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INLEIDING

Net als de vorige jaren brengt dit jaarverslag van de Afdeling OCMW een overzicht van de activiteiten
van het voorbije jaar. En dat zijn er heel wat!
De politieke, economische en sociale crisis heeft de burgers niet gespaard en onze OCMW's ook niet.
Steeds meer mensen kloppen aan bij onze sociale instellingen om allerhande bijstand te vragen, in de
hoop zo hun schaarse bestaansmiddelen aan te vullen en aan hun behoeften tegemoet te komen. Onze
OCMW's stellen van jaar tot jaar een stijging van het aantal aanvragen vast en een alarmerende
complexiteit van de sociale situaties die hun voorgelegd worden. Dat brengt een uitbreiding van het
takenpakket van de Afdeling OCMW teweeg.
In 2011 verkeerde ons land in een langdurige politieke crisis. Dat had ook gevolgen voor de OCMW's en
de overheid in het algemeen.
Eind 2010 hadden de Brusselse, Vlaamse en Waalse Federaties van OCMW's het federaal memorandum
reeds herwerkt om de aandacht van de politieke overheden te vestigen op de moeilijkheden van onze
lokale instellingen en de weinig bemoedigende vooruitzichten.
Eind 2011 werd het memorandum opnieuw ter hand genomen en werd een nieuwe bundel met vragen en
voorstellen opgesteld om aan de nieuwe federale regering voor te leggen.
De staatshervorming die in 2011 gepland werd, zal zeker een impact hebben op onze OCMW's. De
uitvoering van hun taken en de financiering van hun acties zal erdoor beïnvloed worden. Waakzaamheid
is dus geboden en de Afdeling OCMW zal al haar energie, knowhow en ervaring in het werk stellen om
de belangen van haar leden zo goed mogelijk ter harte te nemen.
Zowel markante feiten als minder opvallende dossiers komen in dit jaarverslag aan bod. Terwijl de
verzadiging van het opvangnet van asielzoekers terugkomt, schenken we ook bijzondere aandacht aan de
dossiers in verband met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of nog voedselhulp, of ook de
samenwerkingsovereenkomst tussen de Service d'Aide à la Jeunesse en het OCMW of ook nog de
socioprofessionele inschakeling, zowel regionaal als federaal. Alle dossiers die in het verslag opgenomen
werden, worden gevolgd door het team, dat ook achter de schermen doorwerkt. Dat moet benadrukt
worden. Met gedrevenheid, toewijding en degelijke kennis behartigt dit team de belangen van de
OCMW's in heel wat commissies, begeleidingscomités en werkgroepen omtrent een hele reeks federale,
regionale of gemeenschapsmateries.
De adviseurs van de Afdeling 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 binnen de Afdeling en organiseren infosessies of vormingen voor OCMW-personeel. Het
team van de Afdeling legt zich steeds gedreven toe op alle taken die hun toevertrouwd worden.
Ik wil hier niet alleen het personeel van de Afdeling danken, maar ook de 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 2011
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——————————————————————————–—————–——————
Hoofdstuk I
ORGANISATIE VAN DE AFDELING OCMW
———————————————————————————————————–——————
I. AANGESLOTEN OCMW's
Op 1 december 2011 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 166.305,74 euro.
II. SAMENSTELLING VAN DE COMITÉS EN DE COMMISSIES
A. Het Brussels Directiecomité
Voorzitter:
Dhr. Colson, Voorzitter van het OCMW van Watermaal-Bosvoorde.
Leden:
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 (sinds juni 2010),
Dhr. Decoster, Voorzitter van het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe (sinds juni 2010),
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 (sinds juni 2010),
Dhr. Geysenbergh, Secretaris van het OCMW van Sint-Agatha-Berchem (sinds juni 2010),
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 (sinds juni 2010),
Mevr. Mouzon, Voorzitter van het OCMW van Sint-Joost-ten-Node,
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.
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:
Dhr. Koeune, Ontvanger van het OCMW van Sint-Gillis.
Vertegenwoordiger van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGB):
Dhr. Thoulen, Directeur van de VSGB.
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Secretaris:
Mevr. Dekoninck, Secretaris van de Afdeling OCMW.
B. Bureau
Voorzitter:
Dhr. Colson, Voorzitter van het OCMW van Watermaal-Bosvoorde.
Ondervoorzitters:
Mevr. Decoux, Voorzitter van het OCMW van Schaarbeek,
Dhr. Laurent, Raadslid bij het OCMW van Etterbeek,
Mevr. Mouzon, Voorzitter van het OCMW van Sint-Joost-ten-Node.
Secretaris:
Mevr. Dekoninck, Secretaris van de Afdeling OCMW.

C. Het federaal Comité van de OCMW’s
Leden:
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,
Dhr. C. Emonts, Voorzitter van de Federatie van OCMW’s van de UVCW en Voorzitter van het OCMW
van Luik,
Dhr. Th. Janssens, Voorzitter van de Afdeling OCMW’s van de VVSG en Voorzitter van het OCMW van
Dendermonde,
E. Krings, Secretaris van het OCMW van Eupen,
J. Lambrecht, Raadslid bij het OCMW van Aalter,
J. Mortier, Voorzitter van het OCMW van Tielt,
Mevr. Spinette, Voorzitter van het OCMW van Sint-Gillis,
Mevr. Valgaerts, Voorzitter van het OCMW van Tessenderlo,
Mevr. Van Der Elst, Voorzitter van het OCMW van Perwez,
Dhr. Van Vaerenbergh, Voorzitter van het OCMW van Lennik.
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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 (tot 31.8.2011),
Dhr. B. Antoine, Directeur-generaal van de Federatie van OCMW’s van de UVCW (vanaf 1.9.2011),
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,
Mevr. M. Dupont, Secretaris van het OCMW van Doornik,
Mevr. J. Giet, Rusthuisdirectrice bij het OCMW van Manage,
Dhr. A. Henreaux, Rusthuisdirecteur bij het OCMW van Charleroi,
Dhr. D. Hirsoux, Secretaris van het OCMW van Courcelles,
Dhr. P. Hougardy, Rusthuisdirecteur bij het OCMW van Namen,
Mevr. B. Kaminski, Rusthuisdirectrice bij het OCMW van Seraing,
Mevr. S. Lakaille, Secretaris van het OCMW van Stavelot,
Dhr. Th. Marsille, Directeur van ROB en RVT van het OCMW van Zinnik,
Mevr. T. Martens, Secretaris van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek,
Dhr. M. Moerman, Rusthuisdirecteur bij het OCMW van La Louvière,
Dhr. P. Pardon, Secretaris van hetOCMW van Watermaal-Bosvoorde,
Dhr. E. Philippens, Rusthuisdirecteur bij het OCMW van Visé,
Dhr. M. Quairiat, Directeur-generaal wnd. 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”
Dhr. Ph. Ballez, Dienst gezinshulp bij het OCMW van La Louvière,
Mevr. Ch. Cox, Verantwoordelijke van de dienst thuiszorg van het OCMW van Oupeye,
Mevr. E. Delvinquière, Verantwoordelijke a.i. ACASA, OCMW van Bergen,
Mevr. P.-C. Dockens, Sociaal assistente bij het OCMW van Eghezée,
Mevr. M. Gailly, Inspectrice bij de Directie Derde Leeftijd bij het ministerie van het Waalse Gewest,
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Mevr. A. Gancwajch, Directrcie van de diensten thuiszorg en thuisverpleging bij het OCMW van
Charleroi,
Dhr. J.-P. Genot, Secretaris van het OCMW van Fleurus,
Mevr. L. Guilmet, hoofd van het departement levenskwaliteit bij het OCMW van Ottignies-Louvain-laNeuve,
Dhr. G. Lemaire, Burgemeester van Braine-le-Château,
Mevr. S. Lodens, Sociaal assistente bij het OCMW van ‘s Gravenbrakel,
Mevr. B. Loneux, Hoofd van de dienst huishoudhulp bij het OCMW van Visé,
Dhr. A. Robette, Secretaris van het OCMW van Silly,
Mevr. F. Simon, Hoofd van de dienst gezinshulp van het OCMW van Luik,
Mevr. M. Tribolet, Hoofd van de dienst gezinshulp van het OCMW van Hotton,
Mevr. M. Urbain, Sociaal assistente bij het OCMW van Zinnik.
Secretaris:
Dhr. Rombeaux, Adviseur bij de Afdeling OCMW.
2. SocioProfessionele Inschakeling (SPI)
Leden:
Mevr. Benhammane, OCMW van Etterbeek,
Mevr. Bogaert, OCMW van Ukkel,
Mevr. Boucquey, OCMW van Sint-Pieters-Woluwe,
M. Boulayoun, OCMW van Ganshoren,
Mevr. Cambron, OCMW van Brussel,
Dhr. De Cafmeyer, OCMW van Elsene,
Mevr. Coquelet, OCMW van Sint-Agatha-Berchem,
Mevr. Derrouaz, OCMW van Sint-Pieters-Woluwe,
Mevr. Dethibault, OCMW van Etterbeek,
Mevr. Dewaele, OCMW van Oudergem,
Mevr. Dewerpe, OCMW van Watermaal-Bosvoorde,
Mevr. Dewulf, OCMW van Sint-Jans-Molenbeek,
Mevr. Distefano, OCMW van Anderlecht,
Mevr. Dufrane, OCMW van Brussel,
Mevr. Galiano, OCMW van Vorst,
Dhr. Gillet, OCMW van Oudergem,
Mevr. Hirschy, OCMW van Sint-Jans-Molenbeek,
Mevr. Hulin, OCMW van Ganshoren,
Dhr. Jussy, OCMW van Sint-Gillis,
Mevr. Minke, OCMW van Koekelberg,
Dhr. Mintiens, OCMW van Jette,
Mevr. Mortier, OCMW van Elsene,
Mevr. Philippot, OCMW van Watermaal-Bosvoorde,
Mevr. Safarian, OCMW van Anderlecht,
Mevr. Salberter, OCMW van Sint-Agatha-Berchem,
Mevr. Schartz, OCMW van Jette,
Mevr. Schmitz, OCMW van Vorst,
Mevr. Van Reusel, OCMW van Schaarbeek,
Mevr. Vandenbergh, OCMW van Sint-Joost-ten-Node,
Mevr. Van Parijs, OCMW van Evere,
Mevr. Verdonck, OCMW van Vorst.
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Secretaris:
Dhr. Jean-Luc Bienfet, Adviseur bij de Afdeling OCMW.
3. Commissie « juridische vragen »
Leden:
Mevr. Batardy, OCMW van Sint-Pieters-Woluwe,
Dhr. Baudoin, OCMW van Sint-Joost-ten-Node,
Mevr. Bijsmans, OCMW van Ganshoren,
Mevr. Boucquey, OCMW van Brussel,
Dhr. Brutus, OCM van Sint-Pieters-Woluwe,
Dhr. Corra, OCMW van Elsene,
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,
Mevr. Forget, OCMW van Schaarbeek,
Mevr. Gilard, OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe,
Mevr. Ide, OCMW van Vorst,
Dhr. Jacques, OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe,
Mevr. Kasende Pemba, OCMW van Schaarbeek,
Dhr. Lair, OCMW van Sint-Jans-Molenbeek,
Mevr. Libens, OCMW van Evere,
Mevr. Marcotty, OCMW van Ukkel,
Mevr. Mellaerts, OCMW van Vorst,
Mevr. Monjoie, OCMW van Watermaal-Bosvoorde,
Mevr. Perremans, OCMW van Sint-Jans-Molenbeek,
Mevr. Rozen, OCMW van Jette,
Dhr. Schurmans, OCMW van Sint-Gillis,
Mevr. Serieys, OCMW van Ukkel,
Mevr. Somoano Tarno, OCMW van Brussel,
Mevr. Staquet, OCMW van Sint-Jans-Molenbeek,
Mevr. Stevens, OCMW van Sint-Gillis,
Dhr. Straatman, OCMW van Anderlecht,
Mevr. Verbraeken, OCMW van Etterbeek.
Secretaris:
Mevr. Sterckx, Adviseur bij de Afdeling OCMW.
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E. Werkgroepen
1. Hoofdverpleegkundigen
Leden:
De leden die de vergaderingen van deze werkgroep bijwonen, worden in functie van de agendapunten
door hun diensthoofd aangeduid.
Dhr. Cassimon, OCMW van Brussel,
Mevr. Delestrain, OCMW van Doornik,
Dhr. Dierckx, OCMW van Brussel,
Mevr. Duquesne, OCMW van Doornik,
Mevr. Goffin, OCMW van Gemboux,
Mevr. Huchon, OCMW van Courcelles,
Mevr. Jaumotte, OCMW van Gembloux,
Dhr. Locci, OCMW van Charleroi,
Mevr. Magis, OCMW van Visé,
Mevr. Rethy, OCMW van Courcelles,
Mevr. Smette, OCMW van Doornik,
Mevr. Stainier, OCMW van Visé
Mevr. Windey, OCMW van Ath.
Secretarissen:
Dhr. J-M Rombeaux, Adviseur bij de Afdeling OCMW,
Dhr. Moerman, deeltijds gedetacheerde, OCMW van La Louvière.

2. OCMW en SAJ (Service d’Aide à la Jeunesse)
Leden:
J.-L. Daerden, OCMW van Ans,
Mevr. Ch. Dekoninck, Secretaris van de Afdeling OCMW van de VSGB,
Mevr. Elst, OCMW van Brussel,
D. Hanquet, OCMW van Rixensart,
Mevr. M. Ivanovic, OCMW van Wanze,
D. Petitjean, OCMW van Bergen,
J. Rucquoi, OCMW van Elsene,
J. Spinette, OCMW van Sint-Gillis,
Mevr. M.-Cl. Thomaes-Lodefier, Adviseur bij de Federatie van OCMW’s van de UVCW,
G. Van Ransbeek, OCMW van Brussel.
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3. Werkgroep gezondheidszorg
Leden:
Eddy Schikorr, OCMW van Anderlecht,
Mevr. Isabelle Renaud, OCMW van Oudergem,
Dh. Xavier Petre, OCMW van Sint-Agatha-Berchem,
Mevr. Sophie Magnée, OCMW van Brussel,
Mevr. Natacha Devos, OCMW van Etterbeek,
Mevr. Ingrid Verhoeven, OCMW van Evere,
Mevr. Patricia Schmitz, OCMW van Vorst,
Mevr. Ingrid Lapaige, OCMW van Ganshoren,
Dhr. Christian Rezsohazy, OCMW van Elsene,
Mevr. Martine Vranken, OCMW van Koekelberg,
Dhr. Pascal Debouvere, OCMW van Sint-Jans-Molenbeek,
Dhr. Nicolas Robin, OCMW van Sint-Gillis,
Mevr. Laurence Limbosch, OCMW van Sint-Joost-ten-Node,
Mevr. Geneviève Paquet, OCMW van Schaarbeek,
Mevr. Daniela Cimenti, OCMW van Ukkel,
Dhr. Pierre Pardon, OCMW van Watermaal-Bosvoorde,
Dhr. Christian Dumont, OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe,
Mevr. Nadine Pene, OCMW van Sint-Pieters-Woluwe.
Secretaris:
Dhr. Lejour, Adviseur bij de Afdeling OCMW.
4. Werkgroep « Aansluiting van de OCMW’s op de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid »
Mevr. M. Blocq-Craps, OCMW van Oudergem,
Dhr. A. Boucquey, OCMW van Sint-Pieters-Woluwe,
Dhr. S. Carpino, OCMW van Brussel,
Mevr. M. Colin, OCMW van Jette,
Mevr. A. Colmant, OCMW van Watermaal-Bosvoorde,
Dhr. N. Decoster, OCMW van Sint-Gillis,
Mevr. Dekoninck, OCMW van Sint-Agatha-Berchem,
Dhr. N. Duchatel, OCMW van Sint-Jans-Molenbeek,
Mevr. P. Desprets, OCMW van Sint-Jans-Molenbeek,
Mevr. N. Devos, OCMW van Etterbeek,
Mevr. De Wandeler, OCMW van Sint-Joost-ten-Node,
Dhr. Chr. Dumont, OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe,
Dhr. J. François, OCMW van Evere,
Dhr. O. Laurent, OCMW van Elsene,
Mevr. C. Mairlot, OCMW van Koekelberg,
Dhr. Moez Ben Kahla, OCMW van Vorst,
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Mevr. J. Molokompia, OCMW van Sint-Jans-Molenbeek,
Mevr. G. Paquet, OCMW van Schaarbeek,
Dhr. L. Paul, OCMW van Evere,
Dhr. T. Pascal, OCMW van Ganshoren,
Dhr. Ph. Taffin, OCMW van Anderlecht,
Dhr. Désiré Uwihanganye, OCMW van Sint-Agatha-Berchem,
Mevr. C. Vanoffel, OCMW van Ukkel,
Mevr. Chr. Vetsuypens, OCMW van Sint-Agatha-Berchem.
Secretaris:
Dhr. Lejour, Adviseur bij de Afdeling OCMW.

5. 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.

6. Tewerkstellingsbegeleiding
Mevr. Beckers, OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
Mevr. Benhammane, OCMW Etterbeek
Mevr. Brabon, OCMW Ukkel
Mevr. Coquelet, OCMW Sint-Agatha-Berchem
Mevr. De Brabanter, OCMW Brussel
M. De Cafmeyer, OCMW Elsene
Mevr. Dewerpe, OCMW Watermaal-Bosvoorde
Mevr. El Bouchtili, OCMW Etterbeek
M. Kayaerts, OCMW Ukkel
Mevr. Kersten, OCMW Sint-Jans-Molenbeek
Mevr. Kohn, OCMW Vorst
Mevr. Kokten, OCMW Sint-Gillis
Mevr. Laarissi, OCMW Brussel
Mevr. Lanoy, OCMW Jette
M. Libert, OCMW Sint-Jans-Molenbeek
Mevr. Moreels, OCMW Sint-Lambrechts-Woluwe
Mevr. Philippot, OCMW Watermaal-Bosvoorde
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Mevr. Quintens, OCMW Evere
M. Vanlerberghe, OCMW Elsene
Dhr. Van Pee, OCMW Sint-Agatha-Berchem
Mevr. Verdonck, OCMW Vorst
Secretaris
Dhr. Jean-Luc Bienfet, Adviseur bij de Afdeling OCMW.
7. Validering van de competentie en socio-professionele balans (SPB)
Dhr. Ates, OCMW Ukkel
Mevr. Beff, OCMW Sint-Jans-Molenbeek
Mevr. Caflers, OCMW Schaarbeek
Mevr. Dufrane, OCMW Brussel
Mevr. El Fadel, OCMW Ukkel
Dhr. Jussy, OCMW Sint-Gillis
Dhr. Kanyanzira, OCMW Brussel
Dhr. Libert, Sint-Jans-Molenbeek
Mevr. Moyersoen, OCMW Schaarbeek
Dhr. Saels, OCMW Sint-Lambrechts-Woluwe
Secretaris:
Dhr. Jean-Luc Bienfet, Adviseur bij de Afdeling OCMW.
8. Sociale economie
Dhr. Dorban, OCMW Brussel
Mevr. Van Keymeulen, OCMW Brussel
Dhr. Timmermans, OCMW Brussel
Mevr. Dosogne, OCMW Brussel
Dhr. Sopi, OCMW Vorst
Dhr. Cafmeyer, OCMW Elsene
Dhr. Libert, OCMW Sint-Jans-Molenbeek
Mevr. Dewulf, OCMW Sint-Jans-Molenbeek
Mevr. Mouzon, OCMW Sint-Joost-ten-Node
Mevr. Bogaert, OCMW Ukkel
Dhr. Colson, OCMW Watermaal-Bosvoorde.
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9. Follow-up van de rechtspraak omtrent de verzadiging van het opvangnetwerk
Mevr. Somoano, OCMW van Brussel
Dhr. Corra, OCMW van Elsene
Mevr. Kasenda Pemba, OCMW van Schaarbeek
Mevr. Stevens, OCMW van Sint-Gillis
Dhr. Lair, OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
Secretaris:
Mevr. Nathalie Sterckx, Adviseur bij 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 de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 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 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.
Een overzicht van de voornaamste punten die in het Brussels Directiecomité besproken werden:
• Schuldbemiddeling
• Sociale en fiscale maribel
• Sociale economie
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Elektronische medische kaart (eCarMed)
Rom-problematiek
SVK huurwaarborg
OCMW en sociale bijstand voor gedetineerden
BIRB (Belgisch Interventie en Restitutie Bureau)
Erkenningsnormen voor rusthuizen
Begeleiding voor gezinnen in illegaal verblijf
Verlenging van het overgangsstelsel voor zorgkundigen
Wetsvoorstel van senator Guido De Padt tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het
recht op maatschappelijke integratie, tot invoering van vrijwillig werk in de geïndividualiseerde
projecten voor maatschappelijke integratie
Asielzoekers
Onderzoek-actie ivm de verbetering van de begeleiding bij tewerkstelling door Brusselse OCMW’s
Werkgroep CPP/CIS
ROB-RVT - vorming 600
Armoedebestrijding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Adviesraad gezondheid en bijstand aan personen
BTW - problematiek van het uitstel
De arbeidsmarkt en de OCMW’s
Verzadiging van het opvangnet van asielzoekers
Wetsvoorstel tot wijziging van het gerechtelijk wetboek inzake collectieve schuldbemiddeling
Project “Homer” van de FOD Binnenlandse Zaken ivm referentieadres
Statuut van de OCMW’s in de gemeentelijke context
Overheveling van de ouderenvoorzieningen naar de Gemeenschappen
Dexia
Nota van de POD MI betreffende hervorming SIEG
KSZ toegang secretarissen en ontvangers
Boekhouding van OCMW’s en Actiris
Werkgroep SAJ/OCMW
Samenwerking OCMW/Actiris
Administratief statuut van de secretarissen en de ontvangers: voorstel tot wijziging van het besluit
van 4 december 2008 door de kabinetten van ministers Grouwels en Huytebroeck
Samenwerkingsprotocol en procedures
Sociale fraude en sociaal strafwetboek
Technische groep follow-up rechtspraak verzadiging opvangnetwerk asielzoekers
Pensioenen van de openbare sector - wet tot verzekering van een duurzame financiering van de
pensioenen van de benoemde personeelsleden van de provinciale en lokale besturen en de
politiezones, en tot wijziging van de wet van 6 mei 2002
Samenwerking Afdeling OCMW - GSOB
Informaticatoepassing voor schuldbemiddeling
Tewerkstelling van personen die een arbeidsvergunning nodig hebben
Besparingsmaatregel therapeutisch formulier en link met een ziekenhuisfarmacie voor rusthuizen
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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 2011
___________________________________________________________________________________

I. ALGEMENE VERGADERING
 Op 24 februari 2011 vond in Brussel de Algemene Vergadering van de Afdeling OCMW plaats, rond
het thema “de sociale diensten van algemeen belang (SDAB)”. Meer dan 30 personen namen eraan deel.
De heer Michel Colson, Voorzitter van de Afdeling, leidde er de werkzaamheden in met het
activiteitenverslag 2010 van de Afdeling.
De sociale diensten van algemeen belang en de dienstenrichtlijn zijn onderwerpen die voldoende
aandacht moeten krijgen, want zij hebben een impact op de werking van onze OCMW’s en de diensten
die zij de bevolking aanbieden. Er zijn echter nog te veel schaduwzones rond deze complexe materie.
De federaties van OCMW’s staan de idee voor dat het sociale op zichzelf moet bestaan en niet enkel als
onderdeel van economisch en commercieel perspectief.
Wat houden de diensten van algemeen belang precies in? Wat zijn de definities en wettelijke regels
terzake? Op de vergadering trachtten de sprekers deze vragen te beantwoorden en duidelijkheid te
scheppen in deze vage materie. Daarna volgde een boeiend debat.
Drie sprekers namen er het woord:
• Concetta Cultrerea, head of sector social services van de Europese Commissie, DG Werk en
Gelijke Kansen
• Tina Martens, OCMW-secretaris Sint-Jans-Molenbeek
• Christiaan Van Sumere, juridisch adviseur bij de studiedienst van de VSGB.

II. STUDIEDAGEN EN VORMINGEN
 De Afdeling OCMW organiseerde het afgelopen jaar enkele infosessies over de wet van 2 april 1965
(op 21 en 29 juni, 12 en 19 september en 12 december) in 2 delen: de eerste betreffende de regels van
territoriale bevoegdheid en de tweede betreffende de regels voor inning en terugvordering. De
deelnemers konden één van beide vormingen volgen of allebei.
Dergelijke vormingen hebben ofwel plaats in de lokalen van de VSGB ofwel in de gebouwen van het
OCMW dat ernaar vraagt.
Enkele gegevens betreffende de deelname:
In de VSGB

Ter plaatse

deelnemers

DeelI

Aantal
OCMW’s
16

Deel II
Totaal

Totaal

deelnemers

68

Aantal
OCMW’s
2

deelnemers

60

Aantal
OCMW’s
18

15

45

2

61

16

106

17

113

2

121

18

234

128
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 Op 29 juli 2011 organiseerde de Afdeling OCMW een infosessie over de begeleiding van dementen.
 Op 1 december 2011 wijdde de Afdeling haar herfstontmoeting aan “de moeilijkheden van de
sociale diensten van het OCMW ten aanzien van mensen met mentale problemen”.
Er kwamen een zestigtal geïnteresseerden uit de 19 Brusselse OCMW’s.
De eerste en wettelijke opdracht van het OCMW is personen en gezinnen de bijstand te verlenen die de
gemeenschap hun verschuldigd is, op de meest geschikte manier, om hen in staat te stellen een
menswaardig leven te leiden.
De OCMW's zijn het laatste opvangnet van sociale bescherming voor personen die volledig of
gedeeltelijk buiten de samenleving vallen, vaak laaggeschoold zijn, buiten de mechanismen van de
sociale zekerheid vallen en met een hele reeks moeilijkheden kampen.
Deze personen bieden zich aan bij de sociale permanentie, met hun verleden, met allerlei documenten,
maar wellicht ook met angsten of frustraties en in elk geval sociale en financiële problemen.
Aangezien de situaties van personen die bij het OCMW aankloppen, zeer heterogene vormen aannemen,
moet er ook naar steeds andere en creatieve oplossingen gezocht worden. Sociale, financiële (schulden)
en gezondheidsproblemen (verslaving) veroorzaken vaak stress bij personen die het sociaal moeilijk
hebben. In hun noodtoestand willen zij een snelle en concrete oplossing voor hun problemen. Maar de
complexe situatie, de nood aan sociale begeleiding en de vaste administratieve procedures maken dat een
oplossing vinden enige tijd vergt.
De maatschappelijk werkers stellen in hun permanenties een stijging vast van het aantal personen met
mentale gezondheidsproblemen. Die problemen leiden soms tot agressief of zelfs gewelddadig gedrag,
gedrag dat getuigt van individueel lijden of permanente spanning waaraan deze mensen lijden.
De link tussen sociaaleconomische onzekerheid en mentale kwetsbaarheid is gekend, maar de vraag blijft
hoe we deze mensen met psychische problemen kunnen helpen terwijl de wet de modaliteiten van de
toepassing van maatschappelijke bijstand strikt vastlegt als basisprincipe voor de integratie van de
gebruikers.
Die vraag moet onder de loep genomen worden samen met andere, met name betreffende de begeleiding
van deze mensen en de creatie van netwerken. Maar wij moeten ook nadenken over de mentale
ondersteuning en de fysieke veiligheid van onze maatschappelijk werkers die met deze mensen te maken
krijgen.
Het is belangrijk deze thema's met het OCMW-personeel te bespreken, maar ook met specialisten, om
een nieuw licht op de zaken te werpen.
In de voormiddag namen 5 mensen het woord:
Bernard Vanhumskerken, hoofd van de dienst voor sociale noodgevallen van het OCMW van Charleroi
Mevr. Hajar Laghmiche en dhr Malek Amrouni, interculturele bemiddelaars in het ziekenhuiscentrum
Titeca
Séverine Galopin, sociaal assistente en Alexandre Sebastine, socioloog en coördinator van het
gezondheidsnetwerk SMES-B.
In de namiddag werden de deelnemers in 3 werkgroepen verdeeld.
De ontmoeting werd afgesloten met een verslag van de werkgroepen en een debat met het publiek.
 Op 14 december 2011 organiseerde de Afdeling OCMW een infosessie over de OCMW-stromen van
het netwerk van de sociale zekerheid en Prima.
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III. FEDERALE MATERIES
1. FEDERAAL MEMORANDUM VAN DE OCMW’S
In mei 2010 hadden de Federaties van OCMW’s in het vooruitzicht van de verkiezingen een eisenbundel,
in de vorm van een memorandum, naar de politieke partijen van het land gezonden. Eind 2010 namen zij
het document opnieuw ter hand en begin 2011 werd er een nieuwe tekst verstuurd, nog steeds in het
vooruitzicht van de vorming van een nieuwe federale regering. Die kwam er eind 2011. Toen namen de
Federaties van OCMW’s opnieuw de pen ter hand om een nieuwe versie van het memorandum op te
maken, dit keer rond 4 thema’s die aansluiten bij het regeerakkoord.
Wordt vervolgd.
2. SOCIALE DIENSTEN VAN ALGEMEEN BELANG (SDAB)
Ter herinnering: De dienstenrichtlijn van de Europese Unie van 12 december 2006 werd omgezet in
Belgisch recht en dat heeft een aantal gevolgen voor de lokale openbare diensten, waaronder de
OCMW’s, omdat zij aan de regels van mededinging onder economische diensten onderworpen worden.
Hoewel de OCMW’s voor hun basisdiensten buiten die toepassing vallen, kunnen zij aan de richtlijn
onderworpen worden voor andere diensten die zij aanbieden en waarvan dan beschouwd wordt dat die
onder de economische sector vallen.
De Federaties van OCMW’s betwisten die situatie, omdat het sociale op zich waarde heeft en niet enkel
bestaat als aanhangsel van economische belangen.
De Algemene Vergadering begin 2011 werd aan dit thema gewijd. Er werd toelichting gegeven door
enkele deskundigen, onder wie een vertegenwoordigster van de Europese Commissie.
In december 2011 woonde onze Afdeling OCMW de ontmoeting bij die de POD Maatschappelijke
Integratie wijdde aan de SDAB in het kader van de Almunia-hervorming.
In oktober 2011 had de POD MI een nota voorgesteld over het Monti-Kroes-pakket betreffende de
diensten van algemeen economisch belang (DAEB), waarin aangestipt werd dat de SDAB geen specifiek
statuut hebben in de EU-verdragen, maar een onderdeel van de DAEB zijn. Deze nota werd voor
commentaar aan de OCMW’s voorgelegd. Naar aanleiding daarvan heeft de Afdeling OCMW
verschillende vragen doorgegeven aan de POD MI, die nog steeds in analyse zijn. Er moet een
vergadering belegd worden en de Afdeling blijft dit dossier volgen.
3. VOEDSELVERDELING – BIRB
Oorspronkelijk was het programma voor noodhulp aan de armsten een initiatief dat op Europees niveau
genomen werd in de uitzonderlijk koude winter 1986-1987, toen de landbouwoverschotten geschonken
werden aan caritatieve instellingen van de lidstaten, zodat zij ze aan behoeftigen konden uitdelen.
Op Europees niveau verdeelt het Europees programma voor voedselhulp aan de minstbedeelden (EPVM)
ongeveer 440.000 ton voedsel per jaar, ter waarde van 500 miljoen euro. Op Belgisch niveau gaat het
normaal gezien om een maatregel die afhangt van de bevoegdheid van de gewesten maar waarvan de
uitvoering gewaarborgd wordt door het BIRB (Belgisch Interventie- en RestitutieBureau), dat afhangt van
minister Laruelle. In Brussel zijn verschillende OCMW’s sinds enkele jaren actief in de verdeling van
voedselhulp via het BIRB.
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In augustus 2010 heeft het BIRB na enkele vergaderingen met de vertegenwoordigers van de Federaties
van OCMW’s een nieuw omzendbrief geschreven aan de OCMW’s met een nieuwe omschrijving voor
de term minstbedeelden. De privéverenigingen die actief zijn in de sector van de voedselhulp, moesten
ook samenwerken met de OCMW’s, die de hoeksteen geworden zijn van de actie, en uiteindelijk ging
de controle niet meer over de identiteit van de begunstigden maar over de coherentie van de verdeling in
functie van het gemeentelijk plafond. Uiteraard bleven er vragen over bepaalde modaliteiten, zoals de
controles door het FAVV en de opslag van het voedsel.
Voor de campagne 2011 moest België een bedrag van 11 miljoen kunnen genieten, maar begin 2011
betwistten verschillende Europese landen de maatregel in het kader van het EPVM en de juridische basis
ervan, en hebben zij een blokkeringsminderheid gevormd binnen de landbouwraad. Die landen hebben
een rechtszaak ingesteld, omdat zij van oordeel waren dat het programma in het sociaal beleid past en
niet het gemeenschappelijk landbouwbeleid. In april 2011 werd de zaak in hun voordeel uitgesproken,
met als gevolg dat de door de Commissie ter beschikking gestelde financiële middelen ingeperkt
werden, ingevolge het arrest van het Europees Hof van Justitie. België kon dus nog slechts aanspraak
maken op 2,8 miljoen euro, zijnde een terugschroeving van het oorspronkelijke budget met 75 %.
Van bij de bekendmaking van deze beslissing hebben de Afdeling OCMW in samenwerking met de
UVCW en andere verenigingen die actief zijn in de sector van de voedselhulp, een persconferentie
gehouden en per brief hun steun uitgedrukt voor de initiatieven tot wijziging van de vooruitzichten
2012; terwijl de doelstellingen EUR 2020 de strijd aanbinden tegen de armoede, is die beperking van de
middelen een echte vernedering voor de meest kwetsbaren.
Eind 2011 hebben wij vernomen dat het lobbywerk vruchten had afgeworpen en dat de druk op de Raad
van Europa en diens verantwoordelijken zeer groot was. Daarvoor danken wij onze federale en regionale
ministers, die geen inspanningen gespaard hebben om deze beslissing in een bepaalde richting te sturen.
Zo besliste de Raad van de landbouwministers in november om het programma voor voedselhulp in
2012 en 2013 te behouden. België zal de verwachte fondsen dus effectief krijgen.
Toch is er een andere moeilijkheid opgedoken voor de verdeling 2011. In oktober 2011 werden de
Federaties van OCMW’s en de voedselbanken door de BIRB samengeroepen om oplossingen te vinden
voor de opslag van het voedsel. Die kon niet langer verzekerd worden door de kazernes. Onze Federaties
hadden minister Sabine Laruelle en staatssecretaris Philippe Courard terzake geïnterpelleerd.
Voor Brussel was de situatie minder ernstig, omdat de opslag voor alle OCMW’s verzekerd kan worden,
maar op het ogenblik dat we dit schrijven zijn de besprekingen nog aan de gang. De Afdeling OCMW
heeft verschillende vergaderingen bijgewoond, zowel op het niveau van het BIRB als in overleg met het
platform voor voedselhulp in Brussel, en heeft haar best gedaan om de Brusselse OCMW’s zo goed
mogelijk op de hoogte te houden van de evolutie van het dossier.
De Afdeling OCMW zal dit dossier in 2012 blijven volgen, aangezien de kwestie van de opslag
afgehandeld moet worden en er nagedacht moet worden over de toekomst van het programma.
4. SOCIAAL STOOKOLIEFONDS
Dit dossier werd in 2011 minder intens gevolgd, aangezien de Federaties van OCMW’s sinds enkele
jaren unaniem beslist hebben te weigeren het mandaat uit te oefenen en in de raad van bestuur te zetelen.
Die weigering berust namelijk op het feit dat de petroleumsector de meerderheid heeft in die raad van
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bestuur, wat niet aanvaardbaar is aangezien het initiatief volledig door de consumenten gefinancierd
wordt. Wij vinden dat er een beter evenwicht gezocht moet worden.
Eind 2010 hadden de Federaties geprotesteerd tegen de plannen van de vzw om een vorming van 2 uur te
organiseren voor de stookolieleveranciers, zodat zij hun klanten informatie zouden kunnen verschaffen
over het stookoliefonds, de rol van het OCMW op dat vlak en ook over rationeel energiegebruik.
De Federaties van OCMW’s vinden die vorming totaal ongepast en contraproductief en hebben
geweigerd dit te steunen in 2011. Het idee is wel goed en mag wel verder uitgewerkt worden, maar nu
kan er gevreesd worden voor ontsporingen of fouten in de communicatie met het publiek.
De Brusselse, Vlaamse en Waalse Federatie stelt dat het beter zou zijn een informatiedocument op te
maken voor alle burgers, zonder onderscheid. Dat voorstel werd niet goedgekeurd door de vzw
Stookoliefonds.
5. STAATSVEILIGHEID EN OCMW
Eind 2010 organiseerde de Staatsveiligheid een studiedag “Staatsveiligheid begint bij een sterk lokaal
bestuur”, waarop ondermeer de lokale besturen - gemeenten en OCMW’s - uitgenodigd waren.
Waarom? De wet van 4 februari 2010 wijzigt de wetgeving betreffende de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten . Deze wet is in werking getreden op 1 september 2010. Ze preciseert dat
overheidspersoneel (dus ook OCMW-personeel) op eigen initiatief nuttige inlichtingen mogen meedelen,
maar ook op verzoek van een inlichtingendienst moeten zij de gevraagde informatie doorgeven.
Het programma van de studiedag heeft heel wat reacties uitgelokt over de verplichting voor de
overheidsdiensten, waaronder OCMW, om informatie op aanvraag bekend te maken, op straffe van
sancties. De media hebben de informatie opgevangen en maken gewag van verplichte bekendmaking, wat
voor onze instellingen een probleem stelt ten aanzien van het beroepsgeheim.
In januari 2011 werd er een nota voorgelegd aan de Directiecomités en de Afdeling OCMW heeft actief
deelgenomen aan de vergaderingen die daaromtrent georganiseerd werden door het “comité de vigilance
en travail social”. Het doel was het beroepsgeheim van de OCMW’s te vrijwaren en een
gemeenschappelijke strategie uit te werken.
Het onderwerp werd ook besproken in de commissie sociale zaken (verenigde vergadering van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) op 19 januari 2011.
Tot slot heeft de Afdeling OCMW een artikel terzake gepubliceerd in de Nieuwsbrief van de VSGB van
april-mei 2011.
De Federaties hebben aan de OCMW’s voorgesteld een precies kader vast te leggen zodat de eerste taak
van hulpverlening in een vertrouwenskader kan gebeuren, wat de naleving van deontologische regels
inhoudt:
• De toepassing van het beroepsgeheim zoals voorzien bij de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976,
art. 36 en 50, en art. 458 van het Strafwetboek.
• Als er informatie doorgegeven moet worden, kan dat enkel op schriftelijke aanvraag vanwege een
inlichtingen- of veiligheidsdienst (niet op eigen initiatief) en het moet gaan om objectieve
gegevens.
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• Het personeelslid mag niet telefonisch antwoorden of op eigen houtje informatie doorgeven, maar

moet daar verslag van uitbrengen bij zijn hiërarchisch overste en de secretaris.
• De brief van het OCMW met de informatie moet ondertekend worden door de OCMW-voorzitter

en -secretaris.
De Afdeling OCMW blijft dit dossier nauwgezet volgen.
6. GEDETINEERDEN EN MAATSCHAPPELIJKE BIJSTAND
In de loop van 2011 werd er in de pers geschreven over problemen van bepaalde OCMW’s naar
aanleiding van een toenemend aantal steunaanvragen vanwege geïnterneerden. Dat is geen nieuw
verschijnsel. Vaak krijgen onze OCMW’s vragen vanwege de sociale dienst van een gevangenis of
vanwege gedetineerden om sociale bijstand van het type “zakgeld” te krijgen om tegemoet te komen aan
bepaalde behoeften.
Maar de vele aanvragen en de rechtspraak terzake hebben het onderwerp gevoelig gemaakt en het is
werkelijk een probleem geworden voor de OCMW’s omwille van:
• de financiële impact
• de werklast
• de advocaatskosten voor rechtsgedingen
De Federaties van OCMW’s hebben gereageerd op het fenomeen en de minister van Justitie heeft in het
federaal Parlement verklaard dat het niet aan de OCMW’s maar aan Justitie toekomt om eventuele
financiële steun toe te kennen aan gedetineerden: “Ik vind dat het niet aan het OCMW maar aan Justitie
is, in voorkomend geval met een sociale kas, om echt arme mensen te helpen.”
De staatssecretaris heeft zijn college geïnterpelleerd door er - terecht - op te wijzen dat de analyse van
een eventuele tussenkomst van het OCMW van de verblijfplaats toch enkel mogelijk is in een logica van
residuaire tussenkomst. Ondanks die geruststelling hebben de Federaties een brief geschreven naar de
betrokken ministers om samen met hen mogelijke oplossingen te bestuderen.
De minister van Justitie heeft op 12 april 2011 geantwoord met de precisering dat de brief van de
Federaties voor advies doorgegeven is aan het Directoraat-Generaal van de Penitentiaire Inrichtingen
(DGPI).
De staatssecretaris heeft ook geantwoord dat er snel in een omzendbrief instructies gegeven moeten
worden aan de penitentiaire instellingen in verband met 2 punten:
• Er kan niet verplicht worden vooraf een aanvraag in te dienen bij het OCMW alvorens een
steunaanvraag in te dienen bij de sociale kas van de gedetineerden.
• Aanbevelingen voor de directeurs van instellingen aangaande een harmonisering van de
werkwijzen met betrekking tot die sociale kas.
Momenteel hebben wij geen verder nieuws.
In de marge van dit dossier heeft de Afdeling OCMW verschillende vergaderingen bijgewoond van het
stuurcomité in het kader van een samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse
Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie met het oog op de coördinatie van het interventiebeleid
met betrekking tot de gevangenissen. Dat comité geeft adviezen, analyses en opmerkingen bij de
coördinatie van het interventiebeleid met betrekking tot de gevangenissen en betreffende de
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moeilijkheden en de behoeften van gedetineerden en mensen die de gevangenis mogen verlaten. Zo
werden de Afdeling OCMW en haar Waalse zustervereniging uitgenodigd op de vergaderingen omtrent
de “vertrek-kits” en de informatieplatforms, maar ook om het over de elektronisch enkelband te hebben.
Ter herinnering: het elektronisch toezicht en de sociale bijstand voor deze mensen werden uitgebreid
besproken in 2010 en er werd uitgebreid over gepraat in de federale adviescommissie voor
maatschappelijke bijstand. Die heeft niet vergaderd in 2011, maar het onderwerp is nog actueel en onze
OCMW blijven kampen met het probleem, te meer daar de onderhoudsuitkering voor gedetineerden nog
altijd lager is dan het leefloon en heel wat mensen bij het OCMW aankloppen om bijkomende steun te
vragen. Daarom blijft de Afdeling OCMW dit dossier op de voet volgen.
Daarom zou de wetgeving betreffende het recht op maatschappelijke integratie gewijzigd moeten worden
om de toekenning van het leefloon aan gedetineerden met elektronische enkelband mogelijk te maken,
mits de volgende voorwaarden die de Federaties van OCMW aanbrengen:
• verplichte afsluiting van een project met het oog op de integratie van de betrokkene
• terugbetaling van het leefloon aan 100 %
• aanzienlijke verhoging van de personeelssubsidie
• aanpassing van het budget door de POD Maatschappelijke Integratie
• wijziging van de regelgeving opdat de toegang tot het recht op maatschappelijke integratie op
dezelfde manier zou gebeuren in alle sectoren van de sociale zekerheid
• de precieze organisatie van de taken en de verdeling tussen OCMW’s en sociale diensten van
Justitie: als de OCMW’s bereid zijn sociaal werk te ontwikkelen en dus de integratie op termijn
van de betrokkenen, is het niet aan hen om te waken over de naleving van de voorwaarden van de
vrijlating (tijdstip van buitengaan en binnenkomen, allerlei controles, …)
• dit betreft enkel de personen met elektronische enkelband en geen andere situaties (bv. beperkte
detentie).
Aangezien er nu een nieuwe regering is, zal dit dossier binnenkort opnieuw ter tafel komen.
7. SCHULDBEMIDDELING EN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING (CSR) - FEDERAAL
In september 2011 mochten de Federaties van OCMW’s een advies geven en vervolgens aan een
hoorzitting deelnemen in de commissie Volksgezondheid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
over een wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek op het vlak van de collectieve
schuldenregeling. Daartoe werkte de Afdeling OCMW nauw samen met het Steunpunt voor de diensten
schuldbemiddeling (eertijds Grepa).
De 3 Federaties hebben een reeks principes opgelijst ter verbetering van de procedure voor de collectieve
schuldenregeling:
• vanaf zijn aanstelling is het belangrijk dat de bemiddelaar erover waakt dat de betrokkene op vrij
korte termijn beschikt over de nodige middelen om zijn courante lasten te betalen.
• het geld dat aan de betrokkene toegekend wordt, moet geïndexeerd worden
• het begrip ‘menselijke waardigheid’ moet geconcretiseerd worden in de vastlegging van een
‘standaard’-budget (lijst prioritaire schulden en uitgaven waarin niet gesnoeid kan worden)
• de verplichte opbouw van een reserve
• een soepele procedure voor de aanpassing van het plan in de loop van de procedure
• de opstelling van een plan op basis van een reëel budget en de bijgewerkte gezinssituatie, ongeacht
of de betrokkene een minnelijke schikking of een gerechtelijk plan heeft
• verzending van een jaarverslag
• verplichte opleiding voor iedereen die de rol van schuldbemiddelaar uitoefent
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8. ELEKTRONISCH SOCIAAL RAPPORT
Begin februari 2011 heeft de POD Maatschappelijke Integratie aan de Federaties een voorbereidende
nota voorgelegd over het “elektronisch sociaal rapport” en vroegen zij een principeakkoord aan de
OCMW’s via hun Directiecomité over de samenstelling van een werkgroep die het project moet
onderzoeken en verder uitwerken.
Het project “elektronisch sociaal rapport” kadert in de administratieve vereenvoudiging van het proces
van de inzameling van gegevens in het kader van het sociaal onderzoek en het delen ervan onder
OCMW’s. Het maakt integraal deel uit van het programma “Crystal” dat deel uitmaakt van het derde
beheersplan van de POD MI.
Het doel van de POD MI is gegevens samen te brengen die opgetekend werden tijdens het sociaal
onderzoek, en die van OCMW naar OCMW elektronisch te kunnen doorgeven en/of raadplegen als een
aanvrager van OCMW verandert.
Tijdens vergaderingen met de POD MI hebben de vertegenwoordigers van de Brusselse OCMW’s de
kwestie van het beroepsgeheim aangekaart. De werkgroep heeft de belangrijkste objectieve gegevens
vastgelegd die doorgegeven kunnen worden, maar het dossier moet nog een juridische en technisch
analyse ondergaan.
De Afdeling OCMW blijft dit dossier volgen.
9. DE STUDIES VAN DE POD MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
In 2011 heeft de POD Maatschappelijke Integratie verschillende studies gevraagd waarbij de OCMW’s
betrokken zijn en waartoe onze Afdeling in de mate van de mogelijke haar steentje bijgedragen heeft in
de begeleidingscomités. Enkele voorbeelden:
Enquête “De OCMW’s en de migranten”
De POD MI heeft aan het Hoger Instituut voor arbeid en samenleving HIVA van de KUL gevraagd
samen met het Europees Sociaal Observatorium OSE een enquête te verrichten over de activiteiten van
de Belgische OCMW’s rond de integratie van allochtonen. De Afdeling OCMW heeft eind 2011 een
ontmoeting gehad met de onderzoekers die nog steeds met deze studie bezig zijn.
Enquête “Mensen met beperkte inkomsten en kredietopeningen”
Deze enquête is eind 2010 begonnen, in samenwerking met het RFA (Réseau Financement Alternatif),
om de representativiteit en de gewoontes in beeld te brengen op het vlak van kredietopeningen voor
personen met een beperkt inkomen. De Afdeling OCMW werd begin 2011 geraadpleegd door het RFA
en heeft meegewerkt aan het begeleidingscomité. De studie kaderde in een algemeen doel van
bescherming van de consument, overwegende dat kredietopeningen sinds enkele jaren met de vinger
gewezen worden als oorzaak van financiële en op termijn sociale moeilijkheden voor financieel
gefragiliseerde groepen die gebruik maken van kredietkaarten om rond te komen.
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De enquête werd van eind 2010 tot begin 2011 uitgevoerd in verschillende OCMW’s in de drie
gewesten, bij zowat 250 begunstigden.
Uit de enquête konden interessante vaststellingen gehaald worden op het vlak van het gebruik van
kredieten, de kennis van het product door de gebruikers en het beeld ervan.
De studie is beschikbaar op de website van de POD MI (www.mi-is.be > Publicaties, studies en
statistieken > Studies). Er komen enkele interessante aanbevelingen uit naar voren met betrekking tot
preventie en informatie aan de consument.
Studie “referentiebudget voor een menswaardig leven”
Deze studie ging in december 2011 van start en werd toevertrouwd aan de Luikse universiteit en de
Katholieke Hogeschool Kempen. Deze studie draait rond het gebruik van een standaard-budget
(toepassing REMI/REDI) op basis van 8 korven die de dingen vertegenwoordigen die noodzakelijk zijn
om menswaardig te kunnen leven en aan de samenleving deel te nemen. Doel van de studie is het
gebruik van het referentiebudget door de OCMW’s via de webapplicatie REDI. De studie is nog aan de
gang en onze Afdeling maakt deel uit van het begeleidingscomité.
Studie “Evaluatie van de subsidie voor socioculturele participatie met bijzondere aanacht voor de
strijd tegen armoede bij kinderen”
Deze studie werd uitgevoerd en afgerond in 2011 en spitste zich voornamelijk toe op de goede
praktijkvoorbeelden in OCMW’s terzake. De studie is afgesloten, maar het eindverslag is nog niet
bekendgemaakt.
Studie “studenten en het recht op maatschappelijke integratie of bijstand”
Uitgangspunt van deze enquête is de stijging van het aantal begunstigden van het verhoogde leefloon
voor studies met voltijds leerplan. Deze enquête is in handen van de universiteiten van Antwerpen en
Leuven. Er werden echter problemen aangekaart op het vlak van de vertaling naar het Frans. Daarom
werd er gevraagd ook Franstaligen of tweetaligen te betrekken bij de focusgroepen.
De studie moet zich ook baseren op gegevens van de Kruispuntbank en van Prima. Aanvankelijk werden
enkel leefloners beoogd, maar wij hebben erop aangedrongen ook te kijken naar studenten met een
equivalent leefloon en dat voorstel werd goedgekeurd. In de zomer van 2011 heeft de Afdeling OCMW
zich volop in de studie verdiept.
Studie “sociale activering”
Als innoverend element in het kader van het federaal Europees Sociaal Fonds is de sociale activering een
vorm van bijstand die aan het uitbreiden is. De definitie in het kader van het federaal operationeel
programma is een definitie die de sociale activering voor de socioprofessionele inschakeling plaatst. De
studie neemt een definitie over die besproken werd in het begeleidingscomité. Er werden verschillende
concepten aangehaald: bijstand, activering, inschakeling, integratie, sociale cohesie, burgerschap, … zijn
woorden die niet dezelfde betekenis hebben en die verwijzen naar verschillende zienswijzen. De studie
neemt de Nederlandse definitie maar overgiet ze met “Belgische saus”. Achter die definitie is er ook het
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debat over het vrijwilligerswerk en het begrip sociaal nuttige activiteiten.
De POD Maatschappelijke Integratie volgt het standpunt van de Vlaamse Federatie: vrijwilligerswerk
opnemen in de “sociale activering”.
Vrijwilligerswerk wordt in artikel 3 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers
gedefinieerd als “elke activiteit :
a) die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht;
b) die verricht wordt ten behoeve van één of meer personen, andere dan degene die de activiteit verricht,
van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel;
c) die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privé-verband van degene die de
activiteit verricht;
d) en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een
arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling.“
De Brusselse en Waalse Afdeling zijn geen voorstander van de opname van dit begrip in de sociale
activering. Vrijwilligerswerk is een persoonlijk initiatief en geen instrument voor integratie of test om de
eventuele capaciteiten/behoeften van de personen na te gaan in een actie die op termijn gericht is op
beroepsinschakeling.
10. OPVANG VAN ASIELZOEKERS
Verzadiging van het opvangnetwerk
Het jaar 2011 was het 3e jaar waarin met een verzadiging gekampt werd van het opvangnetwerk voor
asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen.
Tussen oktober 2009 en december 2011 kregen 12.037 asielzoekers geen opvangplaats. Sinds mei 2009
is er geen enkel gezin met minderjarige kinderen in illegaal verblijf meer opvangen.
Eind april 2011 heeft Fedasil een maatregel in gebruik genomen om mensen op vrijwillige basis de
opvangstructuur te doen verlaten. In december 2011 hadden 2.625 asielzoekers zo een beslissing van
afschaffing van hun code 207 ‘opvangstructuur’ gekregen en 1.425 hadden de instellingen effectief
verlaten.
Deze personen hebben nochtans recht op materiële bijstand in een opvangstructuur. Anders komen ze
voornamelijk bij het OCMW in grote steden terecht. De last die op de OCMW’s van het Brussels Gewest
terechtkomt, is daardoor nog groter geworden en werd in 2011 onhoudbaar.
Wijziging van artikel 2, § 5 van de wet van 2 april 1965
In januari trad de wijziging van artikel 2, § 5 van de wet van 2 april 1965 in werking. De inschrijving van
een asielzoekers op het adres van de ?? is sindsdien niet meer doorslaggevend voor de territoriale
bevoegdheid van het OCMW. Het OCMW van Brussel moet daardoor niet meer alleen instaan voor de
behandeling van de aanvragen van asielzoekers die niet opgevangen worden door Fedasil.
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Vraag om dringende toepassing van het spreidingsplan
De Brusselse OCMW’s zijn blijven onderstrepen dat de opvang van asielzoekers een federale
bevoegdheid is. Maar door het gebrek aan voldoende opvangcapaciteit gaan de betrokkenen uiteindelijk
naar het OCMW aankloppen. Daarom moeten we - tijdelijk en uitzonderlijk - als oplossing voor het
plaatsgebrek het spreidingsplan toepassen zodat de inspanningen harmonieus verdeeld worden over heel
België.
Dat hebben de Brusselse OCMW’s eind 2010 gevraagd, met name bij de voortzetting van de rechtszaak
die in 2010 ingesteld werd tegen de Belgische Staat. Daarna, begin 2011, hebben andere OCMW’s zich
erbij aangesloten door te beslissen vrijwillig tussen te komen in de zaak in kort geding op 27 juli 2010 bij
de rechtbank van eerste aanleg van Brussel. Deze zaak is nog steeds niet afgesloten.
Het regeerakkoord van begin december 2011 lijkt gedeeltelijk op de vraag van de Brusselse OCMW’s in
te gaan door in een harmonieuze verdeling van de asielzoekers over het grondgebied te voorzien. Die
spreiding zou echter in materiële bijstand bestaan en in een eerste fase op vrijwillige basis.
Creatie van groep voor de follow-up van de rechtspraak ivm verzadiging van het opvangnetwerk
De geschillen met betrekking tot de verzadiging van het opvangnetwerk zijn verschoven naar de
arbeidsrechtbanken. De ongelijkheid van de door Fedasil genomen beslissingen en de toepassing van het
spreidingsplan voorzien bij de opvangwet sinds december 2009 worden er bepleit. Gezien de vele
dossiers en betrokken instanties werd er een groep samengesteld die de rechtspraak volgt betreffende de
verzadiging van het opvangnet, om de geschillen te bestuderen en er het voornaamste uit te halen om alle
Brusselse OCMW’s zo goed mogelijk te informeren.
Advies aan de commissie Volksgezondheid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
De parlementaire activiteit draaide op volle toeren in 2011. Zo werden er wetsvoorstellen ingediend om
de crisis in de opvang van asielzoekers te trachten op te lossen. Een daarvan, dat op een ruime consensus
kon rekenen, had catastrofale gevolgen kunnen hebben voor de OCMW’s als de 3 Federaties van het
land niet geraadpleegd waren. Wetsvoorstel 813 zou immers een hele categorie personen naar het
OCMW toe geleid hebben. Het advies van de Federaties werd evenwel gevolgd. Het wetsvoorstel werd
eind oktober 2011 in de Kamer goedgekeurd, maar werd nog steeds niet bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad.
Samenwerking met Fedasil en de andere partners in de opvangsector
Naast vergaderingen over bepaalde thema’s (verzadiging van het opvangnetwerk, wijziging van de
opvangwet, lokale opvanginitiatieven, …) heeft de Afdeling OCMW deelgenomen aan de rondetafel
TRAC die eenmaal per maand vergadert en waaraan verschillende partners uit de opvangsector
deelnemen.
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11. TERRITORIALE BEVOEGDHEID EN RETROACTIEVE INSCHRIJVING VAN DE HOOFDVERBLIJFPLAATS
IN HET RIJKSREGISTER

De datum van inschrijving van de hoofdverblijfplaats in het rijksregister werd gewijzigd in juli 2010. Het
gaat niet langer om de datum van de vaststelling van het effectieve verblijf bij politieonderzoek maar wel
om de datum van de aangifte van de wijziging van hoofdverblijfplaats in de gemeente. Daardoor waren
er inschrijvingen met terugwerkende kracht en problemen qua bepaling van de territoriale bevoegdheid
van het OCMW. Dankzij constructieve uitwisselingen met de POD MI werd dit probleem opgelost, met
name door de invoering van een nieuwe type informatie (TI 251) op basis waarvan de OCMW’s hun
territoriale bevoegdheid kunnen bepalen.
12. SOCIAAL STRAFWETBOEK
Het Sociaal Strafwetboek is in werking getreden op 1 juli 2011. Het wijzigt ondermeer artikel 31 van de
RMI-wet betreffende de strafrechtelijke sancties. Er rezen heel wat juridische en praktische vragen voor
en na deze wetswijziging. Dankzij uitwisselingen met de POD MI werden er antwoorden voor
aangebracht . Toch is dit dossier verre van afgesloten: de hervorming laat nog veel vragen onopgelost
(rechtsprincipe non bis in idem, wat met het stelsel voor maatschappelijke bijstand, …) maar vooral in
het ruimere kader van de strijd tegen sociale fraude. Dit dossier moet in 2012 nauwgezet gevolgd blijven
worden zodat de belangen van de OCMW’s en de betrokkenen gevrijwaard worden.
13. FEDERAAL REGEERAKKOORD, IMPACT OP DE SPI VAN DE OCWM’S
Reeds in 2010 vernamen de Federaties van OCMW’s de plannen aangaande de regionalisering van
bepaalde materies (waaronder tewerkstelling en ouderenvoorzieningen). Zij hadden een brief geschreven
naar de politieke partijen om hun opmerkingen terzake kenbaar te maken, maar ook hun ongerustheid
over het risico op bepaalde transfers (de transfer van bepaalde federale fondsen werd aangehaald) en de
verwachtingen van de OCMW’s.
Dit dossier werd in 2010 aangevat en ging voort in 2011 en de drie Federaties zijn blijven problemen
aankaarten bij de overheidsinstanties.
Het overleg over deze transfers is nog steeds aan de gang tussen de verschillende overheidsinstanties OCMW en Actiris - maar ook tussen de Belgische OCMW’s en de POD Maatschappelijke Integratie.
In de akkoorden wordt gesproken over de regionalisering van de begeleidingsmaatregelen art. 60 en 61.
We wijzen ook op de uitwisseling van gegevens tussen OCMW en de regionale tewerkstellingskantoren
wat betreft de toekenning van het RMI aan personen.
De praktische modaliteiten van deze beslissingen zijn nog niet gekend. Dit alles wordt dus nog gevolgd
door de Afdeling OCMW.
14. EUROPEES SOCIAAL FONDS (ESF), FEDERAAL LUIK
De Federaties nemen deel aan het begeleidingscomité, het selectiecomité (met raadgevende stem) en de
gebruikersgroep.
Er werden wijzigingen/preciseringen aangebracht in de beschrijvende en in de boekhoudkundige
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handleiding, voornamelijk naar aanleiding van opmerkingen van de audit. De Afdeling heeft informatie
gegeven aan de OCMW’s die erom vroegen.
Voor begrotingsjaar 2012 hebben 3 Brusselse OCMW’s projecten ingediend in het kader van de oproep
in 2011.
Een nieuw soort project werd opgestart in 2011 (voor het jaar 2012) met betrekking tot de “Rom”. 3
Belgische OCMW’s hebben tijdig op de oproep geantwoord, waaronder 1 Brussels.
15. SOCIALE EN FISCALE MARIBEL
Eind 2010 werd er een nieuwe oproep sociale maribel gedaan, voor initiatieven ter bestrijding van de
armoede, meer bepaald ter versterking van de eerstelijnsdiensten (sociale dienst) van de OCMW’s.
De besprekingen over de verdeling van deze posten gaf aanleiding tot lange en zeer technische
discussies. Het was ook een moment van grote spanningen tussen de drie Federaties, waarbij ieder zo
goed mogelijk voor zijn eigen OCMW’s wou onderhandelen.
In totaal werden er 90,5 VTE toegekend aan de Brusselse OCMW’s, zijnde 24 % van het totaal aantal te
verdelen posten (375,2 VTE) voor initiatieven ter bestrijding van de armoede, in het bijzonder voor de
functie van maatschappelijk werker. De niet gebruikte posten werden herverdeeld op gewestelijk niveau,
beginnend bovenaan de lijst.
Bovendien werd de tussenkomst op ons verzoek verhoogd met 1.717 euro, wat een betere dekking van de
loonkost van alle werknemers in het kader van maribel mogelijk maakt.
16. FOLLOW-UP VAN STUDIES
Eenoudergezinnen
Naar aanleiding van de studie die in 2009 aangevat werd door het territoriaal pact over eenoudergezinnen, werden er middelen gevonden om het onderzoek uit te breiden en de problematiek van de
eenoudergezinnen te linken aan huisvesting. Zo financiert “Prospective research for Brussels” een
onderzoek naar alleenstaanden met kinderen en hun relatie tot werk en huisvesting.
De VSGB maakt deel uit van het begeleidingscomité van dit onderzoek.
17. AANSLUITING VAN DE OCMW’S OP HET NETWERK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID
In 2011 heeft de Afdeling OCMW verscheidene acties ondernomen in het kader van de aansluiting van
de Brusselse OCMW’s op de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).
Die acties kaderden in een jaarlijkse overeenkomst die afgesloten wordt met het kabinet van de
Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en in het vooruitzicht van de uitwisseling van
informatie via het netwerk van de sociale zekerheid.
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Hieronder vindt u een overzicht van de acties die de Afdeling OCMW in 2011 ondernam.
● In de loop van 2011 heeft de Afdeling OCMW op regelmatige basis naar contactpersonen binnen de
Brusselse OCMW's een elektronische informatiebrief gestuurd 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 is de werkgroep “Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid – KSZ” blijven
animeren. Die vergaderingen hebben als doel een stand van zaken op te maken over de aansluiting van
de Brusselse OCMW's op de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 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.
De animatie gebeurt in de vorm van vergaderingen (drie in het voorbije jaar), informatiebrieven of
rechtstreeks contact met de leden voor advies.
● 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 voorbeelden hadden bijvoorbeeld betrekking op gegevens van
verzekeringsinstellingen, gegevens van het Rijksregister via de KSZ en de toegang tot bepaalde
gegevens.
● De Afdeling OCMW is lid van het begeleidingscomité voor de aansluiting van de OCMW's op het
netwerk van de sociale zekerheid. Dit comité staat onder het voorzitterschap van de heer Lesiw, directeur
van de dienst OCMW binnen de POD Maatschappelijke Integratie.
Naast onze verenigingen zetelen in dit comité ook de POD Maatschappelijke Integratie, 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 contact met de
informaticaleveranciers die er een stand van zaken komen geven van hun ontwikkelingen.
● Onderhandelingen over de informatie-uitwisseling met het Rijksregister.
Op ons aandringen en dat van de OCMW’s zelf werden er op dit gebied verscheidene initiatieven
ondernomen:
- onderhandeling om de “uitgebreide transactie 25 – RetrieveITGroups” te verkrijgen. Die zal de
OCMW’s in staat stellen om een reeks IT's te verkrijgen in een nieuw formaat. Dankzij dit formaat
zijn de historieken niet langer beperkt en worden bijkomende gegevens beschikbaar die tegemoetkomen aan alle behoeften van de OCMW’s. Eind 2011 werd de transactie door de KSZ uitgevoerd;
- onderhandeling om mutaties te verkrijgen met betrekking tot IT 195 “identiteitsbewijs” en IT 202
“bijzondere informatie”, evenals IT 197 “beroepskaart” en IT 198 “arbeidsvergunning” met
betrekking tot vreemdelingen. Deze mutaties zullen gelijktijdig met de transactie 25 behandeld
worden.
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● 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.
In 2011 werden de onderhandelingen voortgezet met de sectoren die afgeleide rechten toekennen. Er
werd vooruitgang geboekt op het gebied van uitbreiding, vooral met de transportsector, die in de loop
van 2012 voor de MIVB concreet vorm moet krijgen, en een eerste gesprek met de Directie Inning van
het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de automatische vrijstelling van
de gewestelijke belasting voor OCMW-begunstigden op basis van de multifunctionele attesten.
Bovendien is de automatische toepassing van de sociale maximumtarieven voor gas en elektriciteit
(sociaal tarief) in 2010 van start gegaan. 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. 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. Begin 2012 hebben we echter de onderhandelingen met de FOD Economie
afgerond over de toegang van de OCMW’s tot informatie over de toepassing van het sociaal tarief per
gebruiker via een KSZ-stroom.
● Onderhandelingen over informatie-uitwisseling met de sectoren betreffende de wettelijke subrogatie
voor de voorschotten op sociale uitkeringen.
Zoals vermeld in het verslag 2011 is aan het project voor de gegevensuitwisseling met de Directiegeneraal 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. De omzetting vond plaats in 2011. In 2012 zullen de
gesprekken van start kunnen gaan om de OCMW’s toegang tot deze database te verlenen.
● Onderhandelingen over het verkrijgen van informatie uit andere sectoren van de sociale zekerheid voor
het sociaal onderzoek.
Verder zijn er acties ondernomen opdat de OCMW's voor hun sociaal onderzoek informatie zouden
kunnen krijgen van andere sectoren van de sociale zekerheid, zoals de pensioenen en de kinderbijslag.
De rol van de Afdeling OCMW is na te gaan of de gegevens relevant zijn, rekening houdend met de
behoeften van de OCMW's. Uiteindelijk werd begin 2011 alleen de raadpleging van het kadaster van de
pensioenen mogelijk gemaakt.
De raadpleging van het kadaster van de kinderbijslag is uitgesteld wegens een reorganisatie in de sector
van de kinderbijslag en een poging om een eenduidige koppeling te creëren tussen begunstigden,
uitkeringsgerechtigden en rechthebbenden.
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
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aangezien voor heel wat gegevens 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.
● Follow-up van de onderhandelingen met de FOD Financiën.
De raadpleging van gegevens van de FOD Financiën betreffende de aanslagbiljetten (TAXI-AS) is
momenteel enkel mogelijk in het kader van een aanvraag voor een verwarmingstoelage. In 2010 werd de
aanvraag voor een uitbreiding van deze raadpleging tot andere taken van het OCMW aanvaard door de
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. De FOD Financiën analyseert
momenteel de impact van de aanvraag op de eigen organisatie alvorens een “effectieve” goedkeuring te
geven.
De raadpleging van het kadaster van onroerende goederen (CADNET) werd eind 2011 door de KSZ
mogelijk gemaakt.
● Onderhandelingen om voor secretarissen en ontvangers informatie te verkrijgen afkomstig van
verschillende sectoren.
In 2011 kregen de Secretarissen en Ontvangers de goedkeuring om via het netwerk van de sociale
zekerheid informatie te raadplegen voor taken in het kader van het debiteurenbeheer en het beheer van de
inkomsten en uitgaven. Voor het beheer van de inkomsten en uitgaven wordt verwezen naar de
voorafgaande controle van de beslissingen die een financiële impact op het OCMW hebben, naar de
verlening van de goedkeuring en naar het betalingsorder.
De beraadslaging nr. 11/042 geeft de secretarissen en financiële beheerders van de OCMW’s toegang tot
de gegevens:
- van het Rijksregister en het KSZ-register;
- van de verwijzingsrepertoria van de KSZ en de POD MI;
- voor vermelding of de persoon al dan niet de verhoogde tussenkomst krijgt.
De beraadslaging nr. 11/047 geeft de secretarissen en financiële beheerders van de OCMW’s toegang tot
de gegevens:
- betreffende de loopbaan als zelfstandige;
- van het kadaster van de pensioenen;
- van het personeelsbestand van de werkgevers (DIMONA-repertorium).
Het sectoraal comité vraagt dat bij de raadplegingen in het kader van deze taken de personen van wie de
persoonsgegevens geraadpleegd worden, in de verschillende verwijzingsrepertoria opgenomen worden
door middel van een passende kwaliteitscode.
Om aan dit verzoek tegemoet te komen, vindt er momenteel een onderzoek plaats in overleg met de
KSZ, de POD MI en de drie Federaties om de beste opties te analyseren.
● Opleiding over het netwerk van de sociale zekerheid
Eind 2011 heeft de Afdeling OCMW een informatiesessie georganiseerd over het netwerk van de sociale
zekerheid en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De doelgroepen waren de maatschappelijk
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werkers en het administratief personeel van de OCMW’s. In totaal waren er nagenoeg 90 deelnemers (uit
16 OCMW’s).
● Instabiliteit van het netwerk van de sociale zekerheid
Eind 2011 voerde de Afdeling OCMW samen met drie OCMW’s een systematisch overzicht van de
stabiliteitsproblemen van het netwerk van de sociale zekerheid (onbeschikbaarheid, traagheid,
sporadische onderbreking) in. Het doel van dit initiatief is om de POD Maatschappelijke Integratie en de
KSZ op recurrente wijze hiervan op de hoogte te brengen zodat er verbeteringen aangereikt kunnen
worden.
● Verbetering van eBox (instellingspagina's)
Op verzoek van de Afdeling OCMW vond er een eerste vergadering met de POD Maatschappelijke
Integratie en de drie Federaties plaats, om eBox te verbeteren.
De gevraagde verbeteringen hebben betrekking op:
- het formaat van de bestanden (csv of txt);
- de naam van de bestanden;
- de organisatie van de bestanden in submappen;
- de verwerking van een groot aantal bestanden.
In 2012 zal vrij snel beantwoord kunnen worden aan enkele van deze verzoeken. Andere zullen moeten
wachten totdat de POD Maatschappelijke Integratie het NovaPrima-systeem effectief in gebruik neemt.
Verder hebben we erop gewezen dat de overeenstemming met de OCMW’s problematisch verloopt
omdat de unieke referentie op de formulieren door de POD Maatschappelijke Integratie beknot werd in
de maandstaten.
Ten slotte wordt op lange termijn overwogen om van eBox de “officiële” mailbox van de OCMW’s te
maken voor alle officiële post van de POD MI en om verslagen en andere documenten die momenteel
via eBox verzonden worden, te bezorgen in de vorm van elektronische stromen die naar de OCMW’s
gestuurd worden (daarvoor moet er een aangepaste verwerking van de mutaties in elk OCMW
ontwikkeld worden).
18. Gezondheidszorg
In 2011 heeft de Afdeling OCMW de werkgroep “Gezondheidszorg” (uitgezonderd rusthuizen en
ziekenhuizen), bestaande uit de 19 OCMW’s, herhaaldelijk samengeroepen. Het was echter niet mogelijk
om dit op geregelde tijdstippen te doen, omwille van de verschillende projecten die aan de gang waren.
De bedoeling van deze vergaderingen is een stand van zaken op te maken over alle activiteiten van de
Brusselse OCMW’s op het vlak van gezondheidszorg en na te gaan wat er ondernomen moet worden
door de Afdeling OCMW, door de OCMW’s afzonderlijk of door een groep OCMW’s op basis van de
aangehaalde problemen. Deze vergaderingen zijn een ideale gelegenheid om goede praktijkvoorbeelden
uit te wisselen of vragen te beantwoorden. De onderwerpen die in de werkgroep aangekaart werden,
hebben bijvoorbeeld betrekking op de elektronische medische kaart (zie hierna), de informatie over de
waarborgen en verzekeringen, evenals de gegevens die de ziekenhuizen verstrekken voor het sociaal
onderzoek.
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19. DE ELEKTRONISCHE MEDISCHE KAART
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.
In 2011 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 Maatschappelijke Integratie, 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 UMC 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.
20. SLUITING EN OVERDRACHT VAN DIENSTEN EN INRICHTINGEN
Een wetsvoorstel dat ingediend werd bij de Senaat, wil de sluiting en overdracht mogelijk maken van
diensten en inrichtingen die onder het OCMW vallen. In de praktijk heeft het wetsvoorstel in de eerste
plaats de privatisering van OCMW-diensten en de afbakening ervan als doel. Het voorstel komt er na een
juridische controverse rond de vraag of een OCMW-inrichting in Vlaanderen, in dit geval een rusthuis,
overgedragen kan worden. Deze tekst vertaalt geen vraag van op het terrein en verschaft weinig
duidelijkheid.
De OCMW’s moeten diensten ontwikkelen en niet sluiten om hun nieuwe wettelijke taken te vervullen
en te voldoen aan de toenemende sociale behoeften, vooral met betrekking tot de groeiende
bestaansonzekerheid, het huisvestingprobleem, energie, kandidaat-vluchtelingen en de vergrijzing. Het
voorstel viseert op een ongepaste manier de rusthuizen. Gemiddeld bieden zij een behoorlijke prijskwaliteitverhouding zonder de lokale financiën zwaar te belasten. Het is niet nodig in de Waalse context,
op zijn minst gezien het standpunt van de toezichthoudende overheid tijdens ziekenhuistransfers. Het zou
de uitgaven voor sociale bijstand verzwaren, want gemiddeld liggen de prijzen van rusthuizen in de
privésector hoger.
Het is geen prioriteit voor een goed overheidsbeheer van thema’s zoals pensioenen, administratieve
vereenvoudiging of HR-management.
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Bovendien bespreekt de tekst niet de impact die de sluiting van diensten kan hebben op de prijs voor de
bewoners, de sociale maribel, de werkgelegenheid en het inschakelingsbeleid in de OCMW's. Onze
Afdeling is dus tegen dit ongepaste initiatief. In CPAS+ werd een uitvoerigere analyse gepubliceerd.
21. CREATIE VAN EEN CATEGORIE D
In juni 2010 leverde de werkgroep “Dementie” een eerste verslag af met voorstellen voor een betere
begeleiding van demente personen. Er zal een categorie forfait D in de rusthuizen en rust- en
verzorgingstehuizen ingevoerd worden. Op basis van een diagnose zal bepaald worden of een bewoner
dement is. Deze verandering doet een aantal praktische vragen rijzen. Deze vragen werden van november
2010 tot juni 2011 besproken in de werkgroep. Op die manier wilde men trachten te anticiperen op
eventuele toepassingsproblemen en ze voorkomen.
Er werden vier diagnosemogelijkheden gesteld: een specifieke prestatie als beginnende dementie
vermoed wordt, geriatrisch dagziekenhuis, de neurologische dienst en de raadpleging van een specialist
in neurologie, geriatrie of psychiatrie. Als overgangsmaatregel zullen personen die in het rusthuis
aanwezig zijn op de datum van toepassing van de categorie D en die in tijd en ruimte gedesoriënteerd
zijn, beschouwd worden als dement op basis van een attest van de behandelende arts. Als er geen attest
of diagnose van dementie door een arts-specialist in neurologie, geriatrie of psychiatrie beschikbaar is,
zullen deze personen verder beschouwd worden als psychisch afhankelijk en zullen zij in hun huidige
categorie geklasseerd blijven.
Na langdurig overleg heeft de werkgroep besloten om de voorgestelde normen in het verslag van juni
2010 te behouden. Dat impliceert onder meer een supplement van 2,5 VTE reactivering per 30 D in rusten verzorgingstehuizen en 1,25 VTE reactivering per 30 D in rusthuizen. De werkgroep dringt tegelijk
ook aan op een algemene invoering van de mogelijkheid om reactiveringspersoneel te vervangen door
A2-verpleegkundigen. De invoering van categorie D zou op 1 januari 2012 op vrijwillige basis beginnen
en op 1 juli 2013 algemeen van toepassing zijn. Er zou voorzien worden in een inhaalbedrag. Nadien zou
de Ad2 afgeschaft worden en het budget dat ermee overeenstemt, opnieuw bestemd worden voor forfait
D of forfait A.
Op het vlak van opleiding is de werkgroep van mening dat de referentiepersoon voor dementie moet
bijdragen tot de sensibilisering, de supervisie en de opleiding van het personeel inzake dementie. De
acties van de werkgroep op dit gebied hebben in de eerste plaats betrekking op de psychosociale,
ethische en deontologische aspecten van dementie en op communicatie. Het hoofddoel is om in te
werken op het agressieve gedrag van de bewoners en om het gebruik van zowel chemische als fysieke
bedwinging te beperken.
De instelling die het forfait D krijgt, zal moeten bewijzen dat er minstens drie geschikte methodes
toegepast worden door specialisten in de begeleiding van demente personen. In 2010 werd een selectie
van dergelijke methodes voorgesteld. Op 7 juli 2011 heeft het KCE een verslag gepubliceerd over nietfarmacologische interventies. In deze context heeft de werkgroep besloten die interventies te eisen
waarvan het positieve effect wetenschappelijk bewezen is: een programma voor lichamelijke activiteit en
de stimulering of cognitieve training van de patiënt. De derde zal elke instelling mogen kiezen uit een
exhaustieve lijst met onder meer levensverhaal, 'validation therapy', muziektherapie, ...
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Toen dit verslag geschreven werd, was het RIZIV volop bezig met de omzetting van deze elementen in
wetsontwerpen.
22. AKKOORD GEZONDHEIDSZORG
De openbare sector van de rusthuizen biedt werk aan 33.682 mensen. Tussen 2003 en 2010 steeg de
tewerkstelling met bijna 1.948 eenheden. In deze context vonden gesprekken plaats over een nieuw
sociaal akkoord voor de federale gezondheidssector. Het akkoord van 2005 werd op het terrein immers
niet erg goed onthaald. Gezien de economische context hadden we drie prioriteiten vooropgesteld:
- de creatie van werkgelegenheid,
- de invoering van een tweede pijler voor contractuelen,
- de opleiding in geriatrie.
Rekening houdend met de budgettaire context, de kosten van de vergrijzing en de politieke onzekerheid,
hebben we gepleit voor een akkoord dat beperkt is tot 2011. Op 15 oktober 2010 heeft de federale
regering 50 miljoen vrijgemaakt voor het akkoord 2011 dat voornamelijk als doel heeft werkgelegenheid
te creëren.
Onze Afdeling verdedigde meer bepaald een verbetering van de begeleiding van demente personen en is
er voorstander van dat de middelen verdeeld worden via het RIZIV. De vakbonden formuleerden andere
eisen. Zij wilden in de eerste plaats betere maatregelen voor de koopkracht. De federale regering heeft
gekozen voor werkgelegenheid.
Door de vele verschillende standpunten vond er een vrij indrukwekkend aantal soms vermoeiende
vergaderingen plaats. Ongeacht de sector hebben de werknemersvertegenwoordigers gepleit voor het
scheppen van banen via het Fonds Maribel omdat ze van mening waren dat zij zo een betere controle
hadden over de gecreëerde werkgelegenheid. De vakbonden van de privésector wilden banen voor
mobiele teams. In een akkoord dat op 21 februari 2011 voor de privésector gesloten werd, werd voorzien
in 60 VTE voor referentiepersonen dementie. De financiering gebeurt via de financieringsnorm van het
RIZIV per 30 patiënten. De werkgevers uit het verenigingsleven waren zowel aan Vlaamse als aan
Franstalige zijde voorstander van de maatregel voor de openbare sector. Alleen de Afdeling, die de
commerciële structuren vertegenwoordigde, was tegen. Uiteindelijk zullen de middelen gestort worden
via het derde luik. De minister heeft ons dit bevestigd in een brief van 11 mei 2011. De grens vanaf
dewelke de referentiepersoon ingeschakeld zou worden, zou 14 Cd worden.
Toen dit verslag geschreven werd, was er sprake van voorbereidende gesprekken met het oog op een
nieuw akkoord. De Afdeling zal dezelfde prioriteiten behouden, namelijk werkgelegenheid, tweede pijler
en opleiding.
23. OPLEIDING 600 – NIEUWE KANDIDATENOPROEP
Voor het schooljaar 2011-2012 werd het project verlengd voor 206 nieuwe kandidaten. 69 van deze
kandidaten (zijnde 33,5 %) wonen in Wallonië. De werkgevers werden op 1 april 2011 op de hoogte
gebracht via de website van de RSZ-PPO. Op ons verzoek werd de financiering verhoogd tot 33.249 euro
per VTE zodat de reële loonkosten van de persoon in opleiding beter gedekt zijn. Dit komt overeen met
een stijging van 1.717 euro. We hebben ervoor gepleit dat er meer belang gehecht zou worden aan
kandidaten met een loopbaanperspectief op lange termijn. Zorgkundigen met een loopbaanperspectief
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van 25 tot 35 jaar en van 35 tot 40 jaar aan het begin van de opleiding werden gekozen als prioritaire
categorieën. Vroeger kwamen zorgkundigen met een loopbaanperspectief van 35 tot 40 jaar pas op de
vierde plaats. Begin juni 2011 werden de werkgevers op de hoogte gebracht van de beslissingen.
24. RIZIV
Het RIZIV heeft aan de openbare rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen gevraagd om een attest te
bezorgen over de financiering van moeilijke prestaties volgens een vooropgesteld model. Ze moesten het
ten laatste 21 maart 2011 ingevuld en ondertekend terugsturen. Op ons verzoek heeft het RIZIV besloten
om deze uiterste datum te verplaatsen naar 15 april 2011.
Het debat over het RIZIV-budget 2012 is begonnen. De Afdeling heeft erop aangedrongen dat de
inspanningen om de begeleiding van demente personen te verbeteren, voortgezet zouden worden door de
personeelsomkadering voor reactivering in rust- en verzorgingstehuizen te versterken. De Afdeling wil
bovendien dat er 0,1 VTE logopedist per 30 B en C ingeschakeld en gefinancierd wordt. Volgens een
recente studie op nationale schaal heeft 30 % van de bewoners slikproblemen. Die slikproblemen houden
duidelijk verband met ondervoeding en de aanwezigheid in rust- en verzorgingstehuizen. Sliktherapie
door een logopedist is een goede oplossing. De bedoeling is tevens om het reactiveringspersoneel voor
palliatieve zorgen te versterken en een inspanning te doen op het gebied van administratieve kosten.
25. VERPLEEGKUNDIGE MET TITEL OF KWALIFICATIE IN GERIATRIE
Twee ministeriële besluiten van 19 april 2007 leggen de criteria vast voor de erkenning van de titel en
kwalificatie van verpleegkundige in geriatrie. Deze bepalingen zullen in belang moeten toenemen,
aangezien deze titels en kwalificaties recht geven op een specifieke premie in ziekenhuizen, rusthuizen
en rust- en verzorgingstehuizen.
Er is voorzien in een overgangsregeling voor verpleegkundigen die in de G-diensten van ziekenhuizen
werken. We hebben een gelijkaardige maatregel voor rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen
gevraagd. Verpleegkundigen met minstens twee jaar ervaring in een rust- en verzorgingstehuis waar er
minstens 25 B of C zijn, zouden deze titel of kwalificatie kunnen behalen als zij voor 2012 een opleiding
volgen. Er wordt in die zin een besluit tot wijziging opgesteld. Het kabinet van de minister was echter
van mening dat het niet in lopende zaken gepubliceerd kan worden. Onze Afdeling heeft de taak op zich
genomen om de OCMW’s regelmatig op de hoogte te brengen van dit dossier. Zo werd er in CPAS+ van
april 2011 een overzichtsartikel gepubliceerd.
26. COÖRDINEREND GENEESHEER
Een werkgroep met vertegenwoordigers van de ziekenfondsen, geneesheren, het RIZIV en de FOD
Volksgezondheid is samengekomen bij het RIZIV om te debatteren over de rol en het statuut van de
coördinerend geneesheer en adviseur in RVT. Uit dat debat zijn een aantal voorstellen gekomen. In dat
kader werd aan de bevoegde administratie de vraag gesteld of een openbare aanbesteding noodzakelijk is
als een OCMW een coördinerend geneesheer aanstelt in het kader van een aannemingsovereenkomst.
Het antwoord is ja.
De Commissie Derde Leeftijd heeft nagedacht over criteria voor de gunning van de aanbesteding. Deze
criteria werden opgenomen in een referentiebestek dat op aanvraag verkrijgbaar is.
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Verder heeft de werkgroep “Rust- en verzorgingstehuizen” nagedacht over een ontwerp van wijziging
van het koninklijk besluit van 21 september 2004 met de voorstellen die voor het RIZIV vastgelegd
werden. Het zal voorgelegd worden aan de NRZV. We hebben er actief toe bijgedragen.
27. OVERHEVELING VAN HET OUDERENOPVANGBELEID NAAR DE GEMEENSCHAPPEN
In hun federaal memorandum hadden de drie Federaties van OCMW’s gepleit voor kwaliteitsvolle en
betaalbare ouderenzorg. De nota van de formateur stelt dat de Gemeenschappen over alle middelen
zouden beschikken om een coherent opvangbeleid voor bejaarden te kunnen voeren. Middelen die
overeenstemmen met de huidige uitgaven voor de opvang van bejaarden in elke Gemeenschap, zullen
gestort worden en aangepast worden aan het aantal personen ouder dan 80 jaar en de groei van het BBP
per inwoner.
Deze communautarisering vormt een breuk en zelfs een achteruitgang in de algemene dynamiek die het
mogelijk maakte om ons stelsel van sociale bescherming op te bouwen. Ze zal vooral op financieel
gebied tal van problemen meebrengen. Het is een stap in de richting van een splitsing van de sociale
zekerheid. Onze Afdeling is er duidelijk tegen en heeft de formateur, de partijvoorzitters en de
onderhandelaars haar standpunt duidelijk gemaakt naar aanleiding van de vergadering van ons
Directiecomité op 16 september 2011.
28. RADIOSCOPIEËN ROB/RVT
Sinds 1999 voert de Afdeling OCMW een radioscopie van de rusthuizen uit. Gezien de actualiteit werd
er dit jaar meer nadruk gelegd op het gewestelijke aspect. Er werd vooral aandacht geschonken aan
voeding: maaltijddagprijs, aanwezigheid van een diëtist en uitbesteding van de catering. Aangezien we
nu gegevens over een periode van 10 jaar hebben, werden de resultaten van 2009 vergeleken met die van
1999 en aangevuld met gegevens van het RIZIV en de RSZ-PPO.
29. INFORMATIE- EN UITWISSELINGSSESSIES
Begin juli organiseerden we een reeks informatie- en uitwisselingsvergaderingen. Met het oog op
het strategisch beheer en hoewel het debat nog niet afgesloten is, hebben we de invoering van een
categorie D in rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen en de behoeften 2012 voor het RIZIV
aangekaart. Het was ook een mooie gelegenheid om de resultaten van de radioscopie 2009 in
vergelijking met vooral de eerste versie uit 1999 te bespreken.
30. DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE
Naast Japan is Schotland een pionier in het streven naar een dementievriendelijke samenleving. In
Duitsland werd echter voor de eerste keer het concept "Demenzfreundliche Kommune" voorgesteld door
de Bosch-stichting.
In die zin heeft de Koning Boudewijnstichting in 2009 en 2010 een projectoproep gelanceerd, waarvoor
de Stichting samenwerkt met de Afdeling OCMW. Zo werd er een gids opgesteld met een overzicht van
de lokale projecten voor een dementievriendelijke omgeving. Eind 2011 organiseerde de Afdeling een
infosessie rond deze projecten.
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IV. GEWEST– EN GEMEENSCHAPSMATERIES
1. Werkgroep OCMW en diensten voor jeugdbijstand SAJ
Op 11 maart 2010 hebben de gezamenlijke regeringen van de Franse Gemeenschap en het Waalse
Gewest een nota goedgekeurd betreffende de samenwerking tussen de OCMW’s en de SAJ met het oog
op de verbetering van de begeleiding van de jongeren en anderzijds om de kloof tussen beide groepen te
dichten. In de nota werd voorgesteld een werkgroep samen te stellen en een samenwerkingsprotocol op
te stellen tussen beide sectoren.
In de loop van 2011 werd er meermaals vergaderd: plenair of in werkgroepen, rond specifieke thema’s
zoals de overgang tussen plaatsing en bijstand van het OCMW, minderjarigen in internaat, niet begeleide
minderjarige vreemdelingen, noodhulp, autonomie van jonge meerderjarigen of minderjarigen, …
De Afdeling OCMW en verschillende vertegenwoordigers van de Brusselse OCMW’s hebben actief aan
de vergaderingen en de werkgroepen deelgenomen. De werkzaamheden werden aan het einde van het
jaar afgerond met de publicatie van een kaderprotocol en een proceduregids.
Dankzij de duidelijke wil tot overleg in elke sector kon er reeds een eerste resultaat voorgelegd worden
aan de regering en het Brusselse Directiecomité. Maar het werk is nog niet af en er wordt nog overleg
gepleegd om het samenwerkingsakkoord nog te verfijnen en vormingen en ontmoetingen voor de twee
sectoren voor te bereiden.
De Afdeling OCMW blijft dit dossier aandachtig volgen.
2. PERMANENTE INTERKABINETTENWERKGROEP ”ARMOEDEBESTRIJDING IN HET BRUSSELS
GEWEST”
De taak van deze werkgroep bestaat erin een strategisch plan op te stellen voor de armoedebestrijding na
de goedkeuring van het samenwerkingsprotocol door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
Alle kabinetten en administraties zijn vertegenwoordigd in de werkgroep. Het Observatorium voor
Gezondheid en Welzijn neemt eraan deel en zal het rapport 2012 opstellen.
In april 2011 hebben de ministers lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie voorgesteld vertegenwoordigers van OCMW bij de werkgroep te betrekken. In
samenwerking met de Conferentie van OCMW-voorzitters en -secretarissen neemt de Afdeling OCMW
actief deel aan de maandelijkse vergaderingen en de opstelling van het actieplan 2012 en het thematisch
cahier over de jongeren en de maatregelen ter bestrijding van de armoede in het Brussels Gewest.
De Afdeling heeft de OCMW’s gevraagd informatie door te geven over hun acties ter attentie van de
jongeren.
3. ADMINISTRATIEF STATUUT VAN DE SECRETARISSEN EN ONTVANGERS - VOORSTEL TOT WIJZIGING
VAN HET BESLUIT VAN 4 DECEMBER 2008
In een brief van 21 oktober 2011 hebben de ministers Brigitte Grouwels en Evelyne Huytebroeck, beide
lid van het Verenigd College bevoegd voor bijstand aan personen, gemeld dat zij een wijziging wensen
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van artikel 5 van het besluit van 4 december 2008 betreffende de voorwaarden inzake bevordering van
OCMW-voorzitters en -secretarissen. Zij vroegen het advies van de Afdeling terzake. De kwestie werd
geanalyseerd en voorgelegd aan het Directiecomité, dat in december 2011 een advies aan de ministers
overgemaakt heeft.
Dit dossier is nog niet afgerond.
4. SAMENWERKING MET ACTIRIS
De OCMW’s zijn vertegenwoordigd in het begeleidingscomité door mevr. Mouzon van het OCMW van
Sint-Joost-ten-Node, mevr. Genicot van het OCMW van Koekelberg, dhr Roberti van het OCMW van
Vorst, mevr. Martens van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek, mevr. Dufrane van het OCMW van
Brussel en dhr Bienfet van de VSGB.
Vanaf juni 2010, sinds de centralisering bij Actiris van de inschrijving als werkzoekende, hebben er
besprekingen plaatsgevonden tussen OCMW en Actiris. Er werden werkgroepen opgericht over CPP
(Construction de Projet Professionnel) en CIS (Contrat d'Insertion Socioprofessionnelle) en over wat de
verplichte driemaandelijkse herinschrijving wettelijk verplicht als geen enkele positieve actie ingeschreven
werd door een partner van Actiris.
De werkgroepen CPP en CIS werden uitgebreid. De Brusselse OCMW’s werden geraadpleegd om te
antwoorden op een reeds vragen, zowel betreffende de geholpen/gevolgde personen als de diensten SPI.
In juni 2011 werd een tweede wijziging aangekondigd in verband met het samenwerkingsakkoord
betreffende de begeleiding van werklozen (uit 2004).
De vragen betreffende de verdeling van de betrokkenen onder OCMW en Actiris werd meermaals
aangekaart.
Sindsdien kwam er een nieuwe directie in Actiris en werd er een federaal regeerakkoord ondertekend. Al
die elementen zullen een zekere impact hebben op het tewerkstellingsbeleid.
5. RESEARCH-ACTIE
Het Verenigd College heeft de VSGB gevraagd een onderzoek-actie te organiseren rond de verbetering van
de begeleiding bij tewerkstelling door OCMW’s. Het doel van dat onderzoek is een deel van het OCMWpubliek de mogelijkheid te bieden snel en aangepast duurzaam werk te vinden.
In de mate van het mogelijke is het doel van het onderzoek ook aan het Verenigd College politieke
aanbevelingen te doen en de OCWM’s gepaste instrumenten en een sociale werkmethodologie aan te
bieden.
Achter deze opdracht en doelstellingen zijn de onderliggende waarden de menselijke waardigheid, lokale
autonomie, duurzame tewerkstelling, goede praktijkvoorbeelden als instrumenten voor harmonisering
tussen Brusselse OCMW’s, een globale en multidisciplinaire aanpak.
Om dit onderzoek uit te voeren werd er een lastenboek samengesteld en een overheidsopdracht
opengesteld. Het voorstel van de universitaire faculteiten Saint-Louis werd uitgekozen (eind juni 2011).
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Er werden 8 thema’s vastgelegd:
Thema 1: Naar inschakeling op de arbeidsmarkt: welk parcours voor de OCMW-gebruikers?
Thema 2: Van de categorisering van de gebruikers tot het in goede banen leiden van de stromen: hoe
kunnen we het dienstenaanbod van het OCMW organiseren?
Thema 3: Van individueel sociaal werk naar het gebruik van netwerken: hoe kunnen we de samenwerking
binnen het OCMW versterken?
Thema 4: Procedures en informatisering: naar een harmonisering van de technische normen?
Thema 5: Sociale en professionele balans: instrumenten voor diagnose ten behoeve van het OCMW?
Thema 6: Maatschappelijk werk in het OCMW: specificatie en specialisatie?
Thema 7: Betrekkingen met de arbeidsmarkt: relatie tussen gebruikers, OCMW en werkgevers?
Thema 8: De organisatie van het werk: factoren voor succes en/of mislukking?
Er werden verschillende documenten gevraagd aan de OCMW’s. De onderzoekers gingen ter plaatse op
bezoek bij bepaalde OCMW’s. Op basis van de ingezamelde informatie werden er nota’s opgesteld over de
8 thema’s. Die nota’s zullen als werkbasis dienen voor de “focusgroepen”.
6. SOCIALE ECONOMIE
In het Brussels regeerakkoord wordt de herziening aangekondigd van de ordonnantie betreffende de
erkenning en de financiering van de lokale initiatieven voor de ontwikkeling van de tewerkstelling (ILDE)
en inschakelingsbedrijven. Een eerste ontmoeting vond plaats op 31 maart 2010 met de minister.
Een tweede ontmoeting had plaats op 6 december 2010, met alle leden van het kabinet van de heer
Cerexhe die bevoegd is voor het dossier. Op die ontmoeting waren de verschillende politieke trends binnen
de OCMW’s vertegenwoordigd door 4 OCMW-voorzitters. Zij stelden unaniem dat de overheidssector in
de ordonnantie erkenning moet krijgen.
Het ontwerp van ordonnantie ging voor derde lezing naar de Brusselse regering in oktober 2011. Er
werden ingrijpende wijzigingen aangebracht in de tekst, die veel leesbaarder geworden is en de definitie
van de sociale economie behoudt maar de openbare sector niet meer op dezelfde manier uitsluit.
Nu moet nog afgewacht worden hoe deze ordonnantie in de praktijk gezet wordt, aan de hand van een
toepassingsbesluit.
Met de transfer van het eerste deel van de sociale economie van het federaal naar het regionaal niveau
moet ook gewaakt worden over de erkenning van OCMW-diensten en de gelijkstelling van andere
organismen zodat zij nog kunnen gebruik maken van de tewerkstellingsmaatregelen zoals artikel 60 § 7.
7. ORDONNANTIE GEMENGD BEHEER VAN DE ARBEIDSMARKT
De nieuwe ordonnantie over het gemengd beheer werd op 14 juli 2011 goedgekeurd. De inhoud van de
ordonnantie werd meermaals aan het Directiecomité voorgelegd. Er waren voorstellen geformuleerd om
rekening te houden met de specifieke rol van de OCMW’s op de Brusselse arbeidsmarkt. De OCMW’s
werden niet gehoord, ondanks de acties die gevoerd werden, zowel in de contacten met het kabinet als op
politiek vlak.
Dit dossier wordt nog steeds gevolgd door de Afdeling OCMW.
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8. ERKENNINGSNORMEN VOOR RUSTHUIZEN
Het besluit van het Verenigd College van 3 december 2009 betreffende de erkenningsnormen voor
ouderenvoorzieningen voorzag voor het nachtpersoneel in een norm die een aanzienlijke uitbreiding van
het nachtpersoneel inhield. Onze Afdeling heeft gevraagd om de beschikking proportioneler te maken.
Een besluit van 8 september 2010 (bekendgemaakt op 13 oktober 2011) heeft ons voorstel opgenomen.
Daar zijn we zeer tevreden over.
Bovendien wordt er voorzien het incontinentiemateriaal in de dagprijs op te nemen en de mogelijkheid,
onder voorwaarden, mensen jonger dan 60 jaar in een rusthuis op te nemen, op 10 % te brengen. Over
die laatste bepaling was nog overlegd met onze Afdeling en onze opmerkingen werden in aanmerking
genomen.
9. PROBLEMEN MET CASHGELD IN RUSTHUIZEN
In 2009 waren er diefstallen met geweld gepleegd in het OCMW-rusthuis van Ukkel en Vorst. Om het
risico op dergelijke feiten te beperken had onze Afdeling in de commissie Derde Leeftijd een debat
gevoerd rond de problemen in verband met cashgeld in ROB-RVT. In een oriëntatienota werden een
aantal actiepunten opgesomd.
De omzendbrief van 1 maart 2011 van de leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie heeft betrekking op de regelgeving betreffende de instellingen voor bejaarden.
Deze levert verduidelijking bij het besluit van 3 december 2009 en voorziet ook een reeks elementen
aangaande de veiligheid en de aanwezigheid van geld in rusthuizen. Die gaan in dezelfde richting als de
bedenkingen van de Afdeling OCMW naar aanleiding van de dramatische feiten in Ukkel en Vorst.
De brief voorziet in de mogelijkheid om onder voorwaarden een formule type systeem I in ROB te
gebruiken onder een “ruimere” formulering. Die mogelijkheid was een vraag van de Afdeling OCMW.
Wij zijn verheugd dat de bevoegde ministers Huytebroeck en Grouwels er een gunstig gevolg aan
hadden gegeven.
Zij beveelt een veiligheidsaudit aan. De omzendbrief voorziet ook dat zakgeld per week uitbetaald kan
worden. Dat is een interessant voorstel en de Afdeling OCMW beveelt een wijziging of interpretatie in
die zin aan. Artikel 98 van de organieke OCMW-wet is evenwel een federale bevoegdheid.

V. ANDERE BEHANDELDE MATERIES
1. SAMENWERKING GSOB / AFDELING OCMW
In de loop van het jaar 2011 waren er contacten tussen de Afdeling OCMW en de Gewestelijke School
voor Openbaar Bestuur GSOB om een programma op te stellen voor specifieke opleiding voor OCMWpersoneel.
Op het ogenblik dat we dit schrijven, is een concreet vormingsproject in de vorm van modules
voorgelegd aan het Directiecomité en aan het wetenschappelijk comité van de GSOB, dat uitgewerkt
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wordt om concrete voorstellen te doen voor vormingen in 2012. Die samenwerking is een echte
meerwaarde voor de Afdeling OCMW, die een deel van de modules op zich zal nemen.
2. COMMISSIE: GROEP VERANTWOORDELIJKE VAN DE SOCIALE DIENST - THEMA’S 2011
Reeds bijna 4 jaar lang werkt de Afdeling OCMW actief mee aan de vergaderingen van de groep
“verantwoordelijken van de sociale diensten in OCMW” en doet ze er het secretariaat van. De
vergaderingen vinden plaats in de lokalen van de Vereniging als ze niet in een OCMW kunnen doorgaan.
Uitwisselingen van goede praktijkvoorbeelden, nadenken over beroepen uit de sociale sector, analyse
van nieuwe sociale of wettelijke bepalingen die betrekking hebben op maatschappelijke bijstand staan op
die vergaderingen op de agenda. In 2011 heeft de werkgroep “verantwoordelijken” samen vergaderd met
de commissie juridische vragen over het bewind van goederen en ook samen met de commissie SPI over
de hervorming van de geestelijke gezondheid. Die ervaringen met gemeenschappelijke vergaderingen,
als voorbeeld van synergie en transversaliteit, worden voortgezet in 2012.
3. COMMISSIE JURIDISCHE VRAGEN
De commissie juridische vragen volgt de actualiteit, wetgeving, regelgeving en rechtspraak en behandelt
specifieke rechtsvragen. Het is dus een plek voor uitwisselingen, informatie, interpretatie en
toepassingen.
In 2011 werden er thema’s behandeld zoals territoriale bevoegdheid, arresten van het Grondwettelijk
Hof, verzadiging van het opvangnetwerk voor asielzoekers, rechtspraak, beroepsgeheim, toegang tot het
sociaal dossier, personeel van ambassades, EU-ingezetenen, sociaal strafwetboek, samenwonen, …
Een vergadering werd volledig gewijd aan het voorlopig bewind. Een vrederechter en een advocate
voorlopig bewindvoerster leverden er een bijdrage aan het debat.
4. OCMW-gids – Website “ocmw-info-cpas”
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.
In 2011 vierden we de eerste verjaardag van de OCMW-gids online: de volledige inhoud van de
OCMW-gids kan immers gratis online geraadpleegd worden sinds oktober 2010, zowel op de website
www.ocmw-info-cpas.be als op www.vsgb.be. De teksten zijn er zowel in het Nederlands als in het
Frans beschikbaar. De wetsteksten, regelgeving en andere belangrijke referenties zijn een handige
informatiebron, die regelmatig geactualiseerd wordt. Het kan gebruikt worden samen met de papieren
versie, die begin 2011 in de OCMW’s verdeeld werd.
De actualisering van de technische en vulgariserende fiches op de website www.ocmw-info-cpas.be werd
voortgezet. 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.
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5. 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 aan bod komen, hebben betrekking op Actiris en het begeleidingscomité, artikel 35
van het KB recht op maatschappelijke integratie, 500 euro, sociale economie, het contingent Ecosoc, het
federaal ESF, de stromen via de KSZ voor diensten SPI, de opschorting van het contract in geval van
onderbreking van de geldigheid van de verblijfstitel en/of arbeidsvergunning, de door de Brusselse
OCMW’s gebruikte barema’s voor artikel 60 § 7, de overdracht van informatie via de KSZ in geval van
activering, ...
De werkgeversvrijstelling voor artikel 60 § 7 werd ook besproken, met name ten aanzien van de definitie
van het brutoloon in de KB’s, meer bepaald voor artikel 60 § 7 sociale economie.
Op vraag van de POD Maatschappelijke Integratie vergadert een federale werkgroep en enkele OCMW’s
komen er regelmatig naartoe. Volgens de POD MI is deze werkgroep een informeel overlegorgaan dat
een gespreksruimte biedt waarin ervaringen en informatie uitgewisseld kunnen worden.
6. VORMINGEN - MEDEWERKING AAN COLLOQUIUMS
Artikel 60 § 7 en maatregelen voor financiële tussenkomst
Op verzoek van een bepaald OCMW werd er een algemene vorming gegeven in hun lokalen (juni 2011).
Validering van de competentie
Op vraag van de subregionale adviescommissie CCSR van de regio Namen heeft de VSGB een
presentatie gegeven van de validering van de competentie in de methodologie van de Socioprofessionele
Balans en toelichting gegeven bij het mogelijk gebruik van de validering in het kader van de
tewerkstelling van mensen in artikel 60 § 7 (30 november 2011).
Ter herinnering, de validering van competentie is een thema dat regelmatig aan bod komt in de
commissie SPI en waarover de inschakelingsmedewerkers van de OCMW’s informatie en opleiding
kregen.
Wetgeving ivm OCMW
Op vraag van de actie- en debatgroep van de sociale diensten van de hogescholen heeft de Afdeling
OCMW de opdrachten van het OCMW voorgesteld en informatie uitgewisseld met de leden van de
groep, rond het specifieke thema ‘studenten’.
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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 minister 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:
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
Werkgroep “Beleid inzake preventie van infecties in ROB/RVT” - FOD Volksgezondheid
J.-M. Rombeaux, Adviseur bij de Afdeling OCMW
Begeleidingscomité onderzoek en actie i.v.m. het gebruik van RAI/RVT
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 het OCMW van Watermaal-Bosvoorde en 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
Mevr. Dufrane, Coördinatrice SPI bij het 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
J-L Bienfet, Adviseur bij de Afdeling OCMW
Maribel
J.-L. Bienfet, Adviseur bij de Afdeling OCMW
CCFEE
J.-L. Bienfet, Adviseur bij de Afdeling OCMW (deskundige voor het overlegplatform sociale economie)
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
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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
14 juni 2010 (nog niet bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad), werd het voor het jaar 2010 te
verdelen bedrag voor de OCMW’s van het Brussels Gewest vastgelegd op 18.701.000 euro.

2. Verdelingscriteria
Besluit van 23 april 1998 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 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 BrusselHoofdstad, 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 twee-talige 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.
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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
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

2006

2007

2008

2009

2010

2011

16.172

16.656

17.506

17.801

18.335

18.701

19.075

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
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II. INTERESSANTE PUBLICATIES

De Brusselse Vereniging publiceert haar eigen werken:
- Afdeling OCMW van VSGB
"OCMW-gids – Brusselse editie"
Laatste bijwerking: september 2010
Brussel, VSGB, 2010, 379 blz. – Bestelnummer 604
Verkoopprijs:
leden
niet-leden
studenten

28 €
32 €
29 €

Korting van 10 % voor iedere gegroepeerde bestelling van minstens 10 exemplaren (1 bestelbon, 1 factuur)

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

"De Nieuwe gemeentewet – Brusselse editie" (2011)
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:
leden:
niet-leden
studenten:
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28 €
38 €
28 €

Daarnaast geeft de Afdeling OCMW’s van de VVSG ook nuttige werken uit:
Nathalie Debast
"Wegwijs in het OCMW" (pocket)
Verkoopprijs: VVSG-leden:
niet-leden:

21 euro
25 euro

Nathalie Debast e.a.
"Hoe werk ik als OCMW-raadslid?" (pocket)
Verkoopprijs: VVSG-leden:
niet-leden:

21 euro
25 euro

Jan Leroy
"OCMW-financiën voor niet-specialisten" (pocket)
Verkoopprijs: VVSG-leden:
niet-leden:

25 euro
29 euro

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?
Æ 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.

Æ 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
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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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