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INLEIDING

Het activiteitenverslag van de Afdeling OCMW biedt een overzicht van alle acties die het voorbije jaar
ondernomen werden en bundelt informatie over alle belangrijke dossiers of projecten die de adviseurs en
de secretaris van de Afdeling OCMW ter harte nemen.
Sinds enkele jaren voelen we de impact van de sociaaleconomische crisis op het werk van het OCMW,
want er komen steeds meer mensen aankloppen, zonder dat onze instellingen daarom beter gefinancierd
worden.
Wij vestigen hier de aandacht op enkele vaststellingen en acties van het voorbije jaar.
Het vooruitzicht van de zesde staatshervorming, met nieuwe overdrachten van bevoegdheden, kan de
OCMW's niet geruststellen: zij vrezen bepaalde middelen te verliezen, meer bepaald voor socioprofessionele inschakeling, of hun budgetten te zien krimpen, waardoor sommige steunzoekers in de kou
zullen blijven staan.
In het kader van de staatshervorming wordt de bevoegdheid inzake rusthuizen gedefederaliseerd. Die
overdracht zal plaatsvinden in juli 2014. De nieuwe “beheerder” van deze materie zal tegen die tijd niet
klaar zijn. Er wordt gesproken over een overgangsperiode van twee tot tien jaar. Heel wat vragen zijn
vooralsnog onbeantwoord: de continuïteit van de dienstverlening, de vrijwaring van de solidariteit en het
medezeggenschap, de waarborg van de middelen en de groeimarges. Het dossier is verre van afgerond.
2013 bleef een periode van beproevingen van het contingent in de sociale economie voor de OCMW's,
van bepaalde wetswijzigingen die de OCMW's in moeilijkheden brachten tegenover bepaalde
doelgroepen (beperkingen en uitsluitingen uit het recht op maatschappelijke bijstand, reorganisatie van
het opvangnetwerk), de voortzetting van de hervorming van de medische hulp - een belangrijke evolutie
voor dit soort bijstand - met aanzienlijke impact op de OCMW's en de openbare ziekenhuizen.
In 2013 werd de eerste fase afgerond in het proces van research-actie dat gevoerd werd door de Afdeling
OCMW in samenwerking met de universitaire faculteiten Saint-Louis. Hier werd een presentatie aan
gewijd op de Algemene Vergadering. Deze werkzaamheden gaan door in 2013, zij het iets meer op de
achtergrond.
In het kader van de strijd tegen verschillende vormen van fraude – één van de prioriteiten van de
Regering voor 2012-2013 – heeft onze Afdeling meermaals de stem van de OCMW’s kracht bij gezet.
De OCMW’s zijn niet gekant tegen fraudebestrijding, maar vragen coherente maatregelen die veeleer
gericht zijn op preventie dan op repressie. De OCMW’s hechten zo veel belang aan de regels van
naleving van het beroepsgeheim dat de aandacht van het College van procureurs-generaal hierop werd
gevestigd toen het een ontwerp van omzendbrief schreef betreffende de strijd tegen fictieve
woonplaatsen.
Wetende dat de fraude – objectief beschreven aan de hand van een onderzoek – binnen de OCMW’s
beperkt is tot 4,5 % zien we dat dit bijzonder weinig is en stellen we ook vast dat het OCMW zeer
nauwgezet en doeltreffend werkt.
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Begin 2013 werden de nieuwe raden voor maatschappelijk welzijn samengesteld. Naar aanleiding
daarvan organiseerde de Afdeling OCMW vormingen voor de (nieuwe) OCMW-raadsleden. Midden
2013 wijzigde de samenstelling van ons Directiecomité. Nieuwe uitdagingen dienen zich aan. Wij
danken hier de leden van het vorige Directiecomité, die door hun constructieve inbreng de belangen van
de Brusselse OCMW’s behartigd hebben.
De Afdeling OCMW is actief bezig met adviesverlening, informatie en ondersteuning voor de Brusselse
OCMW's. We zorgen ervoor dat het werk van de OCMW's gezien wordt, wijzen op hun professionele
aanpak en goede praktijkvoorbeelden, maar behartigen ook hun belangen.
Dat vergt een grote inzet van het personeel van de afdeling. De adviseurs verschaffen informatie aan het
Directiecomité, zodat dit met kennis van zaken een standpunt kan innemen. Zij beantwoorden regelmatig
vragen van de OCMW's in diverse dossiers en met betrekking tot de opdrachten van onze OCMW's. Zij
coördineren verschillende commissies en werkgroepen binnen de Afdeling en organiseren infosessies of
vormingen voor OCMW-personeel.
Ik wil hier niet alleen het personeel van de Afdeling danken, maar ook alle leden van het Directiecomité,
die door hun inbreng tijdens de vergaderingen en hun medewerking aan bepaalde dossiers ook hun
steentje bijdragen in de behartiging van de belangen van onze lokale instellingen.

Michel Colson
Voorzitter van de Afdeling OCMW
December 2013
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——————————————————————————–—————–——————
Hoofdstuk I
ORGANISATIE VAN DE AFDELING OCMW
———————————————————————————————————–——————
I. AANGESLOTEN OCMW's
Op 1 december 2013 waren alle Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest aangesloten bij de afdeling OCMW van de VSGB.
Het totaal aan bijdragen bedraagt 180.851 euro.
II. SAMENSTELLING VAN DE COMITÉS EN DE COMMISSIES
A. Het Brussels Directiecomité
Voorzitter:
Dhr. Colson, Voorzitter van het OCMW van Watermaal-Bosvoorde
Leden (tot mei 2013)
Dhr. Beozière, Voorzitter van het OCMW van Evere
Dhr. Brunelli, Voorzitter van het OCMW van Elsene
Dhr. Culot, Voorzitter van het OCMW van Sint-Agatha-Berchem
Dhr. Decoster, Voorzitter van het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe
Mevr. Decoux, Voorzitter van het OCMW van Schaarbeek
Mevr. Delwit, Voorzitter van het OCMW van Ganshoren
Dhr. Elsier, Secretaris van het OCMW van Ukkel
Mevr. Elst, Secretaris van het OCMW van Brussel
Mevr. Genicot, Voorzitter van het OCMW van Koekelberg
Dhr. Geysenbergh, Secretaris van het OCMW van Sint-Agatha-Berchem
Dhr. Koeune, Ontvanger van het OCMW van Sint-Gillis
Dhr. Laurent, Raadslid bij het OCMW van Etterbeek
Mevr. Martens, Secretaris van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
Dhr. Molenberg, Voorzitter van het OCMW van Oudergem
Mevr. Mouzon, Voorzitter van het OCMW van Sint-Joost-ten-Node
Mevr. Quaresmini, Voorzitter van het OCMW van Jette
Dhr. Roberti, Voorzitter van het OCMW van Vorst
Dhr. Rucquoi, Secretaris van het OCMW van Elsene
Dhr. Spinette, Voorzitter van het OCMW van Sint-Gillis
Dhr. Wilmart, Voorzitter van het OCMW van Anderlecht
Dhr. Wilmotte, Secretaris van OCMW van Sint-Pieters-Woluwe
Vanaf juni 2013
Dhr. Beozière, Voorzitter van het OCMW van Evere
Dhr. Bernard, Voorzitter van het OCMW van Jette
Mevr. Bertieaux, Voorzitter van het OCMW van Etterbeek
Dhr. Culot, Voorzitter van het OCMW van Sint-Agatha-Berchem
Mevr. Decoux, Voorzitter van het OCMW van Schaarbeek
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Dhr. Elsier, Secretaris van het OCMW van Ukkel
Mevr. Elst, Secretaris van het OCMW van Brussel
Dhr. Genard, Raadslid bij het OCMW van Ganshoren
Mevr. Genicot, Voorzitter van het OCMW van Koekelberg
Dhr. Jacques, Secretaris van het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe
Dhr. Magdalijns, Voorzitter van het OCMW van Oudergem
Mevr. Martens, Secretaris van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
Mevr. Miroir, Voorzitter van het OCMW van Anderlecht
Dhr. Roberti, Voorzitter van het OCMW van Vorst
Dhr. Rucquoi, Secretaris van het OCMW van Elsene
Dhr. Vandenhove, Voorzitter van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
Dhr. Wilmotte, Secretaris van OCMW van Sint-Pieters-Woluwe
Vertegenwoordiger van de Vereniging van OCMW-secretarissen van het Brussels Gewest:
Dhr. Geysenbergh, Secretaris van het OCMW van Sint-Agatha-Berchem
Vertegenwoordiger van de Vereniging van gemeente- en OCMW-ontvangers van het Brussels Gewest:
Mevr. Vandenbergen, Ontvanger van Anderlecht
Vertegenwoordiger van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGB):
Dhr. Thoulen, Directeur van de VSGB
Secretaris:
Mevr. Dekoninck, Secretaris van de Afdeling OCMW
B. Bureau
Voorzitter:
Dhr. Colson, Voorzitter van het OCMW van Watermaal-Bosvoorde
Ondervoorzitters:
Mevr. Bertiaux, Voorzitter van het OCMW van Etterbeek
Mevr. Decoux, Voorzitter van het OCMW van Schaarbeek
Dhr. Spinette, Voorzitter van het OCMW van Sint-Gillis
Dhr. Vandenhove, Voorzitter van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
Secretaris:
Mevr. Dekoninck, Secretaris van de Afdeling OCMW
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C. Het federaal Comité van de OCMW’s
Leden:
Mevr. Asselman, Voorzitter van het OCMW van Merchtem (sinds mei 2013)
Dhr. R. Coddens, Voorzitter van de Afdeling OCMW’s van de VVSG en Voorzitter van het OCMW van
Gent (sinds mei 2013)
Dhr. M. Colson, Voorzitter van het OCMW van Watermaal-Bosvoorde en Voorzitter van de Afdeling
OCMW van de VSGB
Mevr. D. Decoux, Voorzitter van het OCMW van Schaarbeek
Dhr. Ph. Defeyt, Voorzitter van het OCMW van Namen
Mevr. N. Demortier, Voorzitter van het OCMW van Waver (sinds mei 2013)
Dhr. F. Duchâteau, Raadslid bij het OCMW van Antwerpen (sinds mei 2013)
Dhr. C. Emonts, Voorzitter van de Federatie van OCMW’s van de UVCW en Voorzitter van het OCMW
van Luik
Dhr. L. Kupers, Secretaris van het OCMW van Gent (sinds mei 2013)
Mevr. T. Martens, Secretaris van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek (sinds mei 2013)
J. Spinette, Voorzitter van het OCMW van Sint-Gillis
Ch. Van De Wiele, Voorzitter van het OCMW van Wichelen (sinds mei 2013)
Mevr. Van Der Elst, Voorzitter van het OCMW van Perwez
Secretarissen:
Mevr. Ch. Dekoninck, Secretaris van de Afdeling OCMW van de VSGB
Dhr. Ch. Ernotte, Directeur-generaal van de Federatie van OCMW’s van de UVCW
Dhr. P. Van Schuylenbergh, Directeur van de Afdeling OCMW’s van de VVSG
D. De commissies
1. Derde Leeftijd
Voorzitter:
A. Elsier, Secretaris van het OCMW van Ukkel
Leden:
Afdeling “intra-muros”
Mevr. F. Caprasse, Secretaris van het OCMW van Houffalize
Mevr. M. Carels, Rusthuisdirecteur bij het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe
Mevr. M.-C. Cuvelier, Rusthuisdirectrice bij het OCMW van Elsene
Mevr. M.-A. Delpature, Vertegenwoordiger bij de ADMR
Dhr. E. Destat, Secretaris van het OCMW van Waver
R. Devilers, Rusthuisdirecteur bij het OCMW van Vorst
Mevr. A. Gancwajch, Directrice van de dienst rusthuizen bij het OCMW van Charleroi
Mevr. J. Giet, Rusthuisdirectrice bij het OCMW van Manage
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Dhr. P. Hougardy, Rusthuisdirecteur bij het OCMW van Namen
R. Kremer, Directeur-generaal van het OCMW van Brussel
Mevr. S. Lakaille, Secretaris van het OCMW van Stavelot
L. Leroy, Secretaris van het OCMW van Doornik
M. Malfroot, Secretaris van het OMW van Roeulx
Mevr. T. Martens, Secretaris van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
Th. Marsille, Rusthuisdirecteur bij het OCMW van Zinnik
Dhr. M. Moerman, Adviseur huisvesting bij het OCMW van La Louvière
Dhr. P. Pardon, Secretaris van hetOCMW van Watermaal-Bosvoorde
A. Pelgrims, Secretaris a.i. van het OCMW van Perwez
Dhr. E. Philippens, Rusthuisdirecteur bij het OCMW van Visé
Dhr. M. Quairiat, wnd. Directeur-generaal in het OCMW van Brussel
Mevr. P. Schuler, Coördinator rusthuizen bij het OCMW van Verviers
Dhr. J. Vanlathem, Rusthuisdirecteur bij het OCMW van Bergen
Dhr. E. Wanet, Rusthuisdirecteur bij het OCMW van Gembloux
(vacant), OCMW van Ganshoren
Afdeling “extra-muros”
Mevr. Beriot, hoofd ACASA, OCMW van Bergen
Mevr. E. Carulla, Verantwoordelijke van de dienst thuiszorg van het OCMW van Namen
Mevr. M. Destrée, Maatschappelijk werker bij het OCMW van Hotton
Mevr. A. Dumont, hoofd van de diensten thuiszorg bij het OCMW van Gembloux
Mevr. F. Franchini, Algemeen Directrice van het OCMW van Silly
Mevr. M.-E. Jonnaert, Sociaal Assistente bij het OCMW van Jurbise
Mevr. G. Lacroix, Algemeen Directrice van het OCMW van Amay
M. Lenoir, diensthoofd maatschappelijke actie bij het OCMW van Sambreville
Mevr. M.-L. Massart, hoofd van de diensten thuiszorg en ILA, OCMW van Fleurus
Mevr. D. Pernet, diensthoofd, OCMW van La Louvière
Mevr. F. Simon, Hoofd van de dienst gezinshulp van het OCMW van Luik
Mevr. M-F Stalens, Divisiehoofd, OCMW van Charleroi
Mevr. M. Urbain, hoofd van de dienst thuiszorg bij het OCMW van Zinnik
Secretaris:
Dhr. Rombeaux, Adviseur bij de Afdeling OCMW
2. SocioProfessionele Inschakeling (SPI)
Leden:
Mevr. Auquier, OCMW van Sint-Gillis
Mevr. Bogaert, OCMW van Ukkel
M. Boulayoun, OCMW van Ganshoren
Mevr. Cambron, OCMW van Brussel
Dhr. De Cafmeyer, OCMW van Elsene
Dhr. Dumont, OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe
Mevr. Casillas, OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe
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Mevr. Coquelet, OCMW van Sint-Agatha-Berchem
Mevr. Debras, OCMW van Vorst
Mevr. Derrouaz, OCMW van Sint-Pieters-Woluwe
Mevr. Dethibault, OCMW van Etterbeek
Mevr. Dewaele, OCMW van Oudergem
Mevr. Dewulf, OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
Dhr. D’Hoore, OCMW van Brussel
Mevr. Distefano, OCMW van Anderlecht
Mevr. Garcia, OCMW van Sint-Gillis
Dhr. Gillet, OCMW van Oudergem
Mevr. Hulin, OCMW van Ganshoren
Mevr. Khattabi, OCMW van Koekelberg
Mevr. Manteau, OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
Dhr. Martens, OCMW van Vorst
Mevr. Minke, OCMW van Koekelberg
Dhr. Mintiens, OCMW van Jette
Dhr. Mortier, OCMW van Etterbeek
Mevr. Mortier, OCMW van Elsene
Mevr. Philippot, OCMW van Watermaal-Bosvoorde
Mevr. Safarian, OCMW van Anderlecht
Mevr. Salberter, OCMW van Sint-Agatha-Berchem
Mevr. Sanchez, OCMW van Evere
Dhr. Sopi, OCMW van Vorst
Mevr. Van Reusel, OCMW van Schaarbeek
Dhr. Vandersmissen, OCMW van Brussel
Mevr. Vanwissen, OCMW van Sint-Joost-ten-Node
Secretaris:
Dhr. Jean-Luc Bienfet, Adviseur bij de Afdeling OCMW
3. Commissie « juridische vragen »
Leden:
Mevr. Batardy, OCMW van Sint-Pieters-Woluwe
Mevr. Bijsmans, OCMW van Ganshoren
Dhr. Brutus, OCM van Sint-Pieters-Woluwe
Mevr. Casal, OCMW van Anderlecht
Dhr. Corra, OCMW van Elsene
Mevr. Couvreur, OCMW van Sint-Joost-ten-Node
Mevr. Decerf, OCMW van Sint-Agatha-Berchem
Mevr. Devocht, OCMW van Sint-Joost-ten-Node
Mevr. Devos, OCMW van Etterbeek
Mevr. Dubois, OCMW van Oudergem
Dhr. Dumont, OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe
Dhr. Eynatten, OCMW van Jette
Mevr. Forget, OCMW van Schaarbeek
Mevr. Genard, OCMW van Etterbeek
Mevr. Gilard, OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe
Mevr. Guegan, OCMW van Vorst
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Mevr. Kasende Pemba, OCMW van Schaarbeek
Dhr. Lair, OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
Dhr. Laurent, OCMW van Evere
Mevr. Marcotty, OCMW van Ukkel
Dhr. Martens, OCMW van Vorst
Mevr. Michiels, OCMW van Jette
Mevr. Monjoie, OCMW van Watermaal-Bosvoorde
Mevr. Rizzo, OCMW van Sint-Joost-ten-Node
Dhr. Schurmans, OCMW van Sint-Gillis
Mevr. Serieys, OCMW van Ukkel
Mevr. Somoano Tarno, OCMW van Brussel
Mevr. Staquet, OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
Dhr. Straatman, OCMW van Anderlecht
Secretaris:
Mevr. Sterckx, Adviseur bij de Afdeling OCMW

E. Werkgroepen
1. Werkgroep gezondheidszorg
Leden:
Hicran Aydogdu, OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
Eddy Schikorr, OCMW van Anderlecht
Vinciane Royen, OCMW van Oudergem
Désiré Uwihanganye, OCMW van Sint-Agatha-Berchem
Sophie Magnée, OCMW van Brussel
Michelle Bonneville, OCMW van Etterbeek
Natacha Devos, OCMW van Etterbeek
Ingrid Verhoeven, OCMW van Evere
Nicolas Dyonghe, OCMW van Evere
Aziz Sopi, OCMW van Vorst
Mevr. Ingrid Lapaige, OCMW van Ganshoren
Valérie Mellaerts, OCMW van Vorst
Irène Van Den Bosch, OCMA van Jette
Lutgart Van Herck, OCMW van Jette
Sonia Van Buggenhout, OCMW van Ukkel
Joëlle Attas, OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe
Maud Zamora, OCMW van Sint-Joost-ten-Node
Christian Rezsohazy, OCMW van Elsene
Martine Vranken, OCMW van Koekelberg
Pascal Debouvere, OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
Nicolas Robin, OCMW van Sint-Gillis
Laurence Limbosch, OCMW van Sint-Joost-ten-Node
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Geneviève Paquet, OCMW van Schaarbeek
Daniela Cimenti, OCMW van Ukkel
Pierre Pardon, OCMW van Watermaal-Bosvoorde
Christian Dumont, OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe
Nadine Pene, OCMW van Sint-Pieters-Woluwe
Secretaris:
Dhr. Lejour, Adviseur bij de Afdeling OCMW
2. Werkgroep « Aansluiting van de OCMW’s op de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid »
Dhr. A. Boucquey, OCMW van Sint-Pieters-Woluwe
Philippe Taffin, OCMW van Oudergem
Mevr. A. Colmant, OCMW van Watermaal-Bosvoorde
Dhr. N. Decoster, OCMW van Sint-Gillis
Santo Carpino, OCMW van Brussel
Dhr. N. Duchatel, OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
Kone Koro, OCMW van Evere
Christiane Van Durme, OCMW van Ganshoren
Mevr. N. Devos, OCMW van Etterbeek
Dhr. O. Laurent, OCMW van Elsene
Mevr. C. Mairlot, OCMW van Koekelberg
Mevr. J. Molokompia, OCMW van Sint-Joost-ten-Node
Irène Van Den Bossche, OCMW van Jette
Nathalie Briand, OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
Maryse Caucheteux, OCMW van Ukkel
Dhr. M. Ben Kahla, OCMW van Vorst
Dhr. Th. Pascal, OCMW van Ganshoren
Mevr. Geneviève Paquet, OCMW van Schaarbeek
Christian Dumont, OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe
Dhr. D. Uwihanganye, OCMW van Sint-Agatha-Berchem
Grégory Jacques, OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe
Vinciane Royen, OCMW van Oudergem
Sellam Azaroual, OCMW van Sint-Gillis
Marc Carion, OCMW van Ukkel
Secretaris:
Dhr. Lejour, Adviseur bij de Afdeling OCMW
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3. Informatica-coördinatie
Dhr. Dogot, OCMW van Brussel
Dhr. Béozière, OCMW van Evere
Dhr. Rozen, OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
Mevr. Decoux, OCMW van Schaarbeek
Mevr. Paquet, OCMW van Schaarbeek
Dhr. Uwihanganye, OCMW van Sint-Agatha-Berchem
Secretaris:
Dhr. Lejour, Adviseur bij de Afdeling OCMW.
4. Validering van de competentie
Dhr. Ates, OCMW Ukkel
Mevr. Bougharoun, OCMW Brussel
Mevr. Caflers, OCMW Schaarbeek
M. Decafmeyer, OCMW Elsene
M. de Radiguès, OCMW Sint-Gillis
Mevr. Manteau, OCMW Sint-Jans-Molenbeek
Mevr. Massart, OCMW Brussel
Secretaris:
Dhr. Jean-Luc Bienfet, Adviseur bij de Afdeling OCMW
5. Groep “Techniek en beleid”
Decoux Dominique, OCMW Schaarbeek
Elst Carine, OCMW Brussel
Martens Tina, OCMW Sint-Jans-Molenbeek
Roberti Stephane, OCMW Vorst
Rucquoi Jacques, OCMW Elsene
Spinette Jean, OCMW Sint-Gillis
Vandenhove Roland, OCMW Sint-Jans-Molenbeek
Martin Garcia Marie-José, OCMW Sint-Gillis
Dewulf Jacqueline, OCMW Sint-Jans-Molenbeek
Secretaris:
Dhr. Jean-Luc Bienfet, Adviseur bij de Afdeling OCMW
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6. Groep “référentiel étudiant”
Dhr Casillas, OCMW Sint-Lambrechts-Woluwe
Dhr Mortier, OCMW Etterbeek
Dhr Allard, OCMW Sint-Pieters-Woluwe
Mevr. Ozdemir, OCMW Schaarbeek
Mevr. Verlaine, OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe
Mevr. Bayot, OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe
Dhr Nimbeshaha, OCMW Jette
Mevr. Ngalula, OCMW Jette
Mevr. Toni, OCMW Anderlecht
Dhr Mologoha, OCMW Anderlecht
Dhr Ayaya Baya, OCMW Ukkel
Mevr. Verheyden, OCMW Elsene
Dhr Sels, OCMW Oudergem
Dhr Boucquey, OCMW Sint-Pieters-Woluwe
Mevr. De HOnghere, OCMW Koekelberg
Mevr. Paquet, OCMW Schaarbeek
Secretaris:
Mevr. Chr. Dekoninck, Secretaris van de Afdeling OCMW
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III.

HET DIRECTIECOMITÉ EN DE STUDIEDIENST

De Afdeling OCMW in het algemeen
De representativiteit van de Afdeling OCMW en de samenstelling van het Brussels Directiecomité en het
Federaal Comité maken het mogelijk de belangen van alle OCMW's aan bod te laten komen. Daarbij
gaat de nodige aandacht uit naar de nuanceringen en gevoelige punten naar gelang van de grootte of de
activiteiten.
Telkens als de OCMW’s en hun actiemiddelen in het gedrang komen, treedt het bevoegde Comité op als
spreekbuis voor de OCMW's en verdedigt het hun standpunt. Het zet zich in opdat er geen nieuwe lasten
aan de OCMW's zouden worden opgelegd zonder dat ook de nodige middelen ter beschikking worden
gesteld en opdat de beslissingen die op alle niveaus worden getroffen de bestaansonzekerheid van de
minstbedeelden niet zouden verhogen.
Het Comité maakt een kritische analyse van wetsontwerpen en -voorstellen, decreten of ordonnanties die
betrekking hebben op de werking en het actieterrein van de OCMW's. Zo nodig stelt het amendementen
voor waardoor deze teksten in gunstiger zin worden aangepast voor de OCMW's of de hulpvragers.
Maar de Directiecomités beperken zich niet tot het reageren op ontwerpen en voorstellen. Regelmatig
nemen ze zelf initiatieven en lokken ze gesprekken uit met de bevoegde ministers teneinde de
plaatselijke besturen de middelen te waarborgen voor een dynamisch en preventief sociaal beleid.
Het Federaal Comité van de OCMW's is het overlegorgaan waar de aangesloten Vlaamse, Waalse en
Brusselse OCMW's via hun vertegenwoordigers overleg plegen rond andere dan gemeenschaps- of
gewestmateries.
Het Brussels Directiecomité heeft de ruimste bevoegdheden wat het bestuur van de Brusselse Afdeling
OCMW betreft.
Het Brussels Directiecomité
Het Brussels Directiecomité heeft een drieledige taak: de OCMW's vertegenwoordigen bij de overheidsinstanties, de ervaringen van Brusselse OCMW’s bundelen en uitwisselen, en ondersteuning verlenen bij
hun activiteiten.
Sinds 1 januari 1994 is het Brussels Directiecomité bevoegd om advies te geven met betrekking tot alle
materies. Voor de federale materies plegen de drie regionale Directiecomités evenwel overleg om tot een
gezamenlijk standpunt te komen vooraleer daarmee naar buiten te komen.

14

Een overzicht van de voornaamste punten die in het Brussels Directiecomité besproken werden:

















































Het contingent Eco-soc
eCarMed - wijziging van de wet van 2 april 1965
Stookoliefonds
Financiering van de informaticatools voor het beheer van dossiers ivm schuldbemiddeling
Wetsontwerp verdelingsplan en recht op materiële bijstand in geval van beroep bij Raad van State
Vernieuwing van het Directiecomité
Vorming aan nieuwe OCMW-raadsleden
Algemene Vergadering van de Afdeling OCMW
Project Nationale Loterij
Onderzoek-actie van de Afdeling OCMW in samenwerking met de universitaire faculteiten SaintLouis ivm de begeleiding van de doelgroep in het OCMW
Sociale economie
Herfstontmoeting
Decreet van 29 november 2012 tot wijziging van het decreet van 4 maart 1991 ivm jeugdbijstand
Ontwerp van KB ivm het sociaal onderzoek
Strijd tegen sociale fraude
Handiweb
ESF programmatie
De bevolking in het Brussels Gewest
Besluit van de Franse Gemeenschapsregering ivm de samenstelling van overlegplatforms beoogd in
art. 23 en 23bis van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulperlening aan de jeugd
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een toelage voor
wederhuisvesting
Mediprima (voormalige eCarMed)
Besparingen - opvang van asielzoekers - schrapping van plaatsen
Fictieve woonplaats - ontwerp van omzendbrief van het college van procureurs-generaal
Ontwerp van vademecum ivm sluiting van inrichtingen voor bejaarden
Sociaal akkoord 2013 - maribel fonds
Hervorming degressieve werkloosheidsuitkeringen
Onderzoek ivm armoede in stad en op het platteland
Presentatie van de Afdeling OCMW
Aanstelling van het Directiecomité
Federaal ESF
Uitsluiting van het recht op maatschappelijke bijstand en het recht op maatschappelijke integratie
voor bepaalde categorieën vreemdelingen
Sociaal stookoliefonds - gespreide betalingen
Verkiezingen 2014 - memorandums
Vertegenwoordiging van de Afdeling OCMW
Regionalisering van art. 60 en 61 en financiële middelen
Materiële bijstand voor illegalen
Wijzigingen in de regelgeving ivm OCMW en vreemdelingenrecht
Fedasil: ontwerpen van KB
Monitoring van de terbeschikkingstelling van art. 60 § 7 “sociale economie”
Gewestelijke huisvesting
Federaal overleg - protocolakkoord tussen Afdeling OCMW / VSGB, VVSG en UVCW
Sociaal akkoord 2013 - 0,6 VTE - meting van het werkvolume
Seminarie van de Federaties
Programmatie ESF 2014-2020 - verdeelsleutel van de federale toelage onder de drie gewesten
Rusthuizen - afsluiting van protocol 4
Tewerkstellingsbeleid art. 60
Vernieuwing van de leden en plaatsvervangers van de Gemeenschapsraad jeugdbijstand
Beleidsplan Fedasil
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De studiedienst
De Studiedienst van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
verleent bijzonder nuttige diensten aan de OCMW's.
De dienst zorgt op een dynamische en efficiënte wijze voor de noodzakelijke ondersteuning van de
OCMW's bij het uitvoeren van hun opdracht.
De Studiedienst beantwoordt namelijk telefonisch of schriftelijk de vragen die de OCMW's stellen i.v.m.
juridische, administratieve en financiële kwesties of met betrekking tot het beheer van het OCMW.
De Studiedienst bezorgt de OCMW's diverse documenten, modelbeslissingen of -reglementen. Door
middel van omzendbrieven wordt de aandacht van de OCMW's gevestigd op belangrijke wijzigingen van
wetgeving of reglementen die op stapel staan of op de toepassing van nieuwe bepalingen.
Voorts voert de Studiedienst het secretariaat van het Directiecomité en van het federaal Overlegcomité.
Tevens stelt de dienst werkdocumenten en eindverslagen voor commissies op.
Daarnaast organiseert de Afdeling de jaarlijkse Algemene Vergadering waar steeds een actueel thema aan
bod komt, toegespitst op het werkterrein van de OCMW's en de impact op het vlak van hun sociaal beleid.
De Afdeling OCMW onderhoudt contact met de OCMW's en organiseert daartoe ondermeer ontmoetings-,
studie- en vormingsdagen voor mandatarissen, leidinggevend personeel en maatschappelijk werkers. De
"ontmoetingsdagen voor OCMW's" vormen voor mandatarissen, verantwoordelijken van administratieve
diensten en maatschappelijk werkers een ideale gelegenheid om zich te informeren, bij te scholen en
ervaringen uit te wisselen met andere OCMW's.
Via al die activiteiten tracht de Afdeling permanent voeling te houden met de plaatselijke behoeften en de
werkzaamheden van de OCMW's.
Daartoe doet de Afdeling regelmatig enquêtes bij de OCMW's, zamelt ze de jaarverslagen in en de
documenten over hun verwezenlijkingen. De Afdeling houdt studies bij die door openbare of private
instellingen worden ondernomen en de centra voor maatschappelijk welzijn kunnen aanbelangen.
De Studiedienst neemt actief deel aan talrijke studiedagen of colloquia die door ministeries, universiteiten
of sociale instellingen worden ingericht.
De boeken en publicaties die de Afdeling OCMW publiceert, worden zowel door de mandatarissen als
door het OCMW-personeel bijzonder gewaardeerd. De Afdeling werkt ook mee aan het zeer gegeerde
"OCMW Focus" en “CPAS+”, bestemd voor alle mandatarissen en personeelsleden van het OCMW. Via
die tijdschriften wordt snel nuttige informatie doorgegeven, zoals samenvattingen en commentaar bij
wetgeving en rechtspraak, informatie over vernieuwende en originele OCMW-initiatieven, resultaten van
wetenschappelijk onderzoek in het domein van het welzijnswerk, zonder daarbij de uitdiepende artikelen te
vergeten.
De Afdeling OCMW levert ook heel wat informatie over de acties en activiteiten die ze onderneemt en
stelt referentiedocumenten ter beschikking via de website van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten
van het Brussels Gewest (www.vsgb.be).
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__________________________________________________________________________________

Hoofdstuk II
DE ACTIVITEITEN VAN DE AFDELING IN 2013
___________________________________________________________________________________

I. ALGEMENE VERGADERING
 Op 28 maart 2013 vond in Brussel de Algemene Vergadering van de Afdeling OCMW plaats. De heer
Michel Colson, Voorzitter van de Afdeling, leidde er de werkzaamheden in met het activiteitenverslag
2012 van de Afdeling.
Dit jaar was het thema “research-actie betreffende de begeleiding van personen in de Brusselse
OCMW’s”. Meer dan 50 personen namen eraan deel.
De research-actie betreffende de begeleiding van personen in de Brusselse OCMW’s is een onderzoek
dat de Afdeling OCMW voerde met de universitaire faculteiten Saint-Louis, dankzij de steun van de
ministers Evelyne Huytebroeck en Brigitte Grouwels, leden van het Verenigd College.
Het is een weerspiegeling van de situatie van de OCMW’s, die net als andere besturen in België en
elders, hun werking in vraag stellen.
In september2012 hadden we een diagnose voorgesteld die door de deelnemers gevalideerd werd, nl.
een overzicht van alle OCMW’s, hun gelijkenissen en verschillen, maar ook de sterke trends en nuances.
Op basis van de beschrijving van de problematiek en de manier waarop het personeel zichzelf in de
toekomst ziet, hebben de onderzoekers praktische vooruitzichten kunnen uittekenen.
Op de algemene vergadering werd verslag uitgebracht van deze werkzaamheden, alvorens een nieuwe
fase van het onderzoek ingeluid werd, zowat anderhalf jaar geleden.
De uiteenzettingen belichtten het volgende:
 Waarom dit proces?
 Omschrijving van het voorwerp en de methode
 Synthese van de research-actie en grote lijnen van de praktische vooruitzichten
 Mogelijke weerslag en veralgemeenbare denkpistes, in een gezamenlijke opbouwende aanpak
 Synthese en schets van het vervolg van de werkzaamheden

II. STUDIEDAGEN EN VORMINGEN
 Op 20 september 2013 organiseerde de Afdeling OCMW een infosessies over de nieuwigheden van
het netwerk van de sociale zekerheid voor de OCMW’s en de oplossing van de informaticaleveranciers.
Op zaterdag 27 april organiseerden we een vormingsdag voor de nieuwe mandatarissen, rond het thema
“Voor een beter inzicht in de OCMW’s en hun taken”.
Op dinsdag 14 mei, de donderdagen 23 mei en 6 juni, en maandag 10 juni zette de Afdeling OCMW
thema-avonden op het getouw voor de nieuwe OCMW-mandatarissen.
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Op 18 september organiseerde de Afdeling OCMW een vorming over “de hervorming van de medische
bijstand: Mediprima en de oplossing van de informaticaleveranciers”.
Op 10 oktober organiseerden het overleg voedselhulp en de Afdeling een vorming rond “De oprichting
van een sociale kruidenier: Waarom? Voor wie? Hoe? Met wie?”.
Op 4 oktober hadden de Brusselse Afdeling OCMW en de Waalse Federatie van OCMW’s een
ontmoeting met vertegenwoordigers van hogescholen en universiteiten om de mogelijkheden van
samenwerking te bespreken tussen de sector van de OCMW’s en de instellingen voor hoger onderwijs.
Dit overleg kreeg de steun van minister Jean-Claude Marcourt.
II BIS. BEZOEKENDAG VAN DE OCMW’S
Om in te gaan op de vele vragen naar uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden onder Vlaamse,
Brusselse en Waalse OCMW’s, organiseerden de drie Federaties van OCMW’s - dankzij de steun van
staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Maggie De Block - op dinsdag 19 november 2013 een
interregionale bezoekendag.
Personeel en mandatarissen van Brusselse OCMW’s kon op bezoek gaan in de andere gewesten van het
land, om kennis te maken met innoverende en inspirerende acties van OCMW’s in Vlaanderen (Gent) of
Wallonië (Luik). In Brussel opende het OCMW van Sint-Gillis en Vorst hun deuren.
Dit toont het grote dynamisme, ondanks de moeilijkheden, van de Belgische OCMW’s en de uitstekende
samenwerking tussen de drie Federaties van OCMW’s.

III. FEDERALE MATERIES
1. MEMORANDA VAN DE OCMW'S - VERKIEZINGEN 2014
In het licht van de verkiezingen van 25 mei 2014 is de Afdeling OCMW begonnen met de opstelling van
de desbetreffende memoranda.
Deze taak zal in twee fasen gebeuren:
- begin november 2013 werd een eerste brief verstuurd naar de Belgische democratische partijen om
hun aandacht te vestigen op de voornaamste eisen van de OCMW's, zodat ze hier in het bijzonder
rekening mee kunnen houden bij het schrijven van hun verkiezingsprogramma;
- specifiekere en technischere memoranda afhankelijk van de materies en machtsniveaus, als
voorbereiding op de installatie van de nieuwe regeringen.
Rekening houdend met de oproep tot bijdragen aan de OCMW's in oktober 2013, verloopt het
omvangrijke werk vlot in de verschillende commissies en werkgroepen en zal het afgewerkt worden in
het Directiecomité en het overleg samen met onze Vlaamse en Brusselse collega's.
2. BEHOUD VAN DE SUBSIDIES VOOR PROJECTEN ROND SOCIAAL-CULTURELE PARTICIPATIE
In februari 2013 hebben de drie Federaties van OCMW's de POD Maatschappelijke Integratie en de
staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie geïnterpelleerd over een mogelijke vermindering van de
subsidies voor projecten rond sociaal-culturele participatie van OCMW's om de sociaal-culturele
participatie te bevorderen en kinderarmoede te bestrijden.
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Als antwoord op deze vraag heeft de staatssecretaris ons laten weten dat er een verzoek ingediend werd
om dit bedrag te behouden, ondanks de inspanningen om de globale uitgaven te beperken, zoals gevraagd
door de federale regering. Niet veel later heeft mevrouw De Block ons meegedeeld dat de 11.084.000
euro gegarandeerd is in 2013 voor projecten die de OCMW's organiseren.
In zijn berichtgeving verduidelijkte de POD MI dat de op dit bedrag toegepaste lineaire verlaging
gecompenseerd werd door reorganisaties en besparingen op andere gebieden. Deze besparingen hebben
echter geen rechtstreeks gevolg voor de uitgaven van de OCMW's.
Onze actie heeft dus resultaat opgeleverd.
3. STRIJD TEGEN SOCIALE FRAUDE
De regering heeft van de strijd tegen sociale en fiscale fraude een van haar prioriteiten in het actieplan
2012-2013 gemaakt.
De Afdeling OCMW had meermaals een ontmoeting met het kabinet van de staatssecretaris voor
Fraudebestrijding John Crombez, dat van de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Maggie De
Block en de POD Maatschappelijke Integratie over dit dossier dat meerdere aspecten omvat.
OCMW: partner in de strijd tegen sociale fraude?
In tegenstelling tot wat sommigen laten uitschijnen, zijn de OCMW's niet gekant tegen de strijd tegen
sociale fraude, maar willen zij coherente maatregelen die de voorkeur geven aan preventieve actie in
plaats van repressieve actie. De sociale actie moet gevoerd worden met de bedoeling om de kwetsbaarste
personen hun basisrechten te geven. Dit hoofddoel moet het hoofddoel blijven.
Fraudebestrijding mag geen bijkomende financiële last voor de OCMW's worden.
Er werd wel een zekere financiële incentive voorgesteld in de vorm van een restitutie: 10 % op de
subsidies die door het OCMW terugbetaald worden aan de POD MI als gevolg van de terugvordering van
het leefloon bij fraudeurs. Buiten het feit dat de maatregel zo goed als geen effect gehad zou hebben na de
kosten voor de inspanningen om het leefloon terug te vorderen, is het aanvaardbaar om een "premie" te
krijgen op het aan banden leggen van sociale fraude? De Afdeling OCMW pleitte dat de financiële
incentive meer gericht moet zijn op een verhoging van de human resources (aanzienlijke verhoging van
de subsidie per dossier) om op een efficiënte wijze aan preventie te kunnen doen.
4. OCMW'S EN DE STRIJD TEGEN FICTIEVE DOMICILIEADRESSEN
We hebben deelgenomen aan de gesprekken over de opstelling van het ontwerp van omzendbrief van het
College van procureurs-generaal. Hoewel er met al onze technische opmerkingen rekening gehouden
werd, verliep de dialoog bijzonder stroef met betrekking tot de gevraagde informatieoverdracht. Volgens
ons is het immers ondenkbaar om vertrouwelijke informatie systematisch over te dragen zodra er een
"verdenking van fraude" is.
De drie Federaties van OCMW's hebben op 11 juni 2013 dus een brief gestuurd naar het College van de
procureurs-generaal. We hebben er eveneens op gewezen dat als we geen positieve reactie krijgen op
onze eisen, we een beroep zouden indienen bij de Raad van State. Uiteindelijk werd de tekst gewijzigd in
de zin van een verbetering van de procedure van informatieoverdracht, als er een overdracht plaatsvindt.
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5. SOCIAAL ONDERZOEK
De federale regering bereidt twee koninklijke besluiten voor met betrekking tot het sociaal onderzoek:
het ene betreffende de RMI-wet en het andere betreffende de wet van 1965.
Sommige bepalingen in deze ontwerpteksten lijken ons volledig buiten proportie op het gebied van
administratieve taken en zijn in sommige gevallen zelfs niet haalbaar. Om een voorbeeld te geven: er
zou systematisch thuis een onderzoek moeten plaatsvinden zodra het dossier geopend is. Maar een
onderzoek thuis heeft enkel zin in het kader van een sociaal onderzoek, en niet zodra het dossier
geopend wordt. Hoe kan er ook een onderzoek thuis overwogen worden voor de gevallen dat het
OCMW bevoegd is door de inschrijving van de persoon en niet op basis van de verblijfplaats (student,
persoon in een opvangtehuis, in een psychiatrische instelling, ...)?
Wat gebeurt er als een van de elementen niet "verzameld" kan worden door het OCMW: wordt de
subsidie dan geweigerd?
Gezien het aantal problemen dat zou voortvloeien uit deze ontwerpen van KB zoals ze ons voorgelegd
werden, hebben we contact opgenomen met het kabinet van staatssecretaris Maggie De Block en vonden
er in mei 2013 gesprekken plaats met het bestuur van de POD MI. Hoewel er een nieuwe versie
opgesteld werd, hebben we nog lang niet op al onze vragen een antwoord gekregen. Toen dit verslag
geschreven werd, lagen de ontwerpen voor bij de Raad van State.
6. INSCHAKELING VAN (EX-)GEDETINEERDEN
Sommige OCMW's krijgen verzoeken om financiële tussenkomst in medische of voedingskosten
vanwege gedetineerden. Deze verzoeken vergen arbeidstijd en geld.
Er werd een vergadering georganiseerd met de OCMW's met een gevangenis of inrichting voor de
bescherming van de maatschappij op hun grondgebied, om een stand van zaken op te maken. Daaruit
bleek dat de OCMW's, volgens het vastgelegde beginsel van lokale autonomie, anders reageren op deze
verzoeken: sommige besluiten om steun te verlenen, andere weigeren systematisch. Voor de meeste
verzoeken is het betrokken OCMW territoriaal niet bevoegd, maar alleen al het onderzoek naar deze
bevoegdheid is ingewikkeld en vraagt een zekere arbeidstijd. Het toegenomen aantal personen met een
enkelband stelt ook nieuwe problemen, aangezien zij van de FOD Justitie een vergoeding krijgen die
minder bedraagt dan het leefloon.
Tijdens de vergadering met de OCMW's werden nuttige praktijken uitgewisseld, enkele concrete
oplossingen uitgewerkt en andere vragen gesteld over de sociale en professionele inschakeling van (ex-)
gedetineerden. Deze inschakeling is echter bijzonder moeilijk te organiseren als de diensten van het
OCMW, de psychosociale diensten van de gevangenissen en de partners uit het verenigingsleven die
vrijwillige hulp aanbieden in gevangenissen, geen contact hebben met elkaar.
7. SOCIAAL STOOKOLIEFONDS: ANALYSE VAN EEN VOORSTEL TOT GESPREIDE BETALINGEN
Op verzoek van staatssecretaris Maggie De Block heeft het Sociaal Stookoliefonds het bedrijf Möbius
gevraagd om een voorstel van een systeem van gespreide betalingen uit te werken. De sociale cel
Energie werd samen met de twee andere Federaties gevraagd om hieraan mee te werken. Uit de analyse
blijkt dat de voorgestelde formule betalingsfaciliteiten verleent aan diegenen die 50 % van hun jaarlijks
verbruik vooraf kunnen betalen, wat arme bevolkingsgroepen uitsluit. Bovendien voorziet dit systeem,
dat een extra werklast meebrengt voor de OCMW's, niet in de oprichting van een fonds dat het werk van
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de OCMW's financiert en tussenkomt in problematische situaties. De drie Federaties hebben dan ook
duidelijk gemaakt dat ze niet akkoord gaan met dit voorstel.
Naar aanleiding hiervan hebben we trouwens nogmaals gewezen op onze verzoeken met betrekking tot de
invoering van een sociaal tarief voor stookolie en de fusie van het beheer van het federaal Energiefonds
en het Sociaal Stookoliefonds met het oog op de efficiëntie van het systeem en de billijkheid onder de
begunstigden.
Aangezien onze bekommernissen niet in aanmerking genomen werden en de samenstelling van de raad
van bestuur van de vzw Sociaal Stookoliefonds (die enkel inspraak verleent aan de oliesector) nog altijd
problematisch is, hebben de drie Federaties ten slotte bevestigd dat ze er nog altijd niet in wilden zetelen.
Op 19 februari 2013 vertrok een gemeenschappelijke brief van de drie Federaties naar het Sociaal
Stookoliefonds en naar de ministers Di Rupo, Wathelet en De Block.
8. KINDERARMOEDE: PROJECT NATIONALE LOTERIJ
In februari 2013 werden de drie Federaties geïnterpelleerd door het kabinet van staatssecretaris voor
Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Maggie De Block voor de organisatie van een project
in het kader van de strijd tegen kinderarmoede. Het doel van dit project, waarbij de Nationale Loterij
betrokken werd, was de OCMW's te vragen om in 24 maanden lokale platformen te creëren voor overleg
tussen de actoren die zich inzetten voor kinderen, en zo problematische situaties van kinderarmoede
makkelijker op te sporen.
De Afdeling OCMW heeft zich tegen dit project gekant. Buiten het feit dat de oprichting van
institutionele platformen tijd vraagt en op zich niet tegemoetkomt aan de complexiteit van
kinderarmoede, waren de middelen waarmee men over de brug kwam onvoldoende en eenmalig. Dit
project vormde dus een groot risico voor de OCMW's, die zich verplicht zouden voelen om dit overleg
voort te zetten zonder bijkomende middelen.
Na de conferentie die in 2012 aan dit thema gewijd werd, heeft de Afdeling OCMW er tijdens de
vergaderingen met het kabinet op gewezen dat het belangrijk blijft zich op arme gezinnen in hun geheel te
richten en niet alleen op de kinderen. De Afdeling OCMW heeft haar bedenkingen daaromtrent
gepubliceerd in een dossier in het tijdschrift CPAS+ van maart 2013.
9. OPVANG VAN ASIELZOEKERS
Opvangnetwerk niet langer verzadigd
Sinds 2013 is de verzadiging van het opvangnetwerk verleden tijd. Toch willen we dit enigszins
nuanceren.
Gezinnen met minderjarige kinderen die illegaal op het grondgebied verblijven, werden tot mei 2013 niet
opgevangen door Fedasil.
Asielzoekers die geen opvangplaats gekregen hebben toen het netwerk verzadigd was, werden niet
opnieuw opgevangen.
Om de verzadiging van het opvangnetwerk op te lossen, werd het recht op materiële hulp van de
asielzoekers meermaals beperkt. De doelgroep die geen materiële of maatschappelijke hulp van het
OCMW krijgt, is dan ook gevarieerder geworden, wat de materie heel ingewikkeld maakt voor de
OCMW's.
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Het rechtsgeding als gevolg van de verzadiging van het opvangnetwerk wordt voortgezet.
Spreidingsplan voor materiële hulp: wettelijke basis
De opname in de organieke wet van 8 juli 1976 van de wettelijke basis voor de invoering van een
verplicht spreidingsplan van de asielzoekers op het gebied van materiële hulp door de oprichting van
LOI (art. 57ter/1 – inwerkingtreding 1.9.2013) concretiseert het regeerakkoord van december 2011. Alle
concrete uitvoeringsmodaliteiten van deze bepaling moeten echter vastgelegd worden in een in
ministerraad overlegd koninklijk besluit.
Opvang van gezinnen die illegaal in België verblijven: samenwerkingsprotocol DV-Fedasil
Sinds mei 2013 krijgen verzoeken om materiële hulp van gezinnen die illegaal in België verblijven, een
positief antwoord van Fedasil. Alleen werden de door de regelgeving bepaalde opvangmodaliteiten
unilateraal gewijzigd door de ondertekening van een samenwerkingsprotocol DV-Fedasil. Deze
gezinnen worden voortaan opgevangen in een open terugkeercentrum in Holsbeek, dat beheerd wordt
door de Dienst Vreemdelingenzaken. De opvang duurt minstens 30 dagen. Als het gezin niet actief
meewerkt aan een vrijwillig terugkeerproject, wordt overgegaan tot een gedwongen verwijdering.
De OCMW's werden officieel pas laat op de hoogte gesteld van deze wijzigingen, die van vitaal belang
zijn in het kader van hun informatieplicht ten aanzien van deze gezinnen. De OCMW's stellen zich ook
vragen over de wettelijkheid van dit protocol en hebben dat aangekaart bij de premier, de vicepremiers
en de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie.
Reorganisatie van het opvangnetwerk: afschaffing van LOI-plaatsen
De bezettingsgraad van het opvangnetwerk voor asielzoekers is in 2013 alsmaar gedaald. De
voornaamste oorzaken zijn de daling van het aantal asielzoekers, de stijging van het aantal beslissingen
door asielinstanties en de beperkingen van het recht op materiële hulp.
Op basis van deze vaststelling hebben de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Fedasil het
opvangnetwerk gereorganiseerd. Deze reorganisatie leidde tot de sluiting van tijdelijke open plaatsen
tijdens de crisis, de niet-verlenging van plaatsen voor bepaalde duur en de sluiting van structurele
plaatsen voor onbepaalde duur. De LOI-plaatsen werden het hardst getroffen. In het kader van deze
reorganisatie werden trouwens bufferplaatsen voorzien, die gereactiveerd worden als de bezettingsgraad
verontrustend wordt.
Samenwerking met Fedasil en andere partners in de opvangsector
Naast vergaderingen over bepaalde thema's of ontwerpen van koninklijk besluit (beoordeling van het
opvangmodel, KB overgang materiële/financiële hulp, KB combinatie materiële hulp/werk, ...) heeft de
Afdeling OCMW deelgenomen aan de rondetafel TRAC (Table Ronde Accueil), die eenmaal per maand
vergadert en waaraan verschillende partners uit de opvangsector deelnemen. Deze wijze van overleg
werd in 2013 echter herzien als gevolg van de opstelling en de voorstelling van het nieuwe beheerplan
van Fedasil 2012-2018. Voortaan zal er tweemaal per jaar strategisch overleg plaatsvinden en eenmaal
per maand operationeel overleg.
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10. BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE HULP
EU-burgers, hun gezinsleden en gezinsleden van een Belg
De interpretatie die gegeven moet worden aan artikel 57quinquies, dat in 2012 ingevoegd werd in de
organieke OCMW-wet van 8.7.1976 en dat EU-burgers en hun gezinsleden uitsluit voor het recht op
maatschappelijke hulp gedurende de eerste drie maanden van hun verblijf, was ook in 2013 het
onderwerp van vele vragen en vergaderingen, vooral over het feit of de gezinsleden van een Belg
gelijkgesteld moeten worden met de gezinsleden van een EU-burger en dus ook onderworpen moeten
worden aan de bovengenoemde uitsluiting. Hoewel het antwoord in een eerste fase negatief was, bleek
het in een tweede fase positief te zijn en dus hebben de OCMW's hun praktijken moeten herzien. Naar
aanleiding van een arrest van het Grondwettelijk Hof van 26.9.2013 zou het kunnen dat er nog een
verandering doorgevoerd wordt in 2014. Het kabinet van de staatssecretaris voor Maatschappelijke
Integratie moet zijn visie hierover bekendmaken.
De programmawet van 28.6.2013, die op 11.7.2013 in werking trad, heeft bovendien de
nationaliteitsvoorwaarde voor het toekennen van het recht op maatschappelijke integratie (art. 3, 3°, 2 e
streepje RMI-wet) gewijzigd. Deze wijziging heeft als doel een uitsluiting voor het recht op
maatschappelijke integratie in te voeren die vergelijkbaar is met de reeds bestaande uitsluiting voor het
recht op maatschappelijke hulp voor EU-burgers en hun gezinsleden (art. 57quinquies). De omzendbrief
van de POD MI van 10.7.2013 verduidelijkt dat deze uitsluiting ook van toepassing is voor de
gezinsleden van een Belg. De programmawet van 28.6.2013 heeft eveneens de duur van 3 jaar naar 5 jaar
verhoogd voor het verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning voor EU-burgers en hun
gezinsleden. Dat heeft een impact op de informatie die de OCMW's aan deze personen moeten
verschaffen over het risico dat de toekenning van maatschappelijke hulp door het OCMW kan inhouden
voor hun niet-permanente verblijfsrecht.
Geregulariseerde personen op basis van arbeid
De programmawet van 28.6.2013, die op 11.7.2013 van kracht werd, voegt een nieuw artikel 57sexies toe
aan de organieke OCMW-wet van 8.7.1976. Zo hebben personen die een regularisatie van hun verblijf
kregen op basis van art. 9bis van de wet van 1980 op basis van arbeid (werkvergunning B of
beroepskaart) en die beschikken over een verblijfsvergunning voor beperkte duur (kaart A), voortaan
geen recht meer op maatschappelijke hulp.
Bepaalde personen in bezit van een bijlage 35
De omzendbrief van de Dienst Vreemdelingenzaken van 30.8.2013, die op 6.9.2013 van kracht werd,
heeft vele vragen doen rijzen en heeft de wetgeving op vreemdelingen weer wat ingewikkelder gemaakt.
Deze omzendbrief heeft als doel bepaalde personen van wie het verblijfsrecht geweigerd of ingetrokken
werd (EU-burgers en gezinsleden, derde onderdanen en gezinsleden), uit de bevolkingsregisters te
schrappen. Het beroep dat deze personen zouden indienen tegen deze beslissing van de Dienst
Vreemdelingenzaken, kan deze beslissing voortaan niet meer opschorten, enkel het bevel om het
grondgebied te verlaten, dat ermee gepaard gaat. Gedurende hun eventuele beroep bij de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen kunnen de bedoelde personen dus niet van het grondgebied verwijderd
worden, maar worden zij toch beschouwd als illegalen. Het recht op maatschappelijke hulp wordt hen
toegekend op basis van een specifieke bepaling van de organieke OCMW-wet van 8.7.1976. De
toekenning van andere sociale zekerheidsregelingen, zoals een werkloosheidsuitkering, een ziekte- en
invaliditeitsverzekering, de gewaarborgde gezinsbijslag en de mogelijkheid om te (blijven) werken, werd
nog niet opgehelderd. De aan de OCMW’s toegekende overgangsperiode liep nochtans eind november af.
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Van ambtswege geschrapte vreemdelingen
In 2014 moet een oplossing gevonden worden voor de toekenning van het recht op maatschappelijke
hulp aan van ambtswege geschrapte vreemdelingen. Op dat gebied is de interpretatie van de POD MI
veranderd. En dat brengt negatieve gevolgen mee, zowel voor de betrokkenen die zich vaak in een zeer
kwetsbare situatie bevinden, als voor de OCMW's die niet meer weten wat ze moeten doen. De pogingen
om toelichting te geven - zowel van de POD MI als van de Dienst Vreemdelingenzaken - konden
voorlopig niet overtuigen.
11. AANSLUITING VAN OCMW’S OP HET NETWERK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID
In 2013 heeft de Afdeling OCMW verschillende acties gevoerd in het kader van de aansluiting van de
Brusselse OCMW’s op de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).
Die acties werden onder meer uitgevoerd in het kader van een jaarlijkse overeenkomst met het kabinet
van de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en in het vooruitzicht van uitwisselingen van
gegevens via het netwerk van de sociale zekerheid.
Een overzicht van de acties die de Afdeling OCMW het afgelopen jaar ondernam.
● De Afdeling OCMW bleef naar haar contactpersonen binnen de Brusselse OCMW's een elektronische
informatiebrief sturen over de aansluiting van de OCMW's op het netwerk van de sociale zekerheid. De
doelgroepen van deze informatiebrief zijn de veiligheidsadviseurs, de verantwoordelijken van de sociale
diensten en de verantwoordelijken bevoegd voor het KSZ-dossier binnen de OCMW's.
● De Afdeling OCMW raadpleegt een werkgroep “Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid – KSZ”
om een stand van zaken op te maken over de aansluiting van de Brusselse OCMW's op de Kruispuntbank
en na te gaan wat er ondernomen moet worden door de Afdeling OCMW, de OCMW’s afzonderlijk of
de gebruikersclubs op basis van de aangehaalde problemen.
Dit gebeurt via informatiebrieven of rechtstreeks contact met de leden voor advies.
● De Afdeling OCMW organiseerde op 20 februari 2013 een infosessie over de "Nieuwigheden van het
netwerk van de sociale zekerheid". Tijdens deze sessie werden meer dan 60 deelnemers uit 16
OCMW's geïnformeerd over de raadpleging van het kadaster van de kinderbijslag, het kadaster van het
vastgoed, de gegevens van de RVA inzake werkloosheid en de activeringstoelage, over de nieuwe codes
030 (alimentatieplichtigen) en 031 (inning van een schuld buiten alle lopende maatschappelijke hulp), de
selectie van de mutaties en de herziening van de eBox. De POD Maatschappelijke Integratie stelde toen
trouwens ook de automatische controle van formulieren in NovaPrima voor.
● Tussenschakel tussen de OCMW’s en de partners van het netwerk van de sociale zekerheid.
De Afdeling OCMW speelt eveneens een rol als tussenschakel tussen de OCMW's afzonderlijk en de
partners van het netwerk van de sociale zekerheid. In geval van problemen zal een OCMW aan de
Afdeling OCMW concrete voorbeelden meedelen die de partners de mogelijkheid bieden om antwoorden
te vinden. De behandelde problemen hadden bijvoorbeeld betrekking op gegevens van
verzekeringsinstellingen, gegevens van het Rijksregister via de KSZ en de toegang tot bepaalde
gegevens.

24

● De Afdeling OCMW is lid van het begeleidingscomité voor de aansluiting van de OCMW's op het
netwerk van de sociale zekerheid. Voorzitter van dit comité is de heer Lesiw, directeur van de dienst
OCMW binnen de POD Maatschappelijke Integratie. Naast onze verenigingen zetelen in dit comité ook
de POD MI, de KSZ en SmalS-MvM. Het comité coördineert de acties in het kader van het
aansluitingsproject.
Tijdens de vergaderingen van het begeleidingscomité hebben de leden herhaaldelijk contact met de
informaticaleveranciers, die er een stand van zaken komen geven van hun ontwikkelingen.
● Onderhandelingen over de informatie-uitwisseling met het Rijksregister.
Door de “verruimde transactie 25” kunnen OCMW’s voortaan de meeste gegevens uit het rijks- en het
wachtregister die ze nodig hebben, raadplegen via het netwerk van de sociale zekerheid. De IT 246, de
“gemeentelijke informatie”, is nog niet beschikbaar. Het RR weigert de IT 246 “gemeentelijke
informatie” vrij te geven omdat het facultatief en ongestructureerd ingevuld wordt.
Wat de dossiers 9bis (regularisaties bij uitzonderlijke omstandigheden) en 9ter (regularisaties om
medische redenen) betreft, hebben wij meegewerkt aan de behoefteanalyse voor de overdracht van de
gegevens van de Dienst Vreemdelingenzaken naar de OCMW’s. Hoewel de verschillende partners
pleiten voor een raadpleging van de gegevensbank van de DV of voor de creatie van een specifieke IT in
het RR, is het project op korte termijn beperkt tot de transmissie per mutatie van de beslissingen van de
DV. Wij beseffen dat dit niet tegemoetkomt aan alle behoeften van de OCMW’s, maar de andere
voorgestelde oplossingen hebben niet de nodige politieke steun gekregen, noch de goedkeuring van de
DV. Alle nodige documenten om het project op te starten, werden gevalideerd. Maar we hebben te horen
gekregen dat de DV wegens een gebrek aan middelen geen prioriteit maakt van deze geïnformatiseerde
uitwisseling. De POD Maatschappelijke Integratie zal actie voeren om deze situatie te veranderen.
● Onderhandelingen over informatie-uitwisseling met de sectoren die afgeleide rechten (sociale
huisvesting, sociaal tarief, kinderbijslag, ziekenfondsen, …) toekennen. De rol van de Afdeling OCMW
tijdens deze onderhandelingen is om de relevantie en de haalbaarheid van hun eisen op het gebied van
attesten te bepalen.
De automatische toepassing van de sociale maximumtarieven voor gas en elektriciteit (sociaal tarief)
ging in 2010 van start. De Afdeling heeft een papieren model van attest voorgelegd, dat door de FOD
Economie goedgekeurd werd en dat aan de OCMW-gebruikers gegeven moet worden voor het geval dat
het recht op het sociaal tarief niet automatisch toegekend zou zijn. We herinneren eraan dat dit model
gebruikt moet worden, en het is van fundamenteel belang dat het INSZ van de persoon vermeld staat op
dit papieren formulier.
Wegens de te hoge kosten heeft de POD Maatschappelijke Integratie afgezien van de mogelijkheid dat
elk OCMW een bestand ontvangt met de eigen gebruikers voor wie de FOD Economie niet automatisch
het sociaal tarief heeft kunnen toekennen. Wij hebben echter onderhandeld met de FOD Economie over
de toegang van de OCMW’s tot informatie over de toepassing van het sociaal tarief per gebruiker via een
KSZ-stroom en meegewerkt aan de behoefteanalyse en de toelatingsaanvraag. In de loop van 2014 zullen
de OCMW's toegang krijgen tot deze informatie.
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● Onderhandelingen over informatie-uitwisseling met de sectoren betreffende de wettelijke subrogatie
voor de voorschotten op sociale uitkeringen.
Zoals vermeld in de verschillende verslagen vóór 2012, is aan het project voor de gegevensuitwisseling
met de Directie-generaal Personen met een Handicap (DGPH) via het netwerk van de sociale zekerheid
in het kader van de door de OCMW’s betaalde voorschotten een voorwaarde verbonden, namelijk de
XML-raadpleging van de HANDIFLUX-database door de OCMW's, die er hopelijk toegang toe zullen
krijgen in de loop van 2014. Zodra deze toegang een feit is, kunnen de gesprekken van start gaan over
het project rond de verwerking van de "voorschotten op sociale uitkeringen".
● Onderhandelingen over het verkrijgen van informatie voor het sociaal onderzoek vanwege andere
sectoren van de sociale zekerheid.
Er zijn acties ondernomen opdat de OCMW's voor hun sociale onderzoeken informatie zouden kunnen
krijgen van andere sectoren van de sociale zekerheid, zoals de openbare plaatsingsdiensten, en ook
andere sectoren dan de sociale zekerheid, zoals de inbeslagnames en de database van de bankrekeningen.
De rol van de Afdeling OCMW is na te gaan of de gegevens relevant zijn, rekening houdend met de
behoeften van de OCMW's. In dat kader werd in de loop van 2012 alleen de raadpleging van de
gegevens van de RVA inzake werkloosheid en activeringstoelage mogelijk gemaakt.
De uitbreiding van de raadpleging van de DMFA-gegevens naar elk sociaal onderzoek om het bestaan en
de omvang van de staat van behoefte te evalueren, bevond zich in 2010 trouwens in de laatste fase maar
werd uiteindelijk uitgesteld om redenen betreffende de interpretatie van gegevens op het terrein,
aangezien voor heel wat gegevens - het bruto belastbaar loon - een voorafgaande berekening door de
RSZ-PPO nodig is. De DMFA-gegevens bevatten de lonen en de werktijden van alle loontrekkers en
worden momenteel al geraadpleegd voor de ESF-projecten. We willen erop wijzen dat deze raadpleging
het nettoloon niet zal verschaffen.
Wat de plaatsingsdiensten betreft, stellen we vast dat de informatica-infrastructuur van de vier diensten,
waaronder Actiris, geen mogelijkheid biedt voor online raadpleging door de OCMW’s van de gegevens
betreffende de inschrijvingen en de begeleiding van werkzoekenden. Gezien het negatieve advies inzake
de tijdelijke oplossing waarbij de KSZ de gegevens van de plaatsingsdiensten betreffende de inschrijving
opslaat in een gegevensbank die online raadpleegbaar is door de OCMW’s, heeft de KSZ overlegd met
alle partners, waaronder de Federaties, om vast te leggen welke gegevens de plaatsingsdiensten op
termijn zouden kunnen verschaffen zodat de OCMW's via eenzelfde raadplegingsdienst toegang kunnen
hebben tot de gegevens op basis van hun beschikbaarheid, zonder dat hiervoor nieuwe ontwikkelingen
nodig zijn. Op basis van de voorstellen van de KSZ zullen de OCMW's in 2014 moeten vastleggen welke
gegevens zij precies willen verkrijgen, en de plaatsingsdiensten zouden de eerste maatregelen moeten
treffen om hun databases online raadpleegbaar te maken, als zij dat tenminste in hun beheersplannen
opgenomen hebben.
● Follow-up van de onderhandelingen met de FOD Financiën.
De raadpleging van de FOD Financiën voor gegevens afkomstig van de aanslagbiljetten (TAXI-AS) is
momenteel enkel mogelijk in het kader van een aanvraag voor een verwarmingstoelage. Wij hebben
gewerkt aan de uitbreiding van deze raadpleging in het kader van andere taken van de OCMW’s, zoals
het sociaal onderzoek. In de loop van 2013 werd een eerste reeks gegevens - gezamenlijk en afzonderlijk
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belastbaar netto-inkomen - raadpleegbaar gemaakt. Er werd een uitbreiding gevraagd voor gegevens die
betrekking hebben op het huwelijksquotiënt en op het aantal personen fiscaal ten laste.
12. DE ELEKTRONISCHE MEDISCHE KAART (ECARMED)
De OCMW’s nemen de kosten voor medische en farmaceutische verzorging op zich van heel wat
gebruikers in financiële moeilijkheden. Het doel van het project van de elektronische medische kaart is
het elektronische beheer van de medische en farmaceutische kosten, gaande van de beslissing van het
OCMW om deze kosten op zich te nemen en de dekking ervan, tot de facturering en terugbetaling van de
verzorging.
In een eerste fase zal het project enkel de hospitalisatiekosten van niet-verzekerde personen ten laste van
de overheid dekken. Dit deel van de kosten is een aanzienlijke financiële en administratieve last voor de
OCMW’s. De tweede fase zal betrekking hebben op de medische kosten van niet-verzekerde personen.
De laatste fase zal betrekking hebben op alle medische kosten voor alle personen ten laste van de
OCMW’s voor wie de POD MI kosten terugbetaalt. Bovendien zal de kaart eveneens door OCMW’s
gebruikt kunnen worden voor de bijstand die verleend wordt buiten alle terugbetalingen van de POD MI.
Het afgelopen jaar vonden er verschillende vergaderingen plaats voor uitwisselingen en de uitstippeling
van het project tussen de POD MI, de HZIV, de KSZ en de drie Federaties van OCMW’s in het kader
van “eCarMed”: stuurcomité, werkgroep elektronisch beheer van de medische kaarten, gebruikersgroep
en testgroep.
De testgroep staat onder het voorzitterschap van de heer Lesiw, directeur van de dienst OCMW van de
POD MI, en bestaat uit de drie Federaties en de drie “test”-OCMW’s en -instellingen. Voor het Brussels
Gewest gaat het om het OCMW van Brussel en het universitair ziekenhuis Sint-Pieter.
Wat SInCrHo betreft, vonden er bilaterale ontmoetingen plaats tussen de POD MI en het CIBG om de
complementariteit tussen de twee systemen te zoeken. De Afdeling OCMW richtte een werkgroep op die
zich buigt over de relaties tussen Mediprima en SInCrHo. Begin 2014 zal die een document uitbrengen
met aanbevelingen om te beantwoorden aan de behoeften van de OCMW’s Na goedkeuring door het
Directiecomité zullen die aanbevelingen overgemaakt worden aan het CIBG, zodat er aanvullende
analyses verricht kunnen worden aangaande de verwerking van elektronische facturen en afrekeningen.
In het kader van de inwerkingtreding van artikel 9b van de wet van 2 april 1965 op 1 oktober 2013 heeft
de Afdeling OCMW het afgelopen jaar verschillende infosessies georganiseerd:
 een vorming voor diensthoofden (199 deelnemers in 16 OCMW’s)
 een vorming voor OCMW-raadsleden (37 raadsleden in 6 OCMW’s)
 een vorming voor veldwerkers (105 deelnemers uit 17 OCMW’s)
Gezien de moeilijkheden voor het OCMW en vooral voor instellingen om de datums van inwerkingtreding na te leven, beloofde de staatssecretaris als antwoord op een parlementaire vraag: "De minister
van Sociale Zaken en ik beseffen dat noch de ziekenhuizen, noch de OCMW‘s in moeilijkheden mogen
komen en de OCMW’s mogen geen bijkomende lasten meer krijgen".
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13. WERKLOOSHEIDSWETGEVING
De veranderingen in de werkloosheidswetgeving, die aangevat werden in 2012 en voortgezet in 2013,
hebben een impact op het OCMW. Dat is al voelbaar in het geval van jongeren in inschakelingsstage (bv.
wachttijd) en vanaf 2015 komt er de geleidelijke vermindering en de beperkingen van de
inschakelingsuitkeringen (bv. wachtuitkering).
Er is een compensatie voorzien in het regeerakkoord - wat positief is - maar de aangekondigde
financiering is ontoereikend.
Dan zijn er ook de sancties en uitsluitingen, die al een overdracht van lasten naar lokale overheden
teweegbrengen en waarvoor er geen compensatie is.

14. ARTIKEL 60 EN 61
De beslissingen van de federale overheid werden geanalyseerd en de overgehevelde middelen en het
huidige verbruik werden vergeleken.
De analyse door één van de sociale partners werd verfijnd en aangevuld met gegevens van de Afdeling
OCMW. De analyse weerspiegelt echter de positie van de sociale partner en niet die van de OCMW’s.
15. INSCHRIJVING ALS WERKZOEKENDE
Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Maggie De Block had via een ontwerp van
omzendbrief gevraagd dat op 1 januari 2013 de begunstigden van het recht op maatschappelijke
integratie ingeschreven zouden zijn als werkzoekende. Volgens de omzendbrief zou het OCMW
systematisch en voor iedereen een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI)
moeten opmaken.
De federaties willen die werkwijze niet aanvaarden en vragen een gelijke behandeling met begunstigden
van sociale bijstand en wezen op hun uitgangsprincipe: geen bijkomende kosten zonder bijkomende
middelen.
In overleg tussen de drie federaties, de POD MI en het kabinet van de staatssecretaris in mei 2013
hebben wij deze verplichting aan de kaak gesteld.
16. SOCIALE ECONOMIE: CONTINGENT ART. 60
Tot in 2013 maakte het door de federale overheid gesubsidieerde contingent sociale economie de
financiering mogelijk van een zeker aantal betrekkingen (vooraf door OCMW’s aangevraagd). In de loop
der jaren maakte de POD Maatschappelijke Integratie het mogelijk wat niet volledig gebruikt werd door
sommige OCMW’s te "optimaliseren" (ongebruikte quota of ziek personeel, ...) door de mogelijkheid te
bieden meer te verkrijgen. Volgens het kabinet van mevrouw Maggie De Block en de POD MI kan dit
efficiënt systeem een overschrijding van het budget (gesloten envelop) teweegbrengen. Daarom heeft de
staatssecretaris ervoor gekozen om de toewijzingsprocedure te herzien zonder het budget te beperken. De
nieuwe berekeningswijze die eerst voorgesteld werd, was gebaseerd op een gemiddelde van de
aanvragen om terugbetaling van juni 2011 tot mei 2012, wat geen correct beeld gaf van wat de OCMW’s
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effectief gebruiken. Dat hebben de drie federaties aangekaart tijdens een overleg met de POD MI en het
kabinet van de Staatssecretaris.
Vervolgens werd een berekening voorgesteld op basis van het gemiddeld financieel gebruik in de
afgelopen drie jaar, met een plafond.
Deze veranderingen hebben een significante impact op de sector van de Brusselse sociale economie, die
sterk afhankelijk is van dit soort maatregel. Uiteindelijk kromp de via de sociale economie
gesubsidieerde arbeid en hebben de organisaties in de sector van de sociale economie geuit dat ze vrezen
voor de voortzetting van hun activiteiten en voor een domino-effect van de daling van de
werkgelegenheid op hun regionale subsidies.
17. FEDERAAL ESF
Een nieuwe programmatie ESF 2014-2020 kan niet worden geïmproviseerd. Daartoe organiseert de POD
Maatschappelijke Integratie overlegvergaderingen door middel van een werkgroep.
De federaties hebben de teksten geanalyseerd en adviezen uitgebracht over de schriftelijke voorstellen
van de POD MI. De federaties nemen ook deel aan het begeleidingscomité van de analyse ‘ex ante’ van
de nieuwe programmatie.
Als gevolg van de regionalisering van de tewerkstelling zal de POD MI niet langer verantwoordelijk zijn
voor het luik "maatschappelijke integratie" van het programma, omdat de "socio-professionele
inschakeling" overgeheveld wordt naar de gewesten. Het operationele programma van de vorige
programmatie moest volledig herzien worden.
Er werd ook gelobbyd bij de bevoegde overheden om het behoud van deze federale programmatie te
vragen.
De federaties traden ook op in naam van de OCMW’s om ervoor te zorgen dat 2014 een overgangsjaar
wordt tussen de twee programmaties.
Op het moment dat we dit schrijven, is het federale programma 2014-2020 nog niet afgerond.
18. DEFEDERALISERING VAN DE FINANCIERING VAN DE RUSTHUIZEN
Op federaal niveau zijn de rusthuizen de vierde sector van de verplichte ziekteverzekering. Het akkoord
voor de zesde staatshervorming bepaalt dat de volledige bevoegdheid over de rusthuizen naar de
Gemeenschappen overgeheveld zal worden. De Franstalige partijen hebben de Commissie WalloniëBrussel gevraagd naar hoorzittingen om de nieuwe bevoegdheden zo goed mogelijk op te vangen.
De rusthuissector was geen vragende partij voor deze regionalisering. Het is een zeer complexe ingreep.
De toekomst ziet er niet gemakkelijk uit. Eind 2012 vroegen wij overleg met de Commissie WalloniëBrussel. Net zoals andere organisaties kregen we een korte vragenlijst, maar kregen we geen kans om
ons standpunt toe te lichten.
Vóór de vakantie vernamen we dat er een akkoord is tussen de Franstalige partijen over het model van de
sociale zekerheid Brussel-Wallonië: twee gewestelijke kassen, telkens gebaseerd op het federale model
(RIZIV), en een zekere coördinatie (decreet), met het oog op een zo groot mogelijke harmonisering
tussen Brussel en Wallonië. Het werd geformaliseerd in september.
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Het wetsvoorstel dat de financiering verpleeghuizen regionaliseert, werd ingediend in juli. Voor de
bepaling van de overgedragen middelen komt de basis overeen met de begrotingskredieten van 2013. We
hebben ontdekt dat de 40 miljoen euro uit het sociaal akkoord 2013 ontbrak. Het ging om 718 VTE,
zijnde meer dan 900 personen. Alleen al voor het Brussels Gewest ging het om een gat van 3,5 miljoen
euro. We schreven naar de premier en de twee ministers voor institutionele aangelegenheden om via een
amendement een technische correctie te vragen. Er kan een gelijkaardig probleem ontstaan met een
uitbreidingsbudget van 75,2 miljoen euro na de indiening van het voorstel. We hebben dat probleem in
dezelfde brief aangekaart. Op initiatief van het kabinet van de premier kwam er een akkoord om het
overgehevelde bedrag te verhogen met 40 miljoen zonder tussenkomst van de Comori.
Op het ogenblik dat we dit schrijven, blijft het dossier evolueren. Volgens bepaalde bronnen zal de
overgang twee tot tien jaar duren. Het Riziv tracht met de gewestelijke overheden tot een protocol te
komen. Dat zou lukken voor zover de deelentiteiten de eenheid in de regelgeving bewaren en er
tegelijkertijd een einde aan maken. De ministeriële conferentie zou het forum zijn voor de bespreking
van de wijziging van het beleid. Met dit model zouden de sector en de ziekenfondsen gedurende de
overgangsperiode buitenspel staan. Dit is een element dat wij de komende weken onder de aandacht
moeten brengen.
In de komende maanden blijven wij ons inzetten ter vrijwaring van de continuïteit en de solidariteit op
het vlak van het beheer van de rusthuizen.
19. PROTOCOL 4
Sinds 1997 hebben de federale overheid en de deelentiteiten akkoorden gesloten om de opening van
bedden te beperken. Toch heeft Vlaanderen er de geest niet van nageleefd en 20.343 bedden meer
toegekend. De andere gewesten hebben geuit dat ze niet wilden dat dit hen nadeel zou berokkenen.
Protocol nr. 4 werd afgesloten in september en beperkt de mogelijkheid om bedden te openen met een
uitbreidingsbudget verdeeld onder gewesten op basis van het aantal 80-plussers. Het is vastgesteld op 75
miljoen euro. Een ontwerpdecreet voert een sanctie in voor een entiteit die haar begrotingsaandeel
overschrijdt.
Het mechanisme is complex, maar zou geen nadeel berokkenen aan Brussel, dat nog over een marge zou
beschikken. Er wordt gesproken over 3,8 miljoen. Wij hebben een reeks vragen overgemaakt aan het
Riziv. In het belang van transparantie is een continue monitoring van het "verbruik" van de
uitbreidingsbudgetten essentieel. De bedden die niet worden gedekt door het uitbreidingsbudget, moeten
in het besluit vermeld worden. Tot slot moet het quotum een aantal gefactureerde dagen plus 3 % blijven.
Deze opmerkingen werden opgenomen in het advies dat het RIZIV over dit besluit bekendmaakte.
20. WIJZIGING VAN DE ROL VAN COÖRDINEREND GENEESHEER
In een parlementaire vraag maart 2013 verklaarde minister Onkelinx dat de ontwikkelingen op het gebied
van ouderenzorg een aanpassing vergen van de functie van coördinerend en raadgevend geneesheer. De
interministeriële conferentie heeft daaromtrent een consensus bereikt. Er is een koninklijk besluit terzake
in voorbereiding. Er was gehoopt dat dit besluit nog in werking zou treden in 2013.
Wij vinden ook dat de functie van coördinerende geneesheer aangepast zou moeten worden. In de
openbare sector gebeurt de aanwijzing via een aanbesteding. Daarom moet ervoor gezorgd worden dat de
overheidsdiensten vroeg genoeg op de hoogte zijn van de geplande wijzigingen en een redelijke
aanpassingstijd krijgen. Wij hebben in april 2013 naar de minister geschreven om de inhoud van het
besluit te kennen teneinde onze leden te informeren. Tot op heden hebben wij geen officiële reactie
gekregen. Per mail vernamen wij dat de ontwerptekst bestaat, maar nog aan de Raad van State
voorgelegd moet worden.
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21. TEWERKSTELLING IN HET KADER VAN HET SOCIAAL AKKOORD 2013
Op 6 mei 2013 moest het maribel-fonds 250 VTE uit het sociaal akkoord verdelen. In het verlengde van
ons memorandum hebben wij gevraagd inspanningen te blijven leveren ter verbetering van de
begeleiding van mensen met dementie. Het ACOD steunde ons standpunt door erop te wijzen dat die
vraag om verbetering in alle voorbereidende besprekingen terug te vinden was. Het ACOD stelde dat de
kleinere instellingen prioritair geholpen moeten worden. Santhéa sloot zich daarbij aan. Hun
vertegenwoordiger zei dat dementie niet langer een prioriteit is en dat er genoeg gedaan werd op dat
vlak. Hun vertegenwoordiger in het RIZIV vroeg nochtans in het kader van de behoeften 2013 de
inspanningen omtrent dementie voort te zetten. Wij onderstreepten dat de beperkingen inzake
continuïteit van de zorg en financiële leefbaarheid een historische trend inhouden van groei in omvang.
De Vlaamse Gemeenschap heeft opgeroepen rekening te worden gehouden met de C in rusthuizen, wat
zou hebben geleid tot een stijgende toewijzing van middelen in het noorden van het land. De voorzitter
heeft toen voorgesteld de middelen lineair te verdelen. Zo zou elk rusthuis recht hebben op 0,6 VTE. Wij
hebben deze noodoplossing met tegenzin ondersteund. Deze beslissing getuigt van een gebrek aan visie.
Aangezien de middelen schaars zijn, zou het gezond verstand gekozen hebben voor een selectieve
toewijzing. Wij zijn tevreden over de correctie van het ACOD in dit debat.
In de praktijk krijgt elk rusthuis de mogelijkheid deze 0,6 VTE te financieren met de 30.000 euro als de
tewerkstelling gecreëerd wordt voor eind 2013. Het besluit wijzigt de bepaling van het derde luik. Wij
informeerden de sector daarover, via een gedetailleerde omzendbrief in juli 2013 en via verschillende
mails over technische vragen die wij stelden en waarop de RSZ-PPO antwoordde. Ook hebben we
gepleit voor een vereenvoudigde controle op het scheppen van banen, waarin de RSZ-PPO ons overigens
ook steunt. Er werd een beslissing genomen in november 2013.
22. DIENSTENCHEQUES
De regelgeving betreffen de dienstencheques heeft verschillende wijzigingen ondergaan. Wij hebben de
federale minister van Werk, mevrouw De Coninck, en staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie,
mevrouw De Block daaromtrent geïnterpelleerd.
Sinds 1 juli 2012 moet 60 % van de nieuw aangeworven werknemers volledig uitkeringsgerechtigde
werklozen en/of begunstigden van een leefloon of een equivalente uitkering zijn. Om de administratieve
last van het OCMW te beperken en naar het voorbeeld van wat bestaat voor de sociale tarieven, willen
wij evolueren naar een geautomatiseerd systeem voor de naleving van de "60 % regel".
Bovendien moet er een afzonderlijke boekhouding gehouden worden voor de dienstenchequeactiviteiten. In Brussel is er een specifieke boekhoudkundige functie om de gegevens betreffende de
dienstencheques apart te zetten. Wij vroegen om het mogelijk te maken aan de vereiste van de
afzonderlijke boekhouding tegemoet te komen.
Bij een nieuwe erkenning moet er een businessplan voor de eerste drie jaar opgesteld worden. Een
OCMW moet zijn middelen zo goed mogelijk aanwenden en de financiële prognoses zijn niet bedoeld
om winst te maken. Wij hebben ervoor gepleit dat een OCMW een begroting opmaakt voor drie jaar, wat
overeenstemt met een business plan.
Bij een nieuwe erkenning betaalt het bedrijf een borg van 25.000 euro aan de BGDA. Gezien het aantal
faillissementen, heeft die maatregel betekenis in de commerciële sector, maar wij begrijpen het nut er
niet van voor het OCMW. De borg vormt er geen meerwaarde, maar heeft wel een prijskaartje ...
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Mevrouw De Block antwoordde ons in juni 2013 dat zij voorstander is van de automatisering van de
controle op de “60 % regel”, maar dat het een bevoegdheid is van minister van Sociale Zaken Onkelinx.
Voor de andere punten verwees ze naar haar collega minister van Werk. Deze laatste meldde ons ook in
juni 2013 dat de jongste maatregelen voor de sector van de dienstencheques de professionalisering
bewerkstelligen. Ze creëren extra lasten voor de privésector en voor de OCMW’s. Uitzonderingen zijn
niet aanvaardbaar, want dat zou discussies teweegbrengen over de gelijke behandeling tussen
dienstencheques-ondernemingen.
Wij zijn verbaasd over dit laatste antwoord. Onze vraag was niet bedoeld om de OCMW’s te onttrekken
aan de nieuwe normen, maar om hun controle te moduleren in functie van de specificiteit van de centra.
Wij stellen vast dat de 60 % regel niet prioritair gecontroleerd wordt. Bij de OCMW’s is er overigens
geen trend naar nieuwe erkenningen. Integendeel.
23. BLOKKERING VAN DE FINANCIËN
In 2012 werd een “blokkering” ingevoerd van de banktegoeden van een overledene, in afwachting van
een betaling van eventuele sociale en fiscale schulden van de overledene, van een erfgenaam of nog van
een begunstigde van een schenking tussen echtgenoten. Dat creëerde veel problemen, ondermeer met de
kosten die betaald konden worden met de bedragen op de rekeningen van de successie. De bevoegde
ministers hebben met Febelfin een gedeeltelijk antwoord gevonden, via FAQ op de website van de FOD
Financiën.
Wij werden gecontacteerd door Febelfin om een oplossing te zoeken voor de rusthuizen. We zijn tot een
convergentiedocument gekomen met een lijst kosten die betaald kunnen worden zonder te wachten op de
afwikkeling van de schulden. Die werd aan de federale overheid overgemaakt. Daarnaast werden er nog
politieke initiatieven genomen ten aanzien van de federale overheid om de aandacht te vestigen op de
risico's van menselijk leed, vragen om sociale bijstand en financiële problemen die dit systeem
teweegbrengen. Deze twee acties vonden plaats eind 2012. Daarna geen nieuws meer. Daarom schreven
we nogmaals naar de bevoegde federale ministers. Uiteindelijk vond er nieuw overleg plaats met het
kabinet van de minister van Sociale Zaken en Febelfin eind 2013. Het idee is in 2014 een omzendbrief te
schrijven om een reeks onopgeloste kwesties te verduidelijken.
24. REFERENTIEPERSOON VOOR DEMENTIE VANAF 14 CD
Een koninklijk besluit van 12 december 2012 voorziet in de financiering van 0,5 VTE referentiepersoon
voor dementie voor werkgevers uit de publieke sector die minder dan 25 en meer dan 14,274 patiënten
Cd hebben, op voorwaarde dat de werkgelegenheid uiterlijk op 31 december 2012 gecreëerd wordt. Dit
KB verscheen uiteindelijk in het Staatsblad in december 2012, met een vertraging die toe te schrijven
was aan de institutionele context in 2012.
In een OCMW gaat een ontvanger niet akkoord met een uitgave als er geen bewijsstuk is dat de
regelmatigheid van de uitgave kan aantonen. Gezien de budgettaire beperkingen kunnen veel OCMW’s
door hun toezicht geen nieuwe uitgaven doen als die niet gedekt worden door ontvangsten. Daardoor
konden de lokale overheden de nodige aanwervingen niet doen voor 31 december 2012.
Daarom schreven wij in januari 2013 naar de minister van Sociale Zaken, om te vragen de instellingen
pas uit te sluiten als zij geen jobs gecreëerd hebben voor eind 2013. In een brief van februari 2013
reageerde de minister van Sociale Zaken positief op ons verzoek.
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Omdat het moeilijk blijft mensen met 60 uur vorming te vinden van bij de indiensttreding, hebben we
ook contact opgenomen met het Riziv om de verlenging te vragen van de overgangsregeling voor een
jaar. Er werd een akkoord bereikt over het verzoek en het besluit werd in december 2013 gepubliceerd.
Het is dus nog mogelijk iemand aan te werven met twee jaar ervaring of 30 uur een nuttige opleiding.
25. TARIFERING PER EENHEID VAN GENEESMIDDELEN IN RUSTHUIZEN
Om 10 miljoen te besparen, heeft de federale regering besloten om in rusthuizen een tarifering van de
geneesmiddelen per eenheid in te voeren vanaf 1 juli 2013. Dit werd besproken in de Riziv-commissie
rusthuizen in april 2013. Wij hebben daar een reeks opmerkingen aangekaart. Afgifte per eenheid kan
helpen om verspilling tegen te gaan. Dat principe is goed, maar er zijn nog vraagtekens. Een aantal
geneesmiddelen kan niet per eenheid geleverd worden. En bij levering per eenheid, hoe kan het rusthuis
dan toezicht houden over de vervaldatum? Voor het remgeld werd er een vergelijkbaar systeem
overwogen in ziekenhuizen, nl. een gemiddeld forfait. Dat deed een aantal vragen rijzen. Bv. als dit
hoger ligt dan het totaal van het individuele remgeld dat momenteel betaald wordt, is er een risico dat de
door het OCMW betaalde sociale bijstand voor geneesmiddelen de hoogte in gaat. Ook al kan de
communicatie met de apotheker nog altijd op papier, toch zal de afgifte per eenheid aanzetten tot
informatisering. Wie zal die kosten dragen? Ongeacht de gekozen optie op het vlak van de informatica,
de software-firma’s zullen de noodzakelijke veranderingen moeten doorvoeren. Als de afgifte per
eenheid ingevoerd wordt, moet er een “nood-kit” of een equivalente maatregel voorzien worden. Wij
hebben ook gevraagd betrokken te worden bij de voortzetting van die besprekingen. Deze opmerkingen
werden verwerkt in een technische nota.
Het idee van een ziekenhuis-forfait werd verworpen. Het nieuwe systeem zal beperkt worden tot vaste
orale medicatie. De vervaldatum blijkt in de praktijk ook op individuele verpakkingen te staan. Voor
acute behandelingen zal de voorbereiding per eenheid afhangen van een gezamenlijk besluit van het
rusthuis en de apotheker. We zien een zekere weerstand van de apothekers voor het nieuwe systeem,
omwille van de economische impact en de technische problemen die het teweegbrengt. Toch gaan de
besluiten vooruit en de beleidsvoerders van het Riziv willen duidelijk vooruitgaan. In elk geval is de
toepassing niet voor 1 mei 2014.
26. AANBESTEDING VOOR GENEESMIDDELEN
OCMW’s die een rusthuis uitbaten, kopen geneesmiddelen voor hun residenten op basis van een
mandaat en schrijven daartoe een aanbesteding uit volgens de voorschriften. Twee recente beslissingen
van de Raad van State besluiten echter dat het hier niet om een overheidsopdracht gaat. De federale
commissie overheidsopdrachten heeft daar een uitspraak over gedaan in 2002 en eind 2012 in een
vergelijkbare zin.
Gezien deze twee adviezen en twee besluiten moet niet beschouwd dag de aankoop van geneesmiddelen
in naam en voor rekening van residenten onderworpen is aan de regels in verband met
overheidsopdrachten. Rekening houdend met de algemene beginselen inzake gelijkheid, nondiscriminatie en transparantie in het bijzonder, moet er oog voor mededinging zijn, om ook ervoor te
zorgen dat de diensten afgesteld zijn op de behoeften van het rusthuis. In termen van beheer van het
rusthuis en de middelen van de bewoners, blijkt de invoering van een transparante aankoopbeleid nuttig.
Maar het zal niet langer geen om een overheidsopdracht in strikte zin. De voorwaarden van de levering
van geneesmiddelen moeten nog steeds precies in een schriftelijk document vastgelegd worden. Het gaat
wel niet langer om een lastenboek in de zin van de regelgeving inzake overheidsopdrachten, maar
veeleer een ontwerp van overeenkomst. Deze elementen werden schriftelijk aan de bevoegde ministers
overgemaakt.
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27. RADIOSCOPIE VAN DE RUSTHUIZEN
Sinds 1999 verricht de Federatie van OCMW’s van de UVCW en de Afdeling OCMW van de VSGB een
radioscopie van de openbare rusthuizen. Die sector evolueert geleidelijk en daarom is het nuttig over zo
actueel mogelijke gegevens te kunnen beschikken om een goed beeld te krijgen, vooral voor nieuwe
directeurs of mandatarissen. Dit jaar werden ook cijfers gevraagd over de referentiepersonen voor
dementie.

IV. GEWEST– EN GEMEENSCHAPSMATERIES
1. JEUGDBIJSTAND - NIEUWE ARCHITECTUUR
Minister van Jeugdbijstand Evelyne Huytebroeck heeft een nieuwe institutionele architectuur uitgetekend
voor de jeugdbijstand in de Federatie Wallonië-Brussel.
Hoewel de OCMW’s bijna onmisbare actoren zijn in het kader van preventie, waren ze onvoldoende
vertegenwoordigd in de nieuwe architectuur en werden ze in wezen verdrongen tot een overlegplatform
dat enkel bevoegd was om advies en aanbevelingen te formuleren.
Dankzij een constructieve dialoog met de minister werd de Afdeling OCMW gehoord en werden
uiteindelijk alle eisen in aanmerking genomen.
De OCMW’s zetelen voortaan op alle niveaus van de besluitvorming in deze nieuwe structuur. Eind
2013 werden de OCMW’s uitgenodigd door de voorzitters van de arrondissementsraden voor
jeugdbijstand en in samenwerking met de Afdeling OCMW werden kandidaturen voorgesteld voor de
overlegplatforms die in het eerste trimester 2014 hun werkzaamheden zullen aanvatten.
2. STRATEGISCH COMITÉ OCMW - JEUGDBIJSTAND
Op 8 oktober 2013 vond in onze lokalen een constructieve vergadering plaats van het strategisch comité
DG Jeugdbijstand - OCMW met vertegenwoordigers van Brusselse en Waalse OCMW’s en
vertegenwoordigers van de jeugdbijstand en de DGO5. Zo werd een eerste positieve evaluatie opgemaakt
van de presentatie van het samenwerkingsprotocol SAJ-OCMW in de arrondissementen.
De moeilijkheden van vandaag en morgen (werkdruk en gebrek aan personeel en financiële middelen) bij
de SAJ en OCMW’s maakt zo’n protocol nuttig en geeft weer welke inspanningen geleverd moeten
worden om de dialoog tot stand te brengen in het belang van de kinderen, jongeren en hun gezinnen.
In 2014 worden er een reeks gemeenschappelijke vormingen georganiseerd tussen beide sectoren, met de
medewerking van het Waals netwerk voor armoedebestrijding.
3. STEUNTREKKERS OPNIEUW NAAR SCHOOL DOEN GAAN
Steeds meer studenten komen aankloppen bij de OCMW’s om studies aan het hoger onderwijs aan te
vatten of voort te zetten. In 2011 kregen bijna 9.000 studenten in Wallonië een leefloon. De OCMW’s
hebben op verschillende manieren op dit verschijnsel ingepikt.
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De Waalse minister van Hoger Onderwijs Jean-Claude Marcourt deed een beroep op de Afdeling
OCMW en onze Waalse zustervereniging met de vraag de OCMW’s te helpen deze studenten bij te
staan.
Wij hebben een praktisch instrument uitgewerkt, dat goed toegankelijk is voor de maatschappelijk
werkers, om de studenten vlot te kunnen volgen. Het bevat juridische elementen, rechtspraak en ook
praktische tips uit OCMW’s en concrete voorstellen.
Vervolgens heeft de Afdeling OCMW zich met een werkgroep gebogen over een methodologisch
instrument om de student te helpen de verschillende etappes te doorlopen en eventuele moeilijkheden
tijdens zijn schoolloopbaan te overwinnen. Aan deze methode wordt nog gesleuteld.
Tot slot hebben de Brusselse en Waalse Federatie van OCMW’s op 4 oktober 2013 vertegenwoordigers
van hogescholen en universiteiten ontmoet, om mogelijkheden voor samenwerking uit te werken tussen
de OCMW’s en de sociale diensten van de instellingen voor hoger onderwijs. Eind 2013 hadden
provinciale ontmoetingen plaats.
Al deze activiteiten konden plaatsvinden dankzij de steun van minister Jean-Claude Marcourt.
4. OMZETTING VAN ROB–BEDDEN NAAR RVT-BEDDEN
Volgens een persbericht van 30 september 2013 zal Brussel tegen eind 2014 zowat 750 RVT-bedden
meer hebben, zijnde 7.000 in totaal. De Brusselse ministers van Volksgezondheid Guy Vanhengel en
Céline Fremault, alsook federaal minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Laurette Onkelinx
hebben in de interministeriële conferentie volksgezondheid een akkoord daaromtrent ondertekend.
Er werd een protocolakkoord nr 4 gesloten tussen het federaal niveau en de deelentiteiten. Het beperkt de
capaciteit om bedden te openen met een uitbreidingsbudget voor de periode van 1 oktober 2011 tot 1
oktober 2014 verdeeld onder Gewesten in functie van de bevolking boven de 80 jaar. Het kan ook
gebruikt worden voor de omzetting van ROB-bedden naar RVT-bedden. Gezien de opening van bedden
van oktober 2011 tot oktober 2013, vernemen wij uit officieuze bron dat 3,8 miljoen vrij zou zijn voor
bestemming op het niveau van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Behoudens vergissing
van onzentwege kunnen we daaruit afleiden dat met de envelop 444 bedden omgezet kunnen worden.
Vervolgens werd de minister van Volksgezondheid in het Parlement geïnterpelleerd omtrent deze
omzetting. Zij verklaarde er dat als de opstelling van een omzendbrief de sector kan geruststellen, zij dat
kan doen. Dat verheugt ons. Maar is er nog steeds geen communicatie over de manier waarop de
aanvraag tot omzetting ingediend moet worden, noch over de modaliteiten van de verdeling van deze
bedden.
De minister bevestigde ook dat het aantal residenten van de categorieën C of Cd in rusthuizen een
toekenningscriterium zal zijn. In het verleden werden de residenten in categorie B ook in aanmerking
genomen. Wij denken dat dit zo moet blijven. Bovendien is er een nieuwe categorie in rusthuizen:
categorie D. Een persoon in categorie D kan in RVT als deze aan de criteria van de B beantwoordt. Het
zou logisch zijn ook rekening te houden met de D voor de herkwalificering.
Wij hebben deze elementen aan de bevoegde ministers overgemaakt in december 2013.
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5. VADEMECUM IVM SLUITING VAN EEN INSTELLING VOOR BEJAARDEN
De administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie heeft een vademecum
voorgesteld betreffende de sluiting van een instelling voor bejaarden. Deze tekst is een positief initiatief,
dat een kostbare hulp kan zijn.
Algemeen lijkt het ons belangrijk het onderscheid te maken tussen een dringende sluiting (onmiddellijk)
en een niet-dringende (gepland). Wij zouden daarom twee procedures zien. Voor de niet-dringende moet
de GGC waken over een duidelijke communicatie betreffende de beslissing tot sluiting en de datum
waarop de instelling gesloten moet zijn, zodat het nodige gedaan kan worden en de planning van de
transfers in menselijke omstandigheden verloopt. De procedure mag niet te ingewikkeld worden door er
meer instanties bij te betrekken. De sluiting van een rusthuis brengt een reeks kosten teweeg ten laste van
het OCMW en de betrokken gemeente. Buiten het geval van een faillissement zou het logisch zijn dat de
kosten ten laste komen van de instelling die sluit. Buiten deze elementen behandelt het vademecum ook
specifieke opmerkingen.
Al onze bemerkingen werden meegedeeld aan de twee bevoegde ministers.
6. SOCIALE ECONOMIE
De Afdeling OCMW maakt deel uit van het overlegplatform sociale economie. Een dossier dat sinds
2012 besproken wordt, is het voorontwerp van besluit van de Brusselse regering houdende uitvoering
van de ordonnantie van 26 april 2012 betreffende de sociale economie en de erkenning van
inschakelingsbedrijven en lokale initiatieven voor de ontwikkeling van de tewerkstelling (ILDE) met het
oog op de toekenning van subsidies.

V. ANDERE BEHANDELDE MATERIES
1. RESEARCH-ACTIE
Het eerste deel van het onderzoek research-actie dat de Afdeling OCMW voert in samenwerking met de
universitaire faculteiten Saint-Louis, werd in februari afgerond met de presentatie van de actiepistes op
de Algemene Vergadering.
Een tweede fase van de werkzaamheden werd aangevat, om de prioritaire werkpistes uit te stippelen.
2. STUDIE OVER EENOUDERGEZINNEN
Sinds enkele jaren neemt het territoriaal pact de kwestie van de eenoudergezinnen onder de loep. Er
werden verschillende studies verricht. Een synthese van de verzamelde gegevens en de voorstellen is te
vinden via deze hyperlink.
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3. FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE - VORMING, ONDERWIJS EN TEWERKSTELLING
De Afdeling OCMW is vertegenwoordigd in de Gemeenschapscommissie Vorming onderwijs en
tewerkstelling. Ze neemt er deel aan de debatten.
Zo was de Afdeling er moderator van de werkgroep die zich toelegde op de evaluatie van de SPI op basis
van het decreet van 27 april 1995, wat leidde tot “advies 107 - bedenkingen over de evaluatie van SPI”.
4. COMMISSIE JURIDISCHE VRAGEN
De commissie juridische vragen volgt de actualiteit, wetgeving, regelgeving en rechtspraak en behandelt
specifieke juridische vragen. Het is dus een plek voor uitwisselingen, informatie, interpretatie en
toepassingen.
In 2013 werden er thema’s behandeld zoals de wetswijzigingen; de tenlasteneming van medische kosten
(bewijsstukken, Mediprima, arresten van het Hof van Cassatie, …); ontwerp van KB sociaal onderzoek
RMI; code 207, geldigheid en gevolgen op het vlak van sociale bijstand; verjaring van een
terugvorderingseis; beroepsgeheim; daklozen; samenwonen; strafrechtelijke en administratieve sancties;
arresten van het Grondwettelijk Hof; gezinshereniging met een Belg, ...
5. OCMW-gids – Website “ocmw-info-cpas”
Een nieuwe papieren versie van de OCMW-gids (bijgewerkt tot 31 januari 2013) rolde van de pers vlak
voor de installatie van de nieuwe OCMW-raden. Deze publicatie bestaat zowel in het Nederlands als in
het Frans. Er werden nagenoeg 800 exemplaren van verspreid. De OCMW-gids kan gratis online
geraadpleegd worden , zowel op de website www.ocmw-info-cpas.be als op www.vsgb.be. De
wetsteksten, regelgeving en andere belangrijke referenties zijn een handige informatiebron, die het
afgelopen jaar regelmatig geactualiseerd werden. De elektronische en de papieren versie kunnen dus
samen gebruikt worden.
Dankzij de steun van de ministers Huytebroeck en Grouwels heeft de afdeling OCMW haar taken in het
kader van de website www.ocmw-info-cpas.be kunnen voortzetten. De statistieken van de raadpleging
van de website blijven van jaar tot jaar verbeteren. Dat is voor ons een bewijs van de belangstelling die
voor de website getoond wordt, zowel door professionals als door het grote publiek.
6. COMMISSIE SPI
De commissie Socioprofessionele inschakeling (SPI) legt zich toe op de opvolging van de actualiteit
inzake socioprofessionele inschakeling en de uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden.
De thema’s die er het afgelopen jaar aan bod kwamen, waren ondermeer Actiris, het federaal ESF, de
ontslagprocedures, art. § 7 sociale economie, maatregel 500, de zesde staatshervorming en de impact
daarvan, de regionalisering van de tewerkstelling, studenten en de validering van competentie.
7. VORMING - WET VAN 2 APRIL 1965
De Afdeling OCMW biedt een vorming aan betreffende de wet van 2 april 1965, opgesplitst in 2 delen:
het eerste betreft de regels van territoriale bevoegdheid en het tweede belicht de regels inzake
invordering en terugvordering. In 2013 werd slechts één vorming betreffende de territoriale
bevoegdheidsregels gegeven, in de lokalen van een Brussels OCMW.
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Statistieken van de deelname:
in 2013

voor 2013

totaal

# OCMW’s

# deelnemers

# OCMW’s

# deelnemers

# OCMW’s

# deelnemers

Deel I

1

18

18

189

18

207

Deel II

-

-

16

106

16

106

Totaal

1

18

18

295

18

313

VI. DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE OCMW’S
Als woordvoerder van de OCMW's is de Afdeling OCMW de voor de hand liggende gesprekspartner
voor de hogere instantie op het vlak van sociaal beleid. Zij heeft gezag en contacten met federale,
gemeenschaps- en gewestministers, alsook met de wetgevende vergaderingen, en stelt dit alles ten
dienste van de behartiging van de OCMW-belangen.
De afdeling onderhoudt betrekkingen met de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie, de
minister van Tewerkstelling en Arbeid, de minister van Binnenlandse zaken, alsook met de leden van het
Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissies die bevoegd zijn voor de
bijstand aan personen.
De Afdeling OCMW onderhoudt uitstekende relaties met de POD Maatschappelijke Integratie en met de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Zo is ze hen dankbaar voor de doeltreffendheid waarmee
deze diensten de verzoeken behandelen die de afdeling in naam van de OCMW’s indient.
Tal van ambtenaren van deze diensten werken met onze Vereniging samen.
De Afdeling OCMW is vertegenwoordigd in tal van adviesraden en onderhoudt zeer nauwe contacten
met verenigingen op federaal, gewest- of gemeenschapsniveau die een sociaal doel nastreven.
De belangrijkste stellen wij hieronder aan u voor. De Afdeling OCMW is lid van de volgende instanties:
Comité Ziekteverzekering van het RIZIV:
J.-M. Rombeaux, Adviseur bij de Afdeling OCMW
Nationale raad voor Ziekenhuisvoorzieningen
J.-M. Rombeaux, Adviseur bij de Afdeling OCMW
Comité van de dienst medisch toezicht van het RIZIV
J.-M. Rombeaux, Adviseur bij de Afdeling OCMW
Dienst voor de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting
Ch. Dekoninck, Secretaris van de Afdeling OCMW
Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding
Ch. Dekoninck, Secretaris van de Afdeling OCMW
Ch. Lejour, Adviseur bij de Afdeling OCMW
Federale adviescommissie maatschappelijk welzijn
M. Colson, Voorzitter van de Afdeling OCMW
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Adviesraad voor de Huisvesting
Ch. Dekoninck, Secretaris van de Afdeling OCMW
M. Roberti, Voorzitter van het OCMW van Vorst
Nationaal Actieplan Sociale Integratie
Ch. Dekoninck, Secretaris van de Afdeling OCMW
Territoriaal Pact voor de Werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
J-L Bienfet, Adviseur bij de Afdeling OCMW
Fedasil - Rondetafel Opvang (TRAC - Table ronde accueil)
N. Sterckx, Adviseur bij de Afdeling OCMW
Begeleidingscomité van de KSZ
C. Lejour, Adviseur bij de Afdeling OCMW
Begeleidingscomité Actiris
D. D’Hoore, Departement Werk en Sociale Economie, OCMW van Brussel
Mevr. Mouzon, Voorzitster van het OCMW van Sint-Joost-ten-Node
Dhr. Roberti, Voorzitter van het OCMW van Vorst
Mevr. Genicot, Voorzitster van het OCMW van Koekelberg
Mevr. Martens, Secretaris van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
J-L Bienfet, Adviseur bij de Afdeling OCMW
Maribel
Mevr. Martens, Secretaris van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
J.-L. Bienfet, Adviseur bij de Afdeling OCMW
CCFEE
J.-L. Bienfet, Adviseur bij de Afdeling OCMW (deskundige voor het overlegplatform sociale economie)
Labo Jeunes
Adviesraad gezondheid en bijstand aan personen (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie)
- Afdeling instellingen en diensten aan bejaarden - deskundigen
J-M Rombeaux
Ch. Dekoninck
- Afdeling instellingen en diensten aan gezinnen - deskundigen
J-M Rombeaux
Ch. Dekoninck
- Afdeling instellingen en diensten voor maatschappelijke actie - deskundigen
Ch. Dekoninck
J-L Bienfet
Gewestelijk interkabinet:
Mevr. C. Dekoninck
Mevr. Van Ransbeeck, OCMW van Brussel
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Hoofdstuk III
VARIA

I. HET BIJZONDER FONDS VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
1. Bedragen
Besluit van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juli 1992 tot wijziging van
het koninklijk besluit van 10 november 1982 tot vaststelling van de regelen inzake omslag van het
Gemeentefonds dat aan de gemeenten van het Brusselse Gewest toevalt.
Het koninklijk besluit werd gewijzigd om expliciet in te schijven dat 5 % van het Gemeentefonds aan het
Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn wordt toegekend. Voordien verwees de tekst naar artikel
105 van de organieke wet betreffende de OCMW’s.
Volgens een besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van
21 augustus 2013 werd het voor het jaar 2013 te verdelen bedrag voor de OCMW’s van het Brussels
Gewest vastgelegd op 19.800.000 euro.
2. Verdelingscriteria
Besluit van 23 april 1998 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps
commissie van Brussel-Hoofdstad tot vaststelling van de verdelingsregelen van het Bijzonder Fonds
voor Maatschappelijk Welzijn bestemd voor de OCMW's.
25 % van het Fonds wordt verdeeld op basis van het aantal leefloners ten laste van ieder OCMW op het
grondgebied van het tweetalig gewest van Brussel-Hoofdstad, gewogen naar gelang van het percentage van
de subsidie van de Staat toegekend aan ieder van die centra in toepassing van de wet van 7 augustus 1974
tot instelling van het recht op het bestaansminimum volgens de formule.
C = A x B/100 waarin
A = het totaal aantal leefloners van het betrokken OCMW op 1 januari van het referentiejaar, volgens de
informatie geleverd door het ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu;
B = 1) 100 voor het OCMW waarvan de tussenkomst van de Staat 65 % bedraagt;
2) 110 voor het OCMW waarvan de tussenkomst van de Staat 60 % bedraagt;
3) 130 voor het OCMW waarvan de tussenkomst van de Staat 50 % bedraagt;
C = het gewogen totaal aantal leefloners voor het OCMW in kwestie.
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10 % van het Fonds wordt verdeeld volgens het totaal aantal personen gelijkgesteld aan de leefloners per
OCMW op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het referentiejaar, volgens de informatie geleverd door
het ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu.
15 % van het Fonds wordt verdeeld volgens het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen jonger
dan 25 jaar gedomicilieerd in ieder van de 19 gemeenten van het tweetalig gewest van Brussel-Hoofdstad,
gewogen door het aantal inwoners van ieder van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
volgens de formule
E = A : (D x A / C x B) waarin
A = het totaal aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen jonger dan 25 jaar per OCMW op 30 juni
van het referentiejaar, volgens de informatie geleverd door de BGDA;
B = het totaal aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen jonger dan 25 jaar in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest op 30 juni van het referentiejaar, volgens de informatie geleverd door de
BGDA;
C = het aantal inwoners van de gemeente van het OCMW in kwestie, gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad;
D = het aantal inwoners van het Brussels Gewest, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad;
E = het gewogen aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen jonger dan 25 jaar per betrokken
OCMW.
20 % van het Fonds wordt verdeeld volgens het aantal personen dat volgens de informatie geleverd door
de administratie van het tweetalige gewest van Brussel-Hoofdstad in 1991 woonde in de 82 als bijlage
opgesomde kansarme buurten.
Het referentiejaar wordt om de vijf jaar door het Verenigd College vastgelegd.
15 % van het Fonds wordt verdeeld volgens het aantal bejaarden gedomicilieerd in ieder van de
19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewogen ten opzichte van het gemiddeld inkomen
van de personenbelasting van ieder van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het
gemiddeld inkomen van de personenbelasting van het Gewest, volgens de formule
D = A : (B/C) waarin
A = het totaal aantal bejaarden gedomicilieerd in de gemeente van het betrokken OCMW op 1 januari van
het referentiejaar, volgens de informatie geleverd door het nationaal instituut voor statistiek;
B = het gemiddeld inkomen van de personenbelasting in de gemeente van het betrokken OCMW op
1 januari van het referentiejaar, volgens de informatie geleverd door het NIS;
C = het gemiddeld inkomen van de personenbelasting in het Brussels Gewest op 1 januari van het
referentiejaar, volgens de informatie geleverd door het NIS;
D = het gewogen aantal bejaarden gedomicilieerd in de gemeente van het betrokken OCMW.
15 % van het Fonds wordt verdeeld volgens het aantal jongeren gedomicilieerd in ieder van de
19 gemeenten van het Brussels Gewest, gewogen ten opzichte van de verhouding tussen het gemiddeld
inkomen van de personenbelasting van ieder van de 19 gemeenten van het Brussels Gewest, en het
gemiddeld inkomen van de personenbelasting van het Gewest, volgens de formule
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D = A : B/C waarin
A = het totaal aantal jongeren in de gemeente van het betrokken OCMW op 1 januari van het
referentiejaar, volgens de informatie geleverd door het Nationaal Instituut voor Statistiek;
B = het gemiddeld inkomen van de personenbelasting in de gemeente van het betrokken OCMW op
1 januari van het referentiejaar, volgens de informatie geleverd door het NIS;
C = het gemiddeld inkomen van de personenbelasting in het Brussels Gewest op 1 januari van het
referentiejaar, volgens de informatie geleverd door het NIS;
D = het gewogen aantal jongeren gedomicilieerd in de gemeente van het betrokken OCMW.
OVERZICHT VAN DE BEDRAGEN VAN HET BFMW IN BRUSSEL
Van 1993 tot 2001 (bedragen in miljoenen Belgische frank)
1993
325

1994
336

1995
342

1996
345

1997
356

1998
356

1999
379

2000
389

2001
438

Vanaf 2002 (bedragen in duizenden euro)
2002
2003
2004
12.169 13.519 15.854

2005
16.172

Opeenvolgende besluiten
06.04.1995 - BS 26.04.1995
21.12.1995 - BS 28.02.1996
30.01.1997 - BS 03.04.1997
11.12.1997 - BS 05.02.1998
11.03.1999 - BS 13.04.1999
18.05.2000 - niet gepubliceerd
19.07.2001 - BS 07.11.2001
25.04.2002 - BS 29.06.2002
03.06.2003 - BS 18.05.2004
15.04.2004 - BS 20.10.2004
20.07.2005 - BS 14.10.2005
20.07.2005 - BS 10.08.2006
10.05.2007 - BS 29.06.2007
05.06.2008 - BS 22.09.2008
14.05.2009 - BS 10.06.2009
24.06.2010 - niet gepubliceerd
14.07.2011 - niet gepubliceerd
09.02.2012 - BS 16.07.2012
13.03.2013 - BS 21.08.2013
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2006
2007
16.656 17.506

2008
17.801

2009
18.335

2010
18.701

2011
19.075

2012
19.457

INTERESSANTE PUBLICATIES
De Brusselse Vereniging publiceert haar eigen werken:


Afdeling OCMW van de VSGB

"OCMW-gids – Brusselse editie"
Laatste bijwerking: januari 2013
Brussel, VSGB, 2013, 412 blz. – Bestelnummer 604
Verkoopprijs:
leden
niet-leden
studenten



29 €
33 €
29 €

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGB)

"De Nieuwe gemeentewet – Brusselse editie" (2011) laatste update 17/10/2012 op
website
Sinds 1995 stelt de VSGB de Brusselse editie van de Nieuwe Gemeentewet ter beschikking, in
gecoördineerde versie en met verwijzingen. De papieren editie werd inmiddels volledig herzien.
De bijlagen (administratief toezicht, openbaarheid van bestuur, taalgebruik in bestuurszaken) zijn
gecoördineerd en aangevuld met nuttige verwijzigen om hun toepassingsgebied te preciseren.
NIEUW: de verwijzingen naar wetten, decreten, ordonnanties, toepassingsbesluiten en omzendbrieven werden herzien. Bovendien werden er verwijzingen naar arresten van het Grondwettelijk
Hof, het Hof van Cassatie en de Raad van State en naar het "Praktisch handboek voor burgemeesters en schepenen" toegevoegd. Daarnaast werden ook gegevens uit de juridische databank inforum gepreciseerd.
Om de 3 jaar komt er een nieuwe editie uit. Het nieuwe formaat, de pocket, is compacter en handig om overal mee te nemen. Deze nieuwe editie vervangt de losbladige editie in een ringmap en
de abonnementsformule voor de bijwerkingen.
Verkoopprijs: zie www.vsgb.be
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Daarnaast geeft de Federatie van OCMW’s van de VVSG ook nuttige werken uit:
Piet Van Schuylenbergh e.a.
"Handboek voor de sociale dienst van het OCMW" (losbladig)
Pieter Vanderstappen & Nathalie Debast
"Hoe werk ik als OCMW-raadslid?" (pocket)
Ben Gilot & Jan Leroy
"OCMW-financiën voor niet-specialisten" (pocket)

Tijdschriften:
De Brusselse Afdeling OCMW levert bijdragen voor NIEUWSBRIEF-BRUSSEL, het maandblad van
de VSGB. Dat tijdschrift wordt gratis verstuurd naar alle mandatarissen en leidinggevende ambtenaren
van de 19 gemeenten en OCMW's van het Brussels Gewest.
Indien u voortaan ook "Nieuwsbrief-Brussel" wenst te ontvangen, dan kan u contact opnemen met het
secretariaat van de VSGB, op het telefoonnummer 02 238 51 40.
De VSGB verzendt ook om de veertien dagen een elektronische nieuwsbrief. Deze NEWSLETTER
bevat de actualiteit van de Vereniging en een selectie interessante nieuwtjes voor de Brusselse
gemeenten en OCMW’s. U kan een abonnement nemen via de website (www.vsgb.be).
LOKAAL is het tijdschrift van de VVSG. Dit halfmaandelijks magazine bevat een veertigtal bladzijden
met korte artikels en actuele informatie voor lokale politici en beleidsmedewerkers van gemeente en
OCMW. Het biedt toelichting en duiding bij het beleid, belangrijke evoluties uit de diverse
beleidsdomeinen, analyses van politieke en sociale ontwikkelingen, politieke standpunten. In Lokaal
leest u algemene en sectorale bijdragen, compacte maar krachtige artikels, een combinatie van politiek,
beleid en praktijk.
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HOE BESTELLEN?
à Voor de publicaties van de Brusselse Vereniging (VSGB)
1. Voor besturen en andere instellingen (lid of niet-lid)
 zend een bestelbon met de referenties van de gewenste publicatie(s)
 de factuur en het overschrijvingsformulier worden u later toegezonden.
2. Voor particulieren (lid of niet-lid)
 stort het vereiste bedrag op rekening nr. 091-0115956-70 van de VSGB, met vermelding
"Bestelling ... ex. – (titel – bestelnummer) - nog te ontvangen".
 indien u een factuur wenst, gelieve dit op de overschrijving te vermelden.
3. Voor een dringende bestelling (lid of niet-lid)
 u hebt de mogelijkheid de gewenste publicatie(s) in onze kantoren te komen ophalen,
Aarlenstraat 53 te 1040 Brussel, 6de verdieping; van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur;
gelieve in dat geval tevoren contact met ons op te nemen op het tel. nr. 02.238.51.57.
 bij de betaling ontvangt u onmiddellijk een factuur.
Genieten het ledentarief:
- aangesloten gemeenten, OCMW's en intercommunales
- de mandatarissen en ambtenaren van de aangesloten besturen, mits vermelding van het betrokken
bestuur en de uitgeoefende functie.
N.B. Al onze prijzen zijn BTW en verzendingskosten inbegrepen.

à Voor de publicaties van de Vlaamse Vereniging (VVSG)
VVSG
tel. 02.233.20.02
fax 02.233.31.52
www.vvsg.be
Uitgeverij Politeia
tel. 02.289.26.10
fax 02.289.26.19
info@politeia.be

55

III. STAF VAN DE AFDELING OCMW
CHRISTINE DEKONINCK
Secretaris van de Afdeling OCMW
Voornaamste materies: Werking van het OCMW, maatschappelijke bijstand, terugvordering bij de
federale overheid en particulieren (maatschappelijke bijstand, recht op maatschappelijke integratie)
Tel.: 02/238.51.56
E-mail: christine.dekoninck@avcb-vsgb.be
JEAN-MARC ROMBEAUX
Adviseur
Voornaamste materies: Boekhouding van de OCMW‘s, rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen,
gezinshulp, sociale maribel van de OCMW‘s
Tel.: 081/24.06.54 (behalve op donderdag: tel. 02/230.97.65)
E-mail: jmr@uvcw.be
JEAN-LUC BIENFET
Adviseur
Voornaamste materies: Socio-professionele inschakeling (SPI), methodologie sociaal werk

Tel.: 02/238.51.59
E-mail: jean-luc.bienfet@avcb-vsgb.be
CHRISTIAN LEJOUR
Adviseur
Voornaamste materies: Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)
Tel.: 02/238.51.60
E-mail: christian.lejour@avcb-vsgb.be
NATHALIE STERCKX
Adviseur
Voornaamste materies: Territoriale bevoegdheid, recht op maatschappelijke integratie (RMI),
vreemdelingen
Tel.: 02/238.51.61
E-mail: nathalie.sterckx@avcb-vsgb.be
LATIFA HAZIM
Secretaresse
Tel.: 02/238.51.57
E-mail: latifa.hazim@avcb-vsgb.be
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