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Hoofdstuk 1 : Doel van het reglement 

Artikel 1 

Dit reglement bepaalt de doelstelling, de deelnemingsvoorwaarden, de selectieprocedure en de 

toekenningscriteria van de Federale Prijs Armoedebestrijding, jaar 2022.  

Hoofdstuk 2 : Organisator 

Artikel 2 

 §1 DE FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING is een initiatief van de Minister belast met 

Armoedebestrijding.  

DE FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING kadert in de uitvoering van het Federaal Plan 

Armoedebestrijding, gecoördineerd door de Minister belast met Armoedebestrijding. 

§2 DE FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING wordt georganiseerd door de Programmatorische 

Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie. Deze 

overheidsdienst is verantwoordelijk voor de opvolging van het kandidatuurdossier voor de “FEDERALE 

PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING - 2022”. 

Hoofdstuk 3 : Informatie en Verspreiding 

Artikel 3 

§1 Het reglement dat van toepassing is op de "FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING – 2022" is 

beschikbaar op de website van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale 

Economie (www.armoedeprijs.be).  

§2. Het kandidatuurdossier kan enkel elektronisch worden ingediend. 

Hoofdstuk 4 : Doel van deze oproep tot kandidaturen 

Artikel 4 

§1 Het doel van deze oproep tot kandidaturen voor de "FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING – 

2022" is het belonen van drie initiatieven die een nuttige bijdrage leveren aan armoedebestrijding. 

Deze initiatieven zijn uitdrukkelijk en daadwerkelijk gebaseerd op duurzame initiatieven teneinde 

personen in een precaire situatie digitaal in te sluiten en zo een betere toegang tot hun sociale alsook 

andere rechten te verschaffen. (Cf. Art. 7). 

§2 De "FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2022" beloont maximaal één initiatief per gewest. 

Hoofdstuk 5 : Deelname 

Artikel 5 

§1 De kandidatuur voor de "DE FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING - 2022" wordt opengesteld 

voor elke organisatie die haar maatschappelijke zetel in België heeft. 

http://www.armoedeprijs.be/
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§2 De kandidaturen voor de "DE FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING - 2022" worden gekenmerkt 

door het duurzame karakter van hun aanpak en hun acties om mensen in precaire situaties digitaal in 

te sluiten en hun rechten te laten opnemen. Zij stellen initiatieven voor die leiden tot concrete, reële 

veranderingen en zo in de maatschappij digitale uitsluiting verminderen door ofwel de ongelijkheid op 

het vlak van digitale vaardigheden zoveel mogelijk te verminderen (tweede dimensie van de digitale 

kloof) ofwel door de ongelijkheid te verminderen in het gebruik van essentiële digitale diensten (derde 

dimensie van de digitale kloof). 

§3 VZW’s, OCMW’s en andere organisaties zonder winstoogmerk kunnen deelnemen aan deze oproep. 

De organisator behoudt zich het recht voor om, bij onregelmatigheden, deelnemers uit te sluiten. 

§4 Er zal geen enkele prijs worden toegekend aan initiatieven en organisaties die deel uitmaken of 

hebben uitgemaakt van een criminele organisatie, die zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie, 

aan fraude of aan het witwassen van geld. Hetzelfde geldt voor initiatieven en organisaties waarover 

een vonnis is uitgesproken voor het schenden van de milieuwetgeving. 

§5 Organisaties die de voorbije vijf jaar de laureaat waren van de Federale Prijs Armoedebestrijding of 

hieraan geaffilieerde organisaties kunnen niet deelnemen aan deze veertiende editie. 

§6 Directe of indirecte medewerkers van de POD Maatschappelijke Integratie en van organisaties 

waarin de POD MI participeert zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd, alsook elke andere 

persoon die heeft meegewerkt aan de organisatie van deze wedstrijd. 

Eveneens uitgesloten van het recht om deel te nemen aan deze wedstrijd zijn: de familieleden in de 

eerste en de tweede graad van de personen bedoeld in de vorige alinea, evenals de personen die met 

hen onder hetzelfde dak wonen. 

Artikel 6 

§1 De selectie gebeurt enkel op basis van een kandidatuurdossier. 

§2 Om aanspraak te kunnen maken op de "FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING 2022" moet het 

kandidatuurdossier aan de volgende voorwaarden voldoen: 

1. moet worden ingediend via het formulier dat online beschikbaar is op de website van de POD 

Maatschappelijke Integratie mi-is.be via de link http://www.armoedeprijs.be    

2. moet duidelijk en leesbaar worden opgesteld; 

3. moet volledig worden ingevuld. 

§3 Alle kandidatuurdossiers moet worden ingediend vóór 5/09/2021 middernacht. Kandidatendossiers 

die later worden ingevuld zijn niet ontvankelijk. 

Hoofdstuk 6 : Criteria in verband met de evaluatie van de 

kandidatuurdossiers 

Artikel 7 

§1 De “FEDERALE PRIJS ARMOEDEBESTRIJDING - 2022” beloont de uitvoering van innovatieve, 

duurzame acties teneinde personen in een precaire situatie digitaal in te sluiten en zo een betere 

toegang tot hun rechten te verschaffen.  

 

http://www.armoedeprijs.be/
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De kandidatuurdossiers worden geëvalueerd op basis van de volgende criteria : 

• Visie op digitale insluiting. Het kandidaatdossier geeft duidelijk aan welke visie de organisatie 

heeft op digitale inclusie van de kwetsbare doelgroep waarvoor men zich inzet. Een digitale 

inclusie aanpak vereist een geïntegreerde aanpak. 

 

• Doelgroepafbakening. Het projectdossier bakent de doelgroep af en schetst waarom het 

belangrijk is om juist die doelgroep te helpen binnen haar specifieke context. Het is eveneens 

belangrijk dat het dossier duidelijk maakt hoe de doelgroep bereikt wordt.  

 

• Aanpak & methodologie. Het kandidaatdossier geeft duidelijk aan welke (innovatieve) 

methodologie gehanteerd wordt bij de begeleiding van de doelgroep om digitale uitsluiting te 

verminderen en hoe de doelgroep betrokken wordt bij de uitvoering van het project of de 

werking van de organisatie.  

 

• Bereikte en meetbare resultaten. Het kandidaatdossier geeft duidelijk aan welke specifieke 

resultaten men bereikt en hoe die gemeten worden. 

 

• Hefboomeffect. Het kandidaatdossier geeft duidelijk aan hoe de werking een hefboom kan 

realiseren voor de sociale en digitale integratie van kwetsbare doelgroep alsook het opnemen 

van sociale en andere rechten. Samenwerking met andere, verschillende en relevante actoren 

kan zo een duurzame oplossing voor de armoedeproblematiek beogen.  Voorts wordt ook 

gekeken naar de mate waarin het project voordelen kan creëren die verder reiken dan het 

initiële projectopzet en/of gerepliceerd worden op een andere schaal of op een andere locatie. 

 

• Duurzaamheid: Het kandidaatdossier geeft duidelijk aan hoe het project, het iniatief of de 

werking deel uimaakt van een langetermijnstrategie die de organisatie in staat stelt om op 

duurzame wijze digitale uitsluiting van kwetsbare groepen te verwezelijken.  

Hoofdstuk 7 : Jury 

Artikel 8 

§1 Een eerste selectie door de administratie zal bestaan uit een controle die wordt uitgevoerd door de 

Dienst Armoedebestrijdingsbeleid en Stedelijke Samenhang van de POD Maatschappelijke Integratie, 

Armoedebestrijding en Sociale Economie (SCUBA).  

Op basis van deze selectie zal per gewest een voorselectie van maximaal tien organisaties per regio 

worden gemaakt die dan door de jury beoordeeld worden. De Dienst Armoedebestrijdingsbeleid en 

Stedelijke Samenhang evalueert enkel de kandidatuurdossiers die worden neergelegd via het officiële 

fomulier dat bij de oproep wordt gevoegd. 

Artikel 9 

§1 Na de in artikel 8 vermelde administratieve selectie zal de jury een preselectie maken van negen 

kandidaten uit deze lijst (3 per gewest). Vervolgens zal het publiek via een raadpleging, die wordt 

georganiseerd via een website die wordt beheerd door de POD Maatschappelijke Integratie, verzocht 

worden om te stemmen voor het project van haar keuze. Zo zal een laureaat per gewest gekozen 

worden. 
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§2 De jury wordt gediversifieerd samengesteld, in het licht van openheid naar de ganse maatschappij 

toe, maar zal zich ook richten op expertise aangaande deze thematiek. 

Onder het voorzitterschap van de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie is de jury als volgt 

samengesteld: 

• 1 vertegenwoordigers van de beleidscel van de Minister belast met armoedebestrijding, 
Mevrouw Lalieux ; 

• 2 vertegenwoordigers van de POD Maatschappelijke Integratie, waarvan 1 
vertegenwoordiger die fungeert als ervaringsdeskundige en 1 vertegenwoordiger van 
Digilab ; 

• 1 vertegenwoordiger van elke Federatie van OCMW’s (Brulocalis, VVSG, UVCW) ; 
• 1 vertegenwoordiger van een organisatie gespecialiseerd in digitale inclusie ; 
• 1 academisch deskundige inzake digitale inclusie ; 
• 1 vertegenwoordiger van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, 

bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting ; 

• 1 vertegenwoordiger van het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding. 

§3 In geval van een ex æquo is de stem van de juryvoorzitter doorslaggevend. 

§4 Juryleden kunnen slechts deelnemen aan de nominatiebesprekingen per gewest indien ze alle tien 

dossiers van het respectievelijke gewest gelezen hebben. 

§5 De Dienst Armoedebestrijdingsbeleid en sociale samenhang van de POD Maatschappelijke 

Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie verzekert het secretariaat van de jury. 

§6 Alle vragen in verband met het reglement van deze wedstrijd vallen onder de bevoegdheid van de 

jury. 

Artikel 10 

§1 De prijsuitreiking zal op 6 december 2022 georganiseerd worden in Brussel en zal plaatsvinden 

tijdens een officiële ceremonie waarop alle genomineerden zullen worden uitgenodigd. 

§2 De namen van de genomineerden zullen eveneens gepubliceerd worden op de website van de POD 

Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (www.armoedeprijs.be en 

www.mi-is.be). 

§3 De namen van de drie laureaten zullen tijdens deze officiële ceremonie bekendgemaakt worden. 

§4 Aan de geselecteerde projecten wordt gevraagd om deel te nemen aan een korte filmopname in 

Brussel om zichzelf en hun project voor te stellen gedurende 30 seconden. Deze opnames zullen 

plaatsvinden op dinsdag 27 september 2022 in de Financiëntoren, Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel.  

§5 De genomineerde organisaties zal na afloop van de jury op vrijdag 23 september op de hoogte 

gebracht worden van hun selectie en het tijdstip waarop ze verwacht worden voor de korte 

filmopname. 

§6 De kandidaten verklaren door deelname aan deze wedstrijd akkoord te gaan met het laten nemen 

van foto’s en filmmateriaal van hen en hun organisatie. De organisatie voorziet informeert haar 

medewerkers en doelpubliek van deze intentie en ziet er op toe dat de nodige toestemmingen 

voorhanden zijn (GDPR). Het materiaal zal door de POD Maatschappelijke Integratie worden gebruikt 

op de website, in digitale en papieren nieuwsbrieven, op sociale media, en via andere 

communciatiekanalen van de POD MI. De filmopnames worden tevens gebruikt voor de publieke 

stemming. 

http://www.armoedeprijs.be/
http://www.mi-is.be/
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Hoofdstuk 8 : Financiële tussenkomst 

Artikel 11 

§1 De drie laureaten ontvangen een prijs in de vorm van een financiële steun vanwege de federale 

Staat. Deze financiële steun wordt beperkt tot een maximumbedrag van 10.000 euro. 

§2 Deze financiële steun wordt aan de laureaat gestort na ondertekening van een verklaring tot 

verbintenis. Deze verklaring tot verbintenis vermeldt meer bepaald dat de financiële steun gebruikt 

wordt voor armoedebestrijding. Hiervoor start de laureaat, bijvoorbeeld, een nieuw initiatief of breidt 

hij zijn huidige activiteit uit. 

§3 Geenszins mag de financiële tussenkomst gebruikt worden als dubbelfinaciering voor projecten die 

door andere lokale, regionale, federale of europese instanties worden ondersteund. 

§4 Door een kandidatuurdossier in te dienen, aanvaardt elke deelnemer om eventuele aanvullende 

documenten te bezorgen (bijv. een kopie van de recente statuten, de samenstelling van de Raad van 

beheer, ...), en alle informatie die als nuttig beschouwd wordt voor de POD Maatschappelijke 

Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie. 

Hoofdstuk 9 : Slotbepalingen 

Artikel 12  

§1 Door het indienen van een kandidatuurdossier aanvaarden de deelnemers dit volledige reglement 

evenals het publiceren van informatie, van foto's, van video's, enz. die verband houden met de 

kandidatuur. 

§2 De proclamatie van de laureaten zal plaatsvinden in Brussel. Tijdens deze proclamatie ontvangen 

de laureaten eveneens een trofee. 

§3 De andere bevoegdheden in verband met dit reglement liggen bij de jury. 


