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I.

Federaal Beleidswerk

BAPN volgt het federaal armoedebeleid pro- en reactief op. Dit doen we steeds in overleg met onze
leden, de regionale netwerken en hun verenigingen. Elk beleidsadvies dat BAPN geeft is onderbouwd
vanuit de input van de netwerken en verenigingen én is tot stand gekomen door middel van actieve
participatie van mensen in armoede. Ons centraal orgaan is daarvoor de Werkgroep BAPN Europa
2020, waaraan zowel mensen in armoede als medewerkers van alle regio’s participeren. Steeds
zetten we de thema’s uiteen in verstaanbare taal, horen we de standpunten van de verenigingen en
mensen in armoede, en trachten we van daaruit consensus op te bouwen omtrent het te verstrekken
advies. Vanzelfsprekend koppelen we daarna ook terug naar deze werkgroep en onze leden. Waar
mogelijk gaan we ook samen met mensen in armoede het gesprek aan met het beleid.
Aangezien armoedebestrijding pas resultaten kan opleveren als hier over de verschillende
beleidsdomeinen heen aandacht voor is, beperken we ons ook niet tot de thema’s vanuit het
beleidsdomein armoedebestrijding en maatschappelijke integratie strictu sensu. Waar relevant en
haalbaar, trachten we ook beleidsbeïnvloedend te werken ten aanzien van andere beleidsdomeinen.
Zoals ook het Federaal Plan Armoedebestrijding aandacht besteedt aan het horizontale beleid, en
beleid inzake werk en activering… trachten wij ook op deze zaken te wegen.
Graag geven we u een beknopt overzicht van onze beleidsbeïnvloedende activiteiten, gestructureerd
volgens de prioriteiten van het federaal plan armoedebestrijding en de opdrachten zoals
geformuleerd in het Ministerieel Besluit van 23 april 2013.1

1. Sociale bescherming van de bevolking verzekeren (Versterkte rol van het OCMW Sociale fraude)
a. Presentatie op Open Platformdag (BAPN Europa 2020)
Op de Open Platformdag van het Belgisch Platform tegen armoede en sociale uitsluiting EU2020, die
doorging op 28 maart 2013, gaf BAPN (naast andere input, zie verder) een uitgebreide presentatie in
de werkgroep rond toereikend inkomen.
Hierin werden onder andere de drempels uiteengezet die verhinderen dat mensen toegang hebben
tot toereikend inkomen, een aantal oorzaken en remedies voor non take-up werden voorgesteld.
Steeds werd hierbij ook aandacht besteed aan de rol die OCMW’s hierbij spelen, waar dit versterkt
kan worden, en hoe dit effectief zou kunnen zijn.
Deze presentatie werd voorbereid in de Werkgroep BAPN Europa 2020 (WG 19/3) en werd door
mensen in armoede zelf naar voor gebracht. We waren in deze werkgroep op de Open Platformdag
ook met een heel uitgebreide delegatie aanwezig om hierna het gesprek aan te gaan met de
aanwezigen.

b. Oprichting van Nationaal Minimum Inkomen Netwerk
BAPN is coördinator van het Nationaal Minimum Inkomen Netwerk. Dit netwerk heeft als doel de
1

“Ministerieel besluit houdende toekenning van een subsidie van 175.000,00 EUR aan het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding voor de
algemene werking rond het federaal en Europees armoedebeleid in 2013”, 23 april 2013.
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drempels en obstakels te identificeren die verhinderen dat sommige mensen toegang hebben tot
een toereikend inkomen, een sterk partnerschap hierrond op te bouwen, én een stappenplan te
ontwerpen – met de diverse partners – om hieraan tegemoet te komen. Dit netwerk is gestart in het
kader van een project, EMIN (Europees Minimum Inkomen Netwerk).

Partners in het Nationaal Netwerk Minimum Inkomen:
 Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN)
 POD Maatschappelijke Integratie
 Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
 Netwerk tegen Armoede (NtA)
 Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP)
 Forum Bruxellois de Lutte contre la Pauvreté (FBLP)
 Brussels Platform Armoede (BPA)
 Dynamo International
 ACLVB
 Bérénice Storms (Universiteit Antwerpen), Karel Van den Bosch (Universiteit
Antwerpen), Marie-Thérèse Casman (Université de Liège), Laurent Nisen (Université
de Liège)
In dit kader vonden volgende vergaderingen plaats:
-

Kwam diverse malen aan bod op de WG BAPN Europa 2020
Overleg regionale netwerken armoedebestrijding (26 maart)
Overleg met onderzoekers uit Universiteit Antwerpen & Luik (29 mei)
Eerste bijeenkomst Nationaal Netwerk Minimum Inkomen (3 juni)

Dit resulteerde reeds in een eerste draft van het nationaal rapport, waarin het huidige systeem
(recht op maatschappelijke integratie, leefloon) geanalyseerd wordt, waarin knelpunten
geïdentificeerd worden, en een aantal stappen in de richting van een versterken van toegang tot
toereikend inkomen worden aangegeven.

2. Terugdringen van de kinderarmoede
a. Input voor Nationaal Kinderarmoedebestrijdingsplan
Op 10 juni werd het eerste nationaal kinderarmoedebestrijdingsplan aan de Interministeriële
Conferentie Integratie in de Samenleving voorgesteld. Bij het opmaken van dit plan werd ook het
middenveld geconsulteerd. Op een consulterende vergadering (25/03) was BAPN aanwezig en heeft
o.a. op basis van verzamelde inhoud uit de drie regio’s en haar insteek in de EAPN-explainer rond
kinderarmoede2 haar inhoudelijke bijdragen geleverd, en dit ook later via een schriftelijke nota
overgemaakt.
BAPN heeft dit Plan ook aan de nationale netwerken armoedebestrijding i.h.k.v. een EAPN
vergadering in Spanje toegelicht (24/10)
b. Actie De Standaard Solidariteitsprijs

2

« Vers le bien-être des enfants en Europe. Explicatif sur la pauvreté infantile dans l'Union européenne », EAPN en Eurochild, april 2013.
Deze publicatie is beschikbaar in het Frans en in het Engels op de website van EAPN.
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BAPN heeft samen met reclamebureau TBWA een advertentiepagina ontwikkeld rond
kinderarmoede. Hiermee wil BAPN de aandacht vestigen op het schrijnend probleem van
kinderarmoede, kennis verspreiden over de omvang van het probleem en beleidsmaatregelen die
hier een antwoord op zouden kunnen bieden. We zijn ervan overtuigd dat we hierdoor de publieke
opinie beïnvloeden, en het draagvlak vergroten. (Momenteel is het ontwerp bezorgd aan de krant De
Standaard in het kader van hun Solidariteitsprijs. De selecties zijn nog lopende).
c. Open Platformdag Belgisch Platform
BAPN gaf eveneens een presentatie rond kinderarmoede op de Open Platformdag van het Belgisch
Platform. Deze presentatie werd verzorgd door leden van de Werkgroep BAPN EU 2020, die
eveneens werkzaam zijn binnen het Waals Netwerk Armoedebestrijding.
2) Toegang tot werk versterken door sociale en professionele activering
Op de Open Platformdag van het Belgisch Platform heeft BAPN eveneens een presentatie verzorgd
over inclusieve arbeidsmarkt. We vertrokken hierbij (in samenwerking met het Netwerk Tegen
Armoede uit Vlaanderen, en de vereniging De Springplank uit Sint Niklaas) vanuit de ervaringen van
mensen in armoede met interimwerk. Centraal was de vraag in hoeverre interimwerk een opstap kan
betekenen naar duurzame tewerkstelling, en een weg kan bieden uit de armoede. Welke
moeilijkheden ervaren mensen, wat zijn de voorwaarden voor succes ? We gaven hierbij zowel
aanbevelingen voor beleid, werkgevers en interimkantoren.

3. Strijden tegen dakloosheid en slechte huisvesting
Op de Open Platformdag van het Belgisch Platform Armoedebestrijding heeft BAPN ook rond
dakloosheid een presentatie gegeven op desbetreffende werkgroep. Deze werd verzorgd door leden
van de Werkgroep BAPN EU 2020, die eveneens actief zijn binnen DAK Antwerpen, Bij Ons/Chez
Nous Brussel, en het Gemeenschappelijk Daklozen Front.
BAPN heeft samen met het Gemeenschappelijk Daklozenfront (Front Commun des SDF) de
voorbereiding gestart i.v.m. een conferentie, in 2014, betreffende de categorisering en de
criminalisering van daklozen.
BAPN heeft meerdere contacten gehad met het kabinet van de Staatssecretaris om een voorstel van
het samenwerkingsakkoord dakloosheid te verkrijgen om hierop te kunnen reageren.

4. Het recht op gezondheid waarborgen
De Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS, “Liga van Gebruikers van Gezondheidsdiensten”)
voert een door de Minister van Sociale zaken gesubsidieerd project uit betreffende “het verbeteren
van de communicatie van nuttige informatie voor patiënten”. Op 22 mei heeft BAPN een
tussenkomst gedaan om aan verschillende nationale ziektefederaties en -liga’s haar aanbevelingen
toe te lichten rond begrijpbare en toegankelijke communicatie voor mensen in armoede. Deze
aanbevelingen zijn gebaseerd op de BAPN-publicatie “Recht op gezondheid hertekenen”.

5. Opvolging verwezenlijking België in het kader van Europa 2020
a. input geleverd tijdens & in opvolging van de Werkgroep Indicatoren
b. nationaal sociaal (schaduw) rapport geschreven
c. nota geschreven voor NHP obv discussies WG BAPN EU 2020 + ontvangen input
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d. presentatie door mensen uit Werkgroep Europa 2020 op Belgisch Platform
e. presentatie over Belgisch Platform op Public Hearing in Europees Parlement
f. nota over Landenspecifieke aanbevelingen
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II.

Kennisverspreiding & sensibilisering
-

BAPN maakte (met leden van de werkgroep BAPN EU 2020) een filmpje naar aanleiding
van de oproep van premier Elio Di Rupo om hem een vraag te stellen en met hem een
videogesprek aan te gaan. Hierin vroegen we wat de regering van plan is om alsnog de
laagste inkomens te verhogen, en de armoededoelstelling EU 2020 te bereiken.

-

Ons filmpje werd geselecteerd en op 4 maart gingen de leden van de werkgroep hierover
in gesprek met Elio Di Rupo.

-

BAPN onderhoudt actief een Facebook-pagina.

-

BAPN gaf in 2013 drie keer een Nieuwsbrief, BAPN Flash uit, in februari, mei en oktober

-

BAPN site wordt op punt gesteld (reeds gestart, nog bezig)

-

BAPN schreef een artikel rond participatie voor Grundtvig Scoop (EPOS)

-

We ontwierpen ism reclamebureau TBWA een affiche rond kinderarmoede voor de
Standaard Solidariteitsprijs

-

BAPN gaf input voor project Brochures ‘Wat weet ik’ van de POD MI. 2 afgevaardigden
van de werkgroep BAPN EU 2020 zullen ook in het redactiecomité zetelen.

-

Samen met de partners binnen PEPA Grundtvig ontwierp BAPN een affiche en
infobrochure rond participatie

-

De politiezone Brussel Noord (Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node, Evere) heeft van 18 tot
29 maart een vervolgopleiding voor haar agenten georganiseerd, met dit jaar als focus
diversiteit (de “veertiendaagse van de diversiteit”). Meerdere gespecialiseerde
organisaties kwamen voor de politieagenten vorming geven rond verschillende thema’s
(Roma, gender, racisme, discriminatie, enz.). BAPN heeft twee vormingen gegeven (een
in het Nederlands en een in het Frans) rond het thema armoede, referentieadres en
dakloosheid.

-

Artikel in ACW tijdschrift De Gids over minimum inkomen
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III.

Evenementen rond armoedebestrijding

Het centrale evenement rond armoedebestrijding is voor BAPN 17 oktober, internationale dag van
verzet tegen armoede. Jaarlijks investeert BAPN samen met de regionale netwerken en verenigingen
erg veel energie in een zo breed mogelijke verspreiding van de boodschap van deze dag. In het
verleden (tot en met 2011) deed BAPN dit met de steun van de Nationale Loterij. Deze steun werd dit
jaar niet toegekend. BAPN onderzoekt alternatieve financieringsmogelijkheden, helaas tot op
vandaag zonder succes. Dit bedreigt een erg belangrijk evenement, zowel voor mensen in armoede,
als voor het vergroten van het draagvlak bij de bevolking.

Acties ondernomen:
- dossier ingediend bij Nationale Loterij
- dossier ingediend bij Staatssecretaris Maggie De Block

BAPN heeft op 10 oktober een persconferentie in de Kamer georganiseerd met thema “Stop het
beleid van verarming!”. Hier werden ook de evenementen van de regionale netwerken meegedeeld.
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IV.

Participatie

Participatie (van mensen in armoede) loopt als een rode draad door het werk van BAPN. Of het nu
gaat om beleidsadviserend werk, acties, sensibilisering, dialoog… telkens gebeurt dit met mensen in
armoede. Dit omvat zowel het voorbereidende werk. Voor beleidsadviezen tot stand komen, wordt
uitvoerig overleg gepleegd met mensen in armoede. Daarnaast trachten we ook mensen in armoede
zoveel mogelijk te betrekken bij het voorstellen van onze beleidsadviezen, zowel bij het geven van
presentaties, als bij het aangaan van dialoog met beleid en andere partners. Dit werk is vaak erg
intensief en tijdrovend, maar we zijn ervan overtuigd dat dit niet enkel noodzakelijk maar ook erg
effectief en (op lange termijn) efficiënt is. Kennis en advies gestoeld op de ervaring van mensen in
armoede is van onschatbare waarde om een resultaatsgericht armoedebestrijdingsbeleid te
ontwikkelen en uit te voeren.
Ons centraal orgaan is de Werkgroep BAPN EU 2020, waar verenigingen en hun leden, mensen in
armoede, uit alle landsdelen samenkomen. Deze groep kent een vaste kern, van een twintigtal
mensen, maar wordt –naargelang het thema – steevast uitgebreid met andere afgevaardigden van
verenigingen die rond dat bepaald thema expertise hebben.

Door onze jarenlange intensieve werking met mensen in armoede, hebben we ook de nodige
expertise opgebouwd omtrent participatie. Participatie van mensen in armoede is geen evidentie,
vraagt tijd, geduld, (wederzijdse) kennis, duidelijke taal, engagement (van de mensen mét en zonder
armoede-ervaring), het gebruik van specifieke methodieken…
Als BAPN willen we dan ook andere organisaties en instellingen informeren en adviseren
hieromtrent. Waar reeds participatie van mensen in armoede gebeurt, wijzen we op wat goed loopt,
wat minder loopt…
Binnen het Belgisch Armoedebestrijdingsbeleid is het Belgisch Platform het participatief overleg bij
uitstek. We nemen hieraan telkens deel met een uitgebreide delegatie van mensen in armoede.
Hieraan gaan ook telkens voorbereidende vergaderingen aan vooraf, waarop de agenda uiteengezet
wordt, en er gediscussieerd wordt over welke input we er willen brengen. Telkens geven we ook een
uitgewerkte presentatie op het platform, en koppelen we daarna terug. Ook hierbij merken we soms
dat een zinvolle actieve participatie iets is wat niet eenvoudig is. Daarom trachten we ook de POD MI
hierin te adviseren. Er vond na de Open Platformdag dan ook een overleg plaats, waarbij de
deelnemers rechtstreeks in dialoog gingen met medewerkers van de POD MI, om hun feedback
hierover te geven, en voorstellen ter verbetering te bespreken.
Een overzicht van de activiteiten:
- Belgisch Platform 1 februari: presentatie van ons schaduw sociaal rapport en onze nota met
input voor Nationaal Hervormingsprogramma
- Open Platformdag 28 maart:
- WG Passende Inkomenssteun: presentatie door BAPN WG EU 2020
- WG Dakloosheid: presentatie door BAPN in samenwerking met Gemeenschappelijk
Daklozenfront
- WG Kinderarmoede: presentatie door BAPN ism RWLP
- WG Tewerkstelling: presentatie door BAPN in samenwerking met Vlaams Netwerk & De
Springplank
- WG Indicatoren: input in werkgroep door BAPN
- afsluitend woord plenair door BAPN
- Werkgroep BAPN EU 2020 op 24 april: evaluatie Open Platformdag & dialoog met POD MI, die
uitgenodigd was om deze werkgroep bij te wonen
- Belgisch Platform van 12 september.
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-

Belgisch Platform van 6 december, o.a. betreffende Nationaal Hervormingsprogramma en
Migratie.

Daarnaast vraagt zinvolle participatie ook het versterken van competenties van mensen in armoede.
Mensen uit onze Werkgroep worden hierin gevormd. Ze bekleden ook diverse mandaten, die ze op
een gedragen manier kunnen invullen. In groep, met de vereniging en/of het netwerk worden zaken
voorbereid, wordt een consensus bereikt. Zo kunnen mensen in armoede naar een vergadering gaan,
een mandaat bekleden en niet enkel uit eigen naam spreken, maar ook echt ‘de doelgroep’
vertegenwoordigen. Ook een intensieve terugkoppeling is hierbij van wezenlijk belang.
Ook binnen Europees perspectief is België een voorloper wat participatie betreft. Zowel het beleid en
de bestaande overlegstructuren (Belgisch Platform, werken met (opgeleide) ervaringsdeskundigen…)
als de methodieken die we hanteren zijn innovatief. BAPN werkt dan ook actief om deze expertise
verder te verspreiden. Zo gaven we onder andere een uiteenzetting over het Belgisch Platform op
een publieke hoorzitting in het Europees Parlement, waar we de werking toelichtten, de
succesfactoren en de uitdagingen…
Daarnaast is BAPN ook partner binnen een Grundtvig project PEPA (Partenariat Européen pour une
Participation Active), dat gecoördineerd wordt door FNARS (Frankrijk). BAPN was gastland in februari
2013, en ontving delegaties uit Frankrijk, Spanje en Portugal (zie bijlage Agenda PEPA Brussel). Dit
project geeft ons niet enkel de kans om onze expertise te verspreiden, maar ook om onze eigen
expertise verder te ontwikkelen, en uitdagingen voor een goede participatie te verspreiden. Dit komt
ook de participatie binnen BAPN en het Belgische armoedebestrijdingsbeleid ten goede. Zo
analyseerden we onder meer waar en hoe participatie binnen het beleid én aan de samenleving
versterkt kan worden. Dit resulteert in een brochure, in affiche vorm, (Nederlandse én Franse versie),
die breed verspreid zal worden, zodat zowel sociaal werkers, mensen werkzaam binnen dienst- en
hulpverlening én mensen in armoede aangezet worden om participatie au serieus te nemen, en er
ook de nodige tools voor aangereikt krijgen.
Resultaat:
- Brochure: Sensibilisering + tools
- PEPA ronde tafel in Brussel
- Expertise ontwikkeling en verspreiding
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V.

De Europese Ontmoeting van mensen in armoede

De Europese Ontmoeting van mensen in armoede heeft jaarlijks plaats. In 2013 is voor het eerst
gekozen voor een nieuwe formule.
Inleiding
Op initiatief van de Europese Commissie, het Europees Voorzitterschap en EAPN komen jaarlijks
delegaties van mensen met armoede-ervaring (van elke lidstaat van de EU), sociale partners,
academici en mensen van het Europees beleidsniveau samen om de situatie van mensen in armoede
te bespreken en om aanbevelingen te formuleren voor het Europees beleidsniveau.
De eerste Europese Ontmoeting van mensen in armoede vond plaats onder het Belgische EUVoorzitterschap, in 2001, op initiatief van de federale regering, i.s.m. EAPN.
In 2013 vond de Europese Ontmoeting plaats op uitnodiging van de Europese Commissie en EAPN. In
tegenstelling tot het verleden vond dit evenement niet plaats in het Egmontpaleis, maar in tenten op
de Esplanade voor het Europees Parlement. Dit om de Europese Ontmoeting meer zichtbaarheid te
geven, en de dialoog met onder andere de leden van het Europees Parlement en de medewerkers
van de Europese Commissie te bevorderen.
Voorbereiding
De voorbereiding omvatte zowel een Europees luik, namelijk een afstemming binnen EAPN, dus
tussen de verschillende nationale netwerken, als een nationaal luik, namelijk een gedegen interne
inhoudelijke en praktische voorbereiding. Ieder nationaal netwerk heeft een nationale coördinator.
Deze nationale coördinatoren houden elkaar op de hoogte van de nationale voorbereidingen,
overleggen via mail, maken gezamenlijke afspraken, en komen samen in de vergadering van
nationale coördinatoren.
De grote structuur van de participatieve delen van de Europese Ontmoeting werd hier gezamenlijk
vastgelegd. Er werd gekozen om de inhoudelijke voorbereiding te focussen rond 2 grote thema’s:
1. Toereikend (minimum) inkomen. Wat heb je nodig om een menswaardig leven te leiden
en te participeren aan de samenleving ?
2. Wat zijn de gevolgen van de crisis voor het leven van mensen in armoede ?
National coördinators meeting
 26/1: Zowel een inhoudelijke als praktische bespreking. Hoe worden
delegaties samengesteld ? Hoe benaderen we het thema ? Welke
gemeenschappelijke vragen stellen we op ? Hoe werken we verder, zowel
nationaal, als Europees… ?
Voorstelling en bespreking van de nieuwe format.
Voorbereidende Werkgroepen BAPN
 Werkgroepen en agenda
 19/03: Europese Ontmoeting: voorstelling en een eerste inleiding
 24/4: Eerste inhoudelijke voorbereiding
 29/5: Bespreking van onze antwoorden op de 2 centrale vragen in
tussentijds rapport
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 7/6: Maken van de spandoeken met slogans
Interim rapport
 Door EAPN en de werkgroep nationale coördinatoren, werd
afgesproken dat iedereen een tussentijds rapport opmaakt op basis
van de bespreking van de 2 centrale vragen. Zo krijgt men een
overzicht van de vorderingen van de werkzaamheden, van de grote
inhoudelijke lijnen,
de gemeenschappelijke tendensen, de
breekpunten…

Uitnodigingen
Tijdens de Europese Ontmoeting was dit jaar ook een nationaal moment, waarin de
delegatie in dialoog ging met nationale beleidsmakers, beleidsverantwoordelijken,
volksvertegenwoordigers, administratie…
Er werden vanuit BAPN uitnodigingen verstuurd naar de Belgische MEP’s, naar de
vertegenwoordiging in het Social Protection Committee, naar staatssecretaris Maggie
De Block, naar de POD MI.

Creatieve Presentatie: slogans
 Er werd afgesproken dat alle nationale delegaties een aantal slogans naar
voor brengen op de Europese Ontmoeting. Deze kunnen zowel uitspraken
zijn van bekende personen, als van mensen in armoede zelf.
 De slogans van België, gekozen door de deelnemers aan de voorbereidende
vergaderingen:
 Armoede creëren is een schande
 Raak niet aan mijn democratie !
 De democratie is te kostbaar om enkel aan politici over te laten
 Is euthanasie de oplossing voor armoede ? Ik wil meebeslissen !

Samenstellen en voorbereiden delegatie
 De delegatie (4 mensen in armoede + de nationale coördinator (Elke)) wordt
samengesteld uit mensen met en zonder ervaring in zulke ontmoetingen.
 We trachten evenwicht te brengen in de deelnemers, rekening houdend met
zowel actieve participatie bij de voorbereiding, gender-balance, inzetten van
expertise en kansen geven aan nieuwe mensen, expertise omtrent het
thema, participatie uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië...
 De voorbereiding gebeurde echter met de hele werkgroep, zodat ieders stem
meegenomen wordt en we werken met gedragen standpunten en input.
Enkel op het einde van het proces worden de deelnemers gekozen.
 De leden van de delegatie worden gezamenlijk en individueel gebrieft over
de gang van zaken, praktisch en inhoudelijk. Er wordt gekeken naar
individuele noden en eventueel ook naar de emotionele impact van het
gebeuren.
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Samenstelling delegatie:
 Guy Boremans (Miroir Vagabond)
 Véronique Meirschaert (DAK Antwerpen)
 Daniel Ausloos (Chez Nous Brussel)
 Anatole Kontsybovski (Miroir Vagabond)
 Elke Vandermeerschen (BAPN)

Ontmoeting zelf
De nieuwe format van de Europese Ontmoeting bestond uit een aantal plenaire momenten, in een
grote tent op de esplanade voor het Europese Parlement. Daarnaast had elke delegatie ook een
nationale tent. Deze tent werd bekleed met de slogans van de delegaties, met affiches,
infobrochures… van elk nationaal netwerk.
Er werden ook bilaterale en multilaterale werkgroepen georganiseerd. Daarin bespraken de
verschillende delegaties hun antwoorden op de twee centrale vragen, werd gediscussieerd over de
gelijkenissen en de verschillen, en samen gezocht naar gemeenschappelijke aanbevelingen om een
antwoord te bieden op de problemen die mensen in armoede doorheen Europa vandaag ervaren.

Er was ook een nationaal moment
o Zie informatie op de website van EAPN.
o De inbreng van BAPN op deze ontmoeting was zichtbaar:
 In het plenaire gedeelte: voorstelling van onze slogans
 De nationale tent met brochures, affiches en spandoeken met de slogans
 Bilateraal dialoogmoment met de Franse delegatie & multilateraal moment
met Nederland en Verenigd Koninkrijk
 Nationaal moment met oa. aantal MEP’s, vertegenwoordigers van de
Europese Commissie, POD MI, andere ngo’s…

Opvolging
o

Evaluatie
 de evaluatie van de 12de Europese Ontmoeting zal gebeuren binnen de
werkgroep (met actieve deelname van mensen in armoede) die ook de
voorbereiding had verzorgd
 BAPN bezorgde reeds gedeeltelijke evaluatie aan EAPN, voor de algemene
evaluatie

o

Verslag
 BAPN zorgt voor de vertaling en de verspreiding van het verslag van de
Europese Ontmoeting

o

Beleidsopvolging

Op basis van de conclusies en het verslag zorgt BAPN voor de verdere beleidsopvolging.
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VI.

Opvolging Europees armoedebeleid & activiteiten als lid van EAPN
1. EAPN
-

actieve opvolging & terugkoppeling EU Inclusion Strategies Working Group
actieve participatie & terugkoppeling Algemene Vergadering EAPN
actieve participatie & terugkoppeling Learning Forum
actieve participatie aan Executive Committee

2. Europa 2020
-

presentatie op ACV debatavond 'Hoe sociaal is Europa ?'

3. Kinderarmoede
-

actief meegewerkt in taskforce EAPN + meegeschreven aan Child Poverty Explainer
(RWLP)

4. Sociale Bescherming
-

management comité EMIN mét actieve participatie mensen met armoede ervaring
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VII.

Overzicht activteiten BAPN 2013

Januari:
- 2/1: eerste versie (draft) Nationaal Sociaal Schaduw Rapport bezorgd aan FOD Sociale
Zekerheid, Rudi Van Dam, Werkgroep Indicatoren & aan POD Maatschappelijke Integratie
- 15/1: Begeleidingscommissie Steunpunt Armoedebestrijding
- 21/1: Management Committee van EAPN Fund
- Geschreven input voor WG indicatoren voor NSR
- 23/1: overleg met kabinet
- 23/1: overleg met POD
- 26/1: Vergadering Nationale Coördinatoren Europese Ontmoeting
- 28/1: Reactie Federaal Plan Armoedebestrijding bezorgd aan kabinet Di Rupo met vraag tot
onderhoud
- 31/1: Presentatie federaal jaarboek (aanwezig met mensen in armoede uit WG BAPN E 2020)
- 31/1: Voorbereiding Grundtvig meeting: uitdagingen rond participatie
- 1 februari: voorbereiding Belgisch Platform & Belgisch Platform in namiddag: presentatie op
Belgisch Platform door de WG BAPN EU 2020 over NSR & NHP
Februari:
- 1-2/2: EUISG EAPN
- Input questionnaire EAPN CSR’s
- 4/2: werkgroep indicatoren
- 7/2: Grundtvig: voorbereidng Brussel
- 14/2: input bezorgd aan POD rond sociale activering
- 20/2: vergadering EAPN Europese Ontmoeting (checken met wie en of doorgegaan)
- 21/2: bespreking filmpje Di Rupo rond minimum inkomen en engagementen België in kader
van EU 2020
- 25/2 Wg BAPN EU 2020 + Grundtvig
- 26/2 pep vergadering met EAPN, Europese Commissie
- 26/2: vergadering met Ricardo Petrella rond illegaal verklaren van armoede
- 27/2 Start EMIN eerste management committee
Maart:
- 4/3: videoconferentie met Elio Di Rupo over Minimum Inkomen + armoededoelstelling ikv
2020
- 5/3: Uitleider op debat ACV jongeren: ‘hoe sociaal is Europa’
- 7-9/3: Grundtvig meeting in Brussel
- 12/3: Begeleidingscommissie Steunpunt Armoedebestrijding
- 13/3: Begeleidingscommissie BAPN-kabinet-POD
- 14-16/3: EXCO EAPN
- 14/3: Hoorzitting in de Senaat rond Milleniumdoelstellingen
- 19/3: wg BAPN EU 2020
- 21/3: afspraak kabinet Di Rupo
- 22/3: voorbereiding Open Platformdag WG Dakloosheid met verenigingen Dak, Bij Ons/Chez
Nous en Miroir Vagabond
- 25/3: voorbereiding Open Platformdag WG Active Inclusion ‘Interimwerk’ met Vereniging De
Springplank Sint Niklaas
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-

April
-

25/3: Consulterende Werkgroep kinderarmoede IMC
26/3: opleiding rond thema’s armoede, dakloosheid en referentieadres voor politieagenten
van de politiezone Brussel Noord
26/3: Nationaal Minimum Inkomen Netwerk overleg regionale netwerken
26/3: voorbereiding Open Platformdag Wg Inkomen met WG BAPN EU 2020
27/3: thematische monitoring van EPOS agentschap
28/3: open platformdag

5/4: Vergadering initiatief “armoede illegaal”
10-11/4: EAPN UNICEF EUROCHILD event on child poverty presentatie door BAPN
16/4: overleg met Steunpunt Armoedebestrijding rond EMIN
22/4: EMIN management Committee
24/4: WG BAPN EU 2020 met oa. evaluatie Open Platformdag en overleg met POD MI
24/4: vergadering voorbereiding Europese Ontmoeting
24/4: première van de film “Le Prix du Pain” (samenwerking met RWLP)

Mei
-

10-11/5: EUIG EAPN
13/5: voorbereiding Learning Forum EAPN
14/5: Public Hearing: presentatie in Europees Parlement over Belgisch Platform
16/5: Begeleidingscommissie Steunpunt Armoedebestrijding
21/5: vergadering rond “sociale bescherming” BAPN & Dynamo International
22/5: Tussenkomst rond “gezondheid & informatie voor patiënten” bij vereniging LUSS
22-25/5: Learning Forum EAPN
27/5: Uitreiking Federaal Prijs Armoedebestrijding
29/5: wg bapn EU 2020
29/5: voorbereiding Europese ontmoeting
30/5: Overleg over minimum inkomen met Bérénice Storms & Karel Van den Bosch (check
naam)
31/5: voorbereiding Europese Ontmoeting met delegatieleden

-

3/6: Emin nationaal netwerk
10/6: begeleidingscomité BAPN-kabinet-POD
6/6: WGBAPN EU 2020 (bespreking Emin rapport)
7/6: vergadering reclamebureau i.h.k.v. De Standaard Solidariteitsprijs
7/6: voorbereiding Europese Ontmoeting (spandoeken slogans)
13-14/6: EXCO EAPN
14-15/6: Algemene Vergadering EAPN
18-20/6: Europese Ontmoeting

-

5/7: Begeleidingscommissie Steunpunt
8/7Voorbereiding 17 oktober
9/7: bedanking vrijwilligers werkgroep BAPN EU2020
16/7: WG BAPN EU 2020

Juni

Juli
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Augustus
- 14/8: vergadering EAPN voorbereiding TF stakeholder envolvement
- 19/8: Overleg POD project Ervaringsdeskundigen
- 20/8: WG BAPN EU 2020
September
- 5/9: overleg De Link transnationale projecten ervaringsdeskundigheid
- 10/9: Rvb BAPN
- 10/9: WG BAPN EU 2020
- 12/9: Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020
- 12/9: Begeleidingscomité BAPN – POD – kabinet
- 13/9: WG Indicatoren
- 17/9: stuurgroep Belgisch Minimum Inkomen Netwerk onder leiding van BAPN
- 17/9: vergadering EAPN voorbereiding Task Force stakeholder envolvement
- 19/9: vergadering BAPN-Front Commun i.v.m. daklozenconferentie eind 2014
- 18/9: eerste bijeenkomst TF stakeholder envolvement onder leiding van BAPN
- 26/9: Begeleidingscommissie Steunpunt
- 30/9 – 1/10: Annual Policy Conference EAPN
- 30/9: EAPN Fund Award
Oktober
- 3-4/10: EMIN Peer Review
- 10/10: Actie + persconferentie lancering campagne 17 oktober
- 17-10: Internationale dag van verzet tegen armoede (aanwezigheid en ondersteuning
activiteiten oa. in Antwerpen, Namen, Brussel, …)
- 21/10: National Minimum Income Network
- 22/10: Wg BAPN EU 2020
- 23/10: Begeleidingscommissie Steunpunt
- 24/10: Presentatie over Belgisch Kinderarmoedebeleid op conferentie EAPN Baleares
(Mallorca)
- 25-26/10: Inclusion Strategies Working Group EAPN
- 29/10: vergadering BAPN-Front Commun i.v.m. daklozenconferentie eind 2014
November
- 5/11: WG BAPN Politique Fédérale
- 6/11: vergadering BAPN – POD: Voorbereiding conferentie ervaringsdeskundigen
- 15/11: Rvb BAPN
- 19/11: conferentie ervaringsdeskundigen
- 22-23/11: EXCO EAPN
- 26/11: WG BAPN EU 2020
- 26-27/11: Annual Convention European Platform against Poverty
December
- 4/12: Full Social Jacket
- 6/12: Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020
- 6/12: Begeleidingscomité BAPN – POD – kabinet
- 9/12: EMIN Conferentie Parijs
- 10/12: vergadering Front Commun – BAPN - POD
- 10/12: EMIN Management Committee i.v.m. daklozenconferentie eind 2014
- 12/12: GT BAPN Federaal Beleid
- 17/12: tweede bijeenkomst TF stakeholder envolvement onder leiding van BAPN
- 17/12: GT BAPN Federaal Beleid
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