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EU-controleurs gaan hulp aan de meest behoeftigen in Europa 
onderzoeken 

De Europese Rekenkamer verricht momenteel een controle van het Fonds voor Europese hulp aan de 
meest behoeftigen (FEAD). Doel van het fonds is om de meest behoeftigen in de EU een uitweg uit de 
armoede te bieden en hun sociale integratie te bevorderen door het combineren van materiële en 
voedselhulp met specifiek advies en maatregelen op het gebied van sociale inclusie. De controleurs 
zullen de oorspronkelijke opzet van het FEAD beoordelen en onderzoeken of de programma’s van de 
lidstaten zich doeltreffend op de meest behoeftigen richten. Ook zullen ze een evaluatie verrichten van 
de door de Commissie ingevoerde prestatiemeting om de bijdrage van het fonds aan de verwezenlijking 
van de EU-doelstelling voor armoedebestrijding te bepalen.  

De controleurs hebben vandaag een achtergronddocument over het FEAD gepubliceerd. 
Achtergronddocumenten bieden informatie op basis van de voorbereidende werkzaamheden voor 
aanvang van een lopende controletaak. Ze zijn bedoeld als bron van informatie voor degenen die 
geïnteresseerd zijn in het gecontroleerde beleid en/of programma. 

De belangrijkste activiteiten die in het kader van het FEAD worden ondernomen, zijn de verstrekking van: 

• voedselhulp, zoals het uitdelen van voedselpakketten en bereide maaltijden voor mensen die in 
zeer behoeftige omstandigheden leven of schoollunches voor kinderen die risico lopen op armoede en 
sociale uitsluiting; 

• materiële ondersteuning, zoals toiletartikelen voor volwassenen en kinderen, bepaalde soorten 
kleding, huishoudelijke basisartikelen en slaapzakken voor daklozen; 

• informatie ter verlichting van problemen, bijvoorbeeld over fundamentele rechten, persoonlijke 
hygiëne, voedingsadvies en de beschikbare steun van nationale instanties voor sociale voorzieningen, en 

• steun voor de sociale inclusie van de meest behoeftigen door hun toegang tot bestaande 
materiële steun en sociale diensten, en activiteiten te verbeteren die worden aangeboden in het kader van 
het Europees Sociaal Fonds. 

 “Het FEAD heeft tot doel te voorzien in de meest basale behoeften van personen die in armoede leven”, 
aldus George Pufan, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het verslag. “Het 
is dus van essentieel belang dat de wetgeving en de gefinancierde programma’s zodanig zijn opgezet dat de 
steun daar terechtkomt waar die deze het hardst nodig is.  
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De controle zal gericht zijn op directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie van de 
Europese Commissie (dat het FEAD beheert), alsmede de autoriteiten die de activiteiten in de 28 lidstaten 
uitvoeren. 

Het controleverslag zal naar verwachting in de eerste helft van 2019 worden gepubliceerd. 

Dit persbericht wil slechts de kernboodschap weergeven van het achtergronddocument van de Europese 
Rekenkamer. Het volledige document is beschikbaar op www.eca.europa.eu. 

 

https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/ecadefault.aspx

