
VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE 
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

20 JULI 2006. - Ordonnantie betreffende het opstellen van het armoederapport 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1) 

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen
Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 135 van de 
Grondwet.
Art. 2. In deze ordonnantie wordt verstaan onder :
1° « Verenigde Vergadering » : de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie;
2° « Verenigd College » : het Verenigd College van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie;
3° « Brusselse regeringen » : de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, het Verenigd College van 
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het College van de Franse 
Gemeenschapscommissie en het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
4° « Samenwerkingsakkoord » : het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de 
Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, 
ondertekend op 5 mei 1998;
5° « Nationaal Actieplan Sociale Insluiting » : een beleidsplan dat wordt gemaakt door de 
nationale regeringen van de lidstaten van de Europese Unie in het kader van de Open Methode 
voor Coördinatie voor Sociale Insluiting.
HOOFDSTUK II. - Opmaak van het Armoederapport
Art. 3. Het Verenigd College stelt om de twee jaar het Armoederapport van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest op. Dit rapport bestaat uit de jaarlijkse sociale barometer, het thematisch 
rapport, het Actieplan Armoedebestrijding en de synthese van het rondetafelgesprek.
Art. 4. (vroeger artikel 5)
Het Verenigd College maakt een thematisch rapport over aan de Verenigde Vergadering. Dit 
rapport bevat twee delen :
1. bijdragen over de kenmerken van de armoede in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en over 
de armoedebestrijding;
2. het rapport over een thema gekozen door het Verenigd College en samengesteld in overleg met 
de verenigingen waar armen het woord nemen.
Art. 5. Het Verenigd College maakt een Brussels Actieplan Armoedebestrijding over aan de 
Verenigde Vergadering.
Het Verenigd College kan daartoe, met het akkoord van de Brusselse regeringen, een 
overlegplatform organiseren belast met de opvolging van de verslagen over de armoede en het 
verzamelen van de op de begroting ingeschreven bijdragen van de Brusselse regeringen aan het 
Nationaal Actieplan Sociale Insluiting.
Het vraagt daartoe aan de Brusselse regeringen om een synthese te maken van de maatregelen 
voorgesteld om de armoede te bestrijden.



Art. 6. Het Verenigd College organiseert tweejaarlijks een rondetafelgesprek met alle betrokken 
publieke of private actoren om te debatteren over de behaalde resultaten en over de gezamenlijke 
acties die gevoerd moeten worden ter bestrijding van de armoede in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Het Verenigd College stelt een synthese samen van dit rondetafelgesprek en maakt deze 
over aan de Verenigde Vergadering.
Art. 7. De Verenigde Vergadering formuleert, op basis van het Armoederapport vermeld in 
artikel 3, aanbevelingen met betrekking tot de strijd tegen de armoede.
Art. 8. Het Verenigd College neemt de passende maatregelen om de participatie van alle 
betrokkenen te optimaliseren in het proces beschreven in artikel 3 tot 7. Tot de betrokkenen 
behoren, op vrijwillige basis, de organisaties, verenigingen en personen die te maken hebben met 
de problematiek, zoals de OCMW's, de publieke en private organisaties en verenigingen die 
actief opkomen tegen de bestaansonzekerheid, de armoede en de ongelijke toegang tot de rechten, 
alsook de personen die in armoede leven.
HOOFDSTUK III. - De sociale barometer
Art. 9. Het Verenigd College maakt jaarlijks, bij de opening van het nieuwe parlementaire jaar, 
de sociale barometer over aan de Verenigde Vergadering. Deze barometer bevat de 
basisgegevens met betrekking tot de sociaal-economische situatie van de bevolking alsook de 
armoede-indicatoren die worden ontwikkeld in het kader van de Europese Open Coördinatie 
Methode, zodanig dat een vergelijkende studie mogelijk is.
HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen
Art. 10. De ordonnantie van 8 juni 2004 ter opstelling van een jaarverslag over de armoede in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt opgeheven.
Art. 11. Deze ordonnantie treedt in werking de dag waarop ze aangenomen wordt door de 
Verenigde Vergadering.
Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden 
bekendgemaakt.
Brussel, 20 juli 2006. 
Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, Financiën, Begroting en 
Externe betrekkingen,
G. VANHENGEL
Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid en het Openbaar Ambt,
B. CEREXHE
Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen en 
Openbaar Ambt,
P. SMET
Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen, 
Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen,
E. HUYTEBROECK
_______
Nota
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