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Place Loix, 7 - 1060 Bruxelles - Tél. 02/535.93.50

Mevrouw Marianne Thyssen
Partij Voorzitter CD&V
Wetstraat, 89
1040 Brussel

Brussel, 6 februari 2009

Mevrouw de Voorzitter,

Betreft: Kamerdebat over het wetsvoorstel houdende het leefloon op te trekken boven de
armoedegrens en het aan de samenwonenden toegekende bedrag af te stemmen op het aan de
alleenstaanden toegekende bedrag - vraag aan CD&V om het voorstel en de organisatie van de
hoorzittingen te ondersteunen.
Het Collectief Solidariteit tegen uitsluiting brengt individuen en syndicale vertegenwoordigers
bijeen (waaronder CNE, ACV-Brussel en ABVV-Brussel) met als gemeenschappelijke
doelstelling de sociale uitsluiting te bestrijden, en dit door het identificeren, aanwijzen en
bestrijden van de mechanismen die eraan ten grondslag liggen.
We interpelleerden begin 2007 alle voorzitters van de democratische partijen en vroegen hun
een voorstel in te dienen om de toegekende bedragen van de leeflonen van samenwonenden af
te stemmen op het aan de alleenstaanden toegekende bedrag, teneinde het leefloon op te
trekken tot boven de armoedegrens.
(cf. Onze brief van 12 februari 2007 aan de heer Jo Vandeurzen in bijlage)
Een voortgang van ons verzoek was de indiening van het wetsvoorstel door
Volksvertegenwoordiger Mevrouw Zoé Génot (Ecolo): “Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van
26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, teneinde het leefloon op te
trekken tot boven de armoedegrens en het aan de samenwonenden toegekende bedrag af te
stemmen op het aan de alleenstaanden toegekende bedrag.
Bovendien werden er amendementen ingediend om het voorstel te verruimen naar alle
vervangingsinkomens.
Het voorstel komt terug op de dagorde van de Kamercommissie Sociale Zaken van woensdag 11
februari eerstkomend.
Wij volgen ook met belangstelling het initiatief van de Heer Delizée om een armoede barometer
te lanceren. Wij kunnen ons echter niet tevreden stellen met de armoede te meten, de armoede
moet bestreden worden.
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Wij vragen u dus:
Of CD&V bereid is het voorstel te ondersteunen, waar nodig te amenderen of
gelijkwaardige voorstellen in te dienen,


En of CD&V bereid is hoorzittingen te organiseren met sterkhouders, actoren uit het
middenveld (zoals syndicale organisaties, partnerorganisaties in armoedebestrijding,
vertegenwoordigers van OCMW, steden en gemeenten, vrouwenorganisaties...), die dit
parlementair en voor de democratie essentieel debat met de nodige élan kunnen aanvuren.
(Vraag die wij ook aan de heer Yvan Mayeur voorzitter van de Kamercommissie Sociale Zaken
stellen).


Wij danken u bij voorbaat voor uw antwoord per brief.
Wij interpelleren alle politieke partijen hier omtrent en zullen de verschillende reacties zo ruim
mogelijk bekend maken via persmededelingen.
Wij blijven ter uwer beschikking voor verdere informatie en danken U nogmaals voor uw
belangstelling in deze.
Voor het Collectief Solidariteit tegen uitsluiting,

Yves Martens
Coördinator

Luca Ciccia
Vice voorzitter
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