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Mevrouw Liesbeth HOMANS
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Arenberggebouw
Arenbergstraat 7
1000 BRUSSEL

contactpersoon

ons kenmerk

Brussel

Kristel Bogaerts
kbogaerts@serv.be
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Tweejaarlijks verslag 2014-2015 van het Steunpunt tot bestrijding van armoede,
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Mevrouw de minister
De SERV heeft op 4 maart 2016 uw brief met betrekking tot het tweejaarlijks verslag 20142015 van het federaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en
sociale uitsluiting goed ontvangen.
De SERV verkiest al geruime tijd als zodanig geen advies te formuleren over de
actieplannen en verslagen inzake armoedebestrijding die op Vlaams niveau of federaal
niveau worden neergelegd. Dit werd bijvoorbeeld ook al aangegeven in de brieven van 7
maart 2012 en 5 mei 2014 naar aanleiding van de tweejaarlijkse verslagen van het vermelde
Steunpunt over de periodes 2010-2011 en 2012-2013.
Deze zienswijze doet evenwel niets af aan de door de Vlaamse sociale partners voorgestane
structurele betrokkenheid bij het beleid ter bestrijding van de armoede.
De SERV vraagt u om het verslag van het federaal steunpunt inzake armoedebestrijding te
bespreken binnen de VESOC-werkgroep. De SERV acht deze vorm van structurele
betrokkenheid als meest efficiënt en wenst op deze manier uitvoering te geven aan de
bepalingen van de Samenwerkingsovereenkomst van 5 mei 1998 tussen de federale staat,
de gemeenschappen en de gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid.
Vandaar, mevrouw de minister, kijk ik uit naar de agendering van het dossier op het VESOCoverleg.
Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest,
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Hoogachtend

Pieter Kerremans

Karel van Eetvelt

administrateur-generaal

voorzitter
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