakkoord inzake dakloosheid en thuisloosheid van 

12 mei 2014 zou dit akkoord moeten versterken en aanvullen met een globale en interfederale 

strategische benadering van de strijd tegen dakloosheid, volgens de voorwaarden die het Europees 

Parlement heeft aanbevolen in zijn resolutie van 16 januari 2014 alsook volgens de bepalingen van de 

Europese pijler van sociale rechten.  

 
2. Het kennisbeheer verdiepen 

De aanbevelingen van het MEHOBEL-onderzoek zouden nauwgezet moeten worden geanalyseerd in 

het kader van overleg tussen overheden op federaal niveau en dat van de gefedereerde entiteiten met 

als doel de beste verwevenheid tussen de bevoegdheden van elk bestuursniveau te identificeren. 

3. Sociale innovatie verankeren in duurzame processen 

De middelen toekennen tot bestendiging en versterking van het Housing First Lab met het oog op de 

opmaak, de uitvoering en de evaluatie van een actieplan voor een periode van 5 jaar.  

4. De steunmechanismen ondersteunen en begeleiden in de richting van nieuwe modellen. 

- Het schema verlaten van seizoensgebonden beheer van de sociale nood en de geleidelijke 

rehabilitatie van daklozen door voorrang te geven aan structurele en duurzame oplossingen 

die gericht zijn op huisvesting. 

- De financiële, menselijke en logistieke middelen toekennen aan oplossingen die werkelijk een 

structurele vermindering van het aantal daklozen mogelijk maken. 

De sociale en economische integratie van de Roma bevorderen  

De POD Maatschappelijke Integratie pleit voor :  

1. een evaluatie van de Belgische Nationale Roma-strategie (2012) in haar totaliteit (bv. 
coördinatie, relevantie, coherentie…). Deze evaluatie plaatst zich in een Europese context. 

2. de aanpassing van de Roma-strategie met ruime aandacht voor de resultaten van de 
voorgestelde evaluatie, een stakeholderbetrokkenheid (via het Belgisch nationaal 
Romaplatform) en de aansporingen aangaande Roma-integratie geformuleerd door de 
Europese instellingen (EPSCO-raad en Europese Commissie). Er wordt hierbij gefocust op een 
coherentie met ander relevant (al dan niet geïntegreerd) beleid. 

3. de ontwikkeling van een evaluatiemechanisme op basis van duidelijke doelstellingen en 
meetbare indicatoren 

 

Bestrijden van schuldoverlast  

Er werden zowel preventieve als curatieve instrumenten ontwikkeld om overmatige schuldenlast 

tegen te gaan. Er zijn echter nog steeds veel lacunes in deze wetgevingswerkzaamheden en de 

uitvoering ervan. 

De actoren (gerechtsdeurwaarders, schuldbemiddelaars) moeten worden aangemoedigd om een 
aantal van hun praktijken te wijzigen. Zo gebruiken sommige gerechtsdeurwaarders bijvoorbeeld 
onrechtmatige praktijken. Het zou goed zijn om een studie te laten uitvoeren naar de praktijken van 
gerechtsdeurwaarders. Deze studie zou leiden tot aanbevelingen om deze praktijken beter te 
controleren en te omkaderen, en zelfs tot een herziening van de lijst van goederen die tijdens een 
inbeslagname kunnen worden meegenomen.  
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Maar al te vaak zijn burgers nog steeds slecht geïnformeerd over hun rechten bij invordering- of 

beslagprocedures. De diensten om de burgers op dit gebied te helpen, moeten toegankelijker worden 

gemaakt en het persoonlijk, proactief en aangepast contact met burgers die zich in een situatie van 

armoede of kwetsbaarheid bevinden, moet bevorderd worden. Ten slotte moeten de aanbevelingen 

van de federale ombudsman zorgvuldig worden opgevolgd en zoveel mogelijk worden toegepast. 

 

Een stand van zaken van de armoede in België opstellen 

Armoede is een multidimensionaal probleem, een netwerk van sociale uitsluitingen dat meerdere 

gebieden van het individuele en collectieve bestaan beslaat. Het onderwerp verdient het zeker om elk 

jaar geanalyseerd te worden aan de hand van een stand van zaken van de indicatoren ervan en van 

een evaluatie van het gevoerde beleid. Daartoe is het belangrijk om het Jaarboek Armoede in België 

te behouden. 

Strijden tegen non take-up  

Het is essentieel van een nationaal plan ter bestrijding van non take-up uit te werken.  

De bestrijding van non take-up vereist een globale aanpak en verschillende soorten acties. De 

automatisering van de rechten en de vereenvoudiging van de statuten zijn een antwoord op de non 

take-up, maar een efficiëntere communicatie naar burgers die in armoede en sociale uitsluiting leven 

toe is eveneens essentieel. 

Er zullen voorstellen worden geformuleerd in verband met de verschillende aspecten van non take-

up: 

- informeren van de rechthebbenden 

- administratieve vereenvoudiging 

- humanisering van de procedures 

- automatiseren van rechten 
 

Ondersteunen van de continuïteit en uitbreiden van het actiegebied van de 

ervaringsdeskundigen op het gebied van armoede en sociale uitsluiting in de federale 

administraties en in de gezondheidssector om de toegang tot rechten te verbeteren 

In België wordt het sociale beschermingsstelsel en de gezondheidszorg als doeltreffend erkend. Toch 

blijft de toegang tot sociale rechten voor de meest kwetsbare personen een fundamenteel probleem. 

De missie van de ervaringsdeskundigen heeft zijn nut en relevantie aangetoond om de toegang tot 

rechten voor de personen die in een kwetsbare situatie leven te verbeteren. Het is essentieel dat ze 

zich kan blijven ontwikkelen bij de Federale administraties en in de gezondheidszorg. 
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Federaal Grootstedenbeleid 

Het grootstedenbeleid als beleidsdomein op federaal niveau vastleggen  

Sinds 2015 heeft het federaal grootstedenbeleid 30 bemiddelaars gesubsidieerd, begeleid en 

ondersteund in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties, neemt het deel aan het 

Europees overleg en aan de Europese netwerken met betrekking tot stedelijk beleid, aan het overleg 

en samenwerking met de gewesten op het vlak van stedelijk beleid, heeft het wetenschappelijke 

studies gelanceerd, colloquia georganiseerd, enz. Het is daarom belangrijk het grootstedenbeleid op 

het federaal niveau vast te leggen. 

 

Een stedenbeleid implementeren op verschillende bestuursniveaus 

In het kader van de nieuwe staatsstructuur is een versterking van de gestructureerde samenwerking 
tussen de verschillende bestuursniveaus en de activering van Interministeriële Conferentie (IMC) nr. 
16 "Grootstedenbeleid, integratie en huisvesting" belangrijk. De organisatie van het overleg en de 
samenwerking tussen de federale staat en de gefedereerde entiteiten zal het mogelijk maken 
gemeenschappelijke doelstellingen en strategieën vast te leggen, overleg te plegen over de 
respectievelijke programma's, de coördinatie van de Belgische deelname aan het Europese stedelijke 
beleid te verbeteren en op lange termijn een Hoge Raad voor Stedelijk Beleid op te richten, waarin 
vertegenwoordigers van de federale staat en de gefedereerde entiteiten, maar ook 
vertegenwoordigers van de steden en stadsontwikkelingsdeskundigen zetelen. 
 
 

Sluiten van nieuwe stadscontracten gericht op maatschappelijke integratie en 

armoedebestrijding 

Er wordt voorgesteld stadscontracten te sluiten die gericht zijn op federale bevoegdheden: 
maatschappelijke integratie en armoedebestrijding.  
 
Het budget van het federale programma "Grootstedenbeleid" is verdeeld over 17 grote en middelgrote 
Belgische steden. Deze steden werden geselecteerd op basis van sociaaleconomische criteria, die het 
mogelijk hadden gemaakt achtergestelde wijken te identificeren (zie Atlas van achtergestelde 
buurten). Er wordt voorgesteld om de steun te concentreren op de steden die het meest te maken 
hebben met de problematiek van armoede en sociale inclusie, namelijk de vijf grote steden (Brussel, 
Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik), door middel van meerjarencontracten (over een periode van drie 
jaar), een formule die zijn waarde reeds heeft bewezen en waarvan de doeltreffendheid door de 
steden wordt geprezen. De POD Maatschappelijke Integratie beschikt nog steeds over de expertise om 
deze nieuwe contracten te sluiten en is ook aanwezig in de voormelde vijf grote steden. 
 

Inzetten op bemiddeling ter preventie van overlast  

Sinds de invoering van de bemiddelingsprocedure in het kader van de gemeentelijke administratieve 

sancties in 2004 werden dertig bemiddelaars die bevoegd zijn voor hun gerechtelijk arrondissement of 

politiezone gesubsidieerd door de POD MI. GAS-bemiddeling is een alternatief voor een boete bij 

overtredingen van de gemeentelijke politiereglementen en heeft met name tot doel conflicten te 

kalmeren en te temperen. Bemiddeling is educatief en draagt bij aan de instandhouding van een 

samenleving waarin het goed leven is.  
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In sommige steden hebben de bemiddelaars een zeer zware werklast. Het is echter van essentieel 

belang om een kwalitatief hoogstaande bemiddeling te garanderen en zo de burgers een echte ruimte 

voor dialoog te bieden. Wij stellen de mogelijkheid voor om het aantal bemiddelaars die na analyse 

van de situatie door het Grootstedenbeleid ter beschikking worden gesteld, te verhogen. 
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Ontwikkeling van een coherente visie inzake sociale bescherming 

Er is een sterke verwevenheid tussen de verzekering tegen sociale risico’s en de bestrijding van 

armoede, tussen sociale zekerheid en sociale bijstand. Omwille van deze verwevenheid alsook de 

complementariteit is het van belang om een coherente visie en missie inzake “sociale bescherming” 

te kunnen ontwikkelen. Duurzaam beleid, kwaliteitsvolle regelgeving en optimale dienstverlening 

voor de burgers zijn hierbij richtinggevend. Voor de toekomstige regering is er een organisatorische 

marge om de coördinatie van “sociale bescherming” beter af te stemmen en te stroomlijnen, 

rekening houdende met de specifieke kenmerken en doelstellingen van de verschillende betrokken 

beleidsdomeinen. 


