Association de la Ville et des Communes
de la Région de Bruxelles-Capitale asbl
Vereniging van de Stad en de Gemeenten
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Section CPAS
Afdeling OCMW

AFDELING OCMW
JAARVERSLAG 2014

Rue d'Arlon / Aarlenstraat 53/4 – Bruxelles 1040 Brussel – Tel. +32(0)2 238 51 57 – Fax +32(0)2 238 51 58
cpas-ocmw@avcb-vsgb.be – www.avcb.be
1

AFDELING OCMW - JAARVERSLAG 2014

INHOUDSTAFEL
INLEIDING ........................................................................................................................................ 4

HOOFDSTUK I – ORGANISATIE VAN DE AFDELING OCMW ................................................................. 6
I. AANGESLOTEN OCMW's ............................................................................................................. 6
II. SAMENSTELLING VAN DE COMITÉS EN DE COMMISSIES ............................................................. 6
A. Brussels Directiecomité ........................................................................................................ 6
B. Bureau .................................................................................................................................. 7
C. Federaal Comité van de OCMW’s .......................................................................................... 7
D. Commissies .......................................................................................................................... 8
E. Werkgroepen....................................................................................................................... 10
III.

HET DIRECTIECOMITÉ EN DE STUDIEDIENST ........................................................................ 13

HOOFDSTUK II – ACTIVITEITEN VAN DE AFDELING IN 2014............................................................ 16
I. ALGEMENE VERGADERING ....................................................................................................... 16
II. VORMINGEN, STUDIE- EN ONTMOETINGSDAGEN .................................................................... 17
III. FEDERALE MATERIES .............................................................................................................. 19
1. Federaal memorandum van de OCMW’s - verkiezingen 2014 ............................................. 19
2. Stijging van de terugbetaling van het leefloon .................................................................... 20
3. Opvang van asielzoekers .................................................................................................... 20
4. Recht op maatschappelijke integratie en recht op sociale bijstand voor vreemdelingen ..... 21
5. Herziening van de algemene omzendbrief ivm het recht op maatschappelijke integratie ... 22
6. Structurele contacten met de juridische dienst van de POD Maatschappelijke Integratie..... 22
7. Lastenoverdracht van de RVA.............................................................................................. 22
8. Europees Sociaal Fonds (ESF) .............................................................................................. 23
9. Sociale activering ................................................................................................................ 23
10. Sociale maribel ................................................................................................................. 24
11. Aansluiting van de OCMW’s op het netwerk van de sociale zekerheid............................... 24
12. Mediprima – elektronische medische kaart (eCarMed) ...................................................... 28
13. Elektronisch sociaal verslag .............................................................................................. 29
14. RIZIV ................................................................................................................................. 30
15. Besluit van 9 maart 2014 tot wijziging van de erkenningsnormen voor RVT ..................... 31
16. Vorming 600 .................................................................................................................... 32

Afdeling OCMW - © AVCB-VSGB
2

AFDELING OCMW - JAARVERSLAG 2014
IV. GEWEST– EN GEMEENSCHAPSMATERIES ................................................................................. 33
1. Gewest- en gemeenschapsmemorandum ........................................................................... 33
2. Partnershipkader OCMW’s – ACTIRIS ................................................................................... 33
3. Validering van competentie ................................................................................................ 34
4. CCFEE en socioprofessionele inschakeling door OCMW ...................................................... 35
5. Sociale economie ................................................................................................................ 35
6. Verzorgend personeel......................................................................................................... 35
7. Loonschaal van zorgkundigen ............................................................................................ 36
8. Defederalisering van de financiering van rusthuizen........................................................... 36
9. Samenwerkingsakkoord betreffende het overleg tussen Franstaligen
inzake gezondheidszorg..................................................................................................... 37
10. Architecturale normen voor rusthuizen op 1 januari 2015................................................ 37
11. Wijziging van de organieke OCMW-wet ............................................................................ 38
V. ANDERE BEHANDELDE MATERIES ............................................................................................ 39
VI. DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE OCMW’S ........................................................................ 41

HOOFDSTUK III - VARIA ................................................................................................................. 43
I. INTERESSANTE PUBLICATIES .................................................................................................... 43
II. STAF VAN DE AFDELING OCMW .............................................................................................. 44

Afdeling OCMW - © AVCB-VSGB
3

AFDELING OCMW - JAARVERSLAG 2014

INLEIDING

Bij het lezen van dit activiteitenverslag zal u vaststellen dat het jaar 2014 een overgangsjaar was in
verschillende opzichten.
Het vooruitzicht van de federale en de regionale verkiezingen in mei zette ons ertoe aan nieuwe
memorandums op te stellen. Daarin werden onze eisen aan de realiteit afgetoetst. Zo zagen wij
dat er in diverse domeinen vooruitgang geboekt werd, soms achteruitgang of nieuwe behoeften of
zelfs een totaal gebrek aan evolutie vastgesteld werd.
In de politieke en sociale context van 2014 was de samenstelling van de nieuwe regeringen een
grote uitdaging en wij hebben de verschillende regeringsverklaringen nauwgezet geanalyseerd.
Bepaalde passages konden ons geruststellen, terwijl andere ons veeleer verontrusten.
Naar aanleiding van de staatshervorming komen er belangrijke dossiers aan, met name inzake
socioprofessionele inschakeling en steun aan bejaarden.
De uitvoering van de zesde staatshervorming is een delicate stap die van ons tegelijk aandacht en
waakzaamheid vergt, maar ook een mogelijkheid voor informatie over de realiteit die de onze is,
verklaring van uitdagingen en formulering van voorstellen. Deze grootschalige onderneming is al
twee jaar aan de gang, maar zal de komende jaren voortgezet moeten worden.
In deze specifieke context kreeg de Afdeling OCMW in november 2014 een nieuw diensthoofd
(Christine Dekoninck verliet de Vereniging in januari), Marie Wastchenko, juriste van opleiding, die
de functie reeds bekleedde van 1998 tot 2007 en naar de Vereniging terugkeert na enkele jaren
actief te zijn geweest in de verenigingswereld en de huisvesting.
Op dat moment kondigden de bevoegde ministers voor bijstand aan personen aan dat zij de
hervorming van de organieke OCMW-wet spoedig wilden aanvatten en de beschikkingen
betreffende toezicht, personeel, werking van de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast
bureau, … grondig wensen te herzien.
Maar de cruciale vraag van het jaareinde 2014 was ongetwijfeld de toekomst van de OCMW’s.
De federale regering plant een wijziging van het wettelijk kader om “een organieke integratie van

de gemeentebesturen en de OCMW’s” mogelijk te maken. De algemene beleidsverklaring van de
Waalse regering kondigt een fusie tussen gemeente en OCMW op vrijwillige basis aan. In
Vlaanderen werd de samensmelting van gemeentebesturen en OCMW’s definitief door de regering
goedgekeurd.
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Brussel is geen eiland. Hoe ziet de toekomst van de 19 OCMW’s van het Brussels Gewest er dan
uit?
Als de beleidsverklaring van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie stelt dat “de OCMW’s de speerpunten moeten blijven van het lokale sociale overheids-

beleid” en versterkt worden, zal de logica van de fusie met de gemeente hun dan lang bespaard
blijven? Wat wordt dan de plaats van de Brusselse OCMW’s als de instelling niet meer bestaat in
Vlaanderen noch in Wallonië?
Is de fusie tussen gemeenten en OCMW’s een goed idee? Op welke argumenten is ze gebaseerd?
Welke voordelen verwacht men?
Wat met het recht op maatschappelijke integratie en op sociale bijstand en in het bijzonder de
individuele bijstand ‘op maat’ als er geen OCMW meer is? Moeten we een regionalisering van de
sociale bijstand verwachten? Met welke gevolgen?
Door de voortschrijdende armoede blijft het aantal steunaanvragen bij het OCMW toenemen.
Wegens beslissingen van de twee vorige regeringen op het vlak van werkloosheid, verwachten we
een toevloed aan personen die hun recht op een uitkering verliezen. Tegelijk staat er een
hervorming van de instellingen op de agenda. Een doekje voor het bloeden, terwijl de
steunaanvragen blijven binnenstromen. Liggen de prioriteiten niet elders dan in structuurkwesties?
De federale parlementsleden zullen morgen een standpunt moeten innemen met betrekking tot de
wijziging van artikel 2 van de organieke OCMW-wet, om die fusie mogelijk te maken maar vooral
de deur te openen naar een sluimerende regionalisering van de maatschappelijke bijstand en een
nieuwe etappe in de regionalisering van de sociale zekerheid; de OCMW’s zijn immers instellingen
van sociale zekerheid in de zin van het handvest van de sociaal verzekerde. Dat zou volledig in
strijd zijn met het federale discours van een institutionele stop.
Met zo’n vooruitzicht zijn de verliezers op voorhand gekend: de armoedebestrijding, de
menselijke waardigheid, de sociale cohesie en vooral de kansarmen.
Met het team van de Afdeling OCMW en de ondersteuning van het Directiecomité zullen wij
trachten de grote uitdagingen zo goed mogelijk aan te pakken.

Michel Colson
Voorzitter van de Afdeling OCMW
Februari 2015
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HOOFDSTUK I – ORGANISATIE VAN DE AFDELING OCMW
I. AANGESLOTEN OCMW's
Op 1 december 2014 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 187.028 euro.

II. SAMENSTELLING VAN DE COMITÉS EN DE COMMISSIES
A. Brussels Directiecomité
Voorzitter:
Dhr. Colson, OCMW-raadslid Watermaal-Bosvoorde.
Leden:
Mevr. Artus, Voorzitter van het OCMW van Oudergem (sinds oktober 2014),
Dhr. Beozière, Voorzitter van het OCMW van Evere,
Dhr. Bernard, Voorzitter van het OCMW van Jette,
Mevr. Bertieaux, Voorzitter van het OCMW van Etterbeek,
Dhr. Culot, Voorzitter van het OCMW van Sint-Agatha-Berchem,
Mevr. Decoux, Voorzitter van het OCMW van Schaarbeek,
Dhr. Elsier, Secretaris van het OCMW van Ukkel,
Mevr. Elst, Secretaris van het OCMW van Brussel,
Dhr. Fremal, Voorzitter van het OCMW van Sint-Joost-ten-Node,
Dhr. Genard, Raadslid bij het OCMW van Ganshoren,
Mevr. Genicot, Voorzitter van het OCMW van Koekelberg,
Dhr. Jacques, Secretaris van het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe,
Dhr. Magdalijns, Voorzitter van het OCMW van Oudergem (tot juni 2014),
Mevr. Martens, Secretaris van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek (tot juni 2014),
Mevr. Miroir, Voorzitter van het OCMW van Anderlecht,
Dhr. Roberti, Voorzitter van het OCMW van Vorst,
Dhr. Rucquoi, Secretaris van het OCMW van Elsene,
Dhr. Vandenhove, Voorzitter van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek,
Dhr. Wilmotte, Secretaris van OCMW van Sint-Pieters-Woluwe.
Vertegenwoordiger van de Vereniging van OCMW-secretarissen van het Brussels Gewest:
Dhr. Geysenbergh, Secretaris van het OCMW van Sint-Agatha-Berchem.
Vertegenwoordiger van de Vereniging van gemeente- en OCMW-ontvangers van het Brussels
Gewest:
Mevr. Vandenbergen, Ontvanger van het OCMW van Anderlecht.
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Vertegenwoordiger van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest
(VSGB):
Dhr. Thoulen, Directeur van de VSGB (tot juni 2014),
Mevr. François, Directrice van de VSGB (sinds juli 2014).
Secretaris:
Mevr. Wastchenko, Secretaris van de Afdeling OCMW (sinds november 2014).

B. Bureau
Voorzitter:
Dhr. Colson, OCMW-raadslid Watermaal-Bosvoorde.
Ondervoorzitters:
Mevr. Bertiaux, Voorzitter van het OCMW van Etterbeek,
Mevr. Decoux, Voorzitter van het OCMW van Schaarbeek,
Dhr. Spinette, Voorzitter van het OCMW van Sint-Gillis,
Dhr. Vandenhove, Voorzitter van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek.
Secretaris:
Mevr. Wastchenko, Secretaris van de Afdeling OCMW (sinds november 2014).

C. Federaal Comité van de OCMW’s
Leden:
Mevr. Asselman, Voorzitter van het OCMW van Merchtem,
Dhr. Coddens, Voorzitter van de Afdeling OCMW’s van de VVSG en Voorzitter van OCMW Gent,
Dhr. Colson, OCMW-raadslid in Watermaal-Bosvoorde en Voorzitter Afdeling OCMW van de VSGB,
Mevr. Decoux, Voorzitter van het OCMW van Schaarbeek,
Dhr. Defeyt, Voorzitter van het OCMW van Namen,
Mevr. Demortier, Voorzitter van het OCMW van Waver,
Dhr. Emonts, Voorzitter van de Federatie van OCMW’s van de UVCW en Voorzitter OCMW Luik,
Dhr. Kupers, Secretaris van het OCMW van Gent,
Mevr. Martens, Secretaris van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek (tot juni 2014),
Dhr. Spinette, Voorzitter van het OCMW van Sint-Gillis,
Dhr. Van De Wiele, Voorzitter van het OCMW van Wichelen,
Mevr. Van Der Elst, Voorzitter van het OCMW van Perwez.
Secretarissen:
Mevr. Wastchenko, Secretaris van de Afdeling OCMW van de VSGB (sinds november 2014),
Dhr. Ernotte, Directeur-generaal van de Federatie van OCMW’s van de UVCW (tot juni 2014),
Dhr. Van Schuylenbergh, Directeur van de Afdeling OCMW’s van de VVSG.
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D. Commissies
1. Derde Leeftijd
Voorzitter:
Dhr. Elsier, Secretaris van het OCMW van Ukkel.
Afdeling “intra-muros”
Mevr. Caprasse, Secretaris van het OCMW van Houffalize,
Mevr. Carels, Rusthuisdirecteur bij het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe,
Mevr. Dedeurwarder, Rusthuisdirectrice bij het OCMW van Elsene,
Mevr. Delpature, Vertegenwoordiger bij de ADMR,
Dhr. Destat, Secretaris van het OCMW van Waver,
Dhr. Devilers, Rusthuisdirecteur bij het OCMW van Vorst,
Mevr. Durant, Rusthuisdirectrice bij het OCMW van Sibt-Jans-Molenbeek,
Mevr. Gancwajch, Directrice van de dienst rusthuizen bij het OCMW van Charleroi,
Mevr. Giet, Rusthuisdirectrice bij het OCMW van Manage,
Dhr. Hougardy, Rusthuisdirecteur bij het OCMW van Namen,
Dhr. Kremer, Directeur-generaal van het OCMW van Brussel,
Mevr. Lakaille, Secretaris van het OCMW van Stavelot,
Dhr. Leroy, Secretaris van het OCMW van Doornik,
Dhr. Malfroot, Secretaris van het OMW van Roeulx,
Dhr. Marsille, Rusthuisdirecteur bij het OCMW van Zinnik,
Dhr. Moerman, Adviseur huisvesting bij het OCMW van La Louvière,
Mevr. Moreau, Rusthuisdirecteur, OCMW Elsene,
Dhr. Pardon, Secretaris van het OCMW van Watermaal-Bosvoorde,
Dhr. Pelgrims, Secretaris a.i. van het OCMW van Perwez,
Dhr. Philippens, Rusthuisdirecteur bij het OCMW van Visé,
Dhr. Quairiat, wnd. Directeur-generaal in het OCMW van Brussel,
Mevr. Schuler, Coördinatrice rusthuizen bij het OCMW van Verviers,
Dhr. Vanlathem, Rusthuisdirecteur bij het OCMW van Bergen,
Dhr. Wanet, Rusthuisdirecteur bij het OCMW van Gembloux.
Afdeling “extra-muros”
Mevr. Beriot, hoofd ACASA, OCMW van Bergen,
Mevr. Carulla, verantwoordelijke van de dienst thuiszorg van het OCMW van Namen,
Mevr. Destrée, maatschappelijk werker bij het OCMW van Hotton,
Mevr. Dumont, hoofd van de diensten thuiszorg bij het OCMW van Gembloux,
Mevr. Franchini, algemeen directrice van het OCMW van Silly,
Mevr. Jonnaert, sociaal assistente bij het OCMW van Jurbise,
Mevr. Lacroix, algemeen directrice van het OCMW van Amay,
M. Lenoir, diensthoofd maatschappelijke actie bij het OCMW van Sambreville,
Mevr. Massart, hoofd van de diensten thuiszorg en ILA, OCMW van Fleurus,
Mevr. Pernet, diensthoofd, OCMW van La Louvière,
Mevr. Simon, hoofd van de dienst gezinshulp van het OCMW van Luik,
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Mevr. Stalens, divisiehoofd, OCMW van Charleroi,
Mevr. Vander Schaeghe, hoofd van de dienst thuiszorg bij het OCMW van Soignies.
Secretaris:
Dhr. Rombeaux, Adviseur bij de Afdeling OCMW.
2. Socio-Professionele Inschakeling (SPI)
Mevr. Auquier, OCMW van Sint-Gillis,
Mevr. Bogaert, OCMW van Ukkel,
M. Boulayoun, OCMW van Ganshoren,
Mevr. Cambron, OCMW van Brussel,
Dhr. De Cafmeyer, OCMW van Elsene,
Dhr. Dumont, OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe,
Mevr. Casillas, OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe,
Mevr. Coquelet, OCMW van Sint-Agatha-Berchem,
Mevr. Debras, OCMW van Vorst,
Mevr. Dethibault, OCMW van Etterbeek,
Mevr. Dewilde, OCMW van Sint-Pieters-Woluwe,
Mevr. Dewulf, OCMW van Sint-Jans-Molenbeek,
Dhr. D’Hoore, OCMW van Brussel,
Mevr. Distefano, OCMW van Anderlecht,
Mevr. Garcia, OCMW van Sint-Gillis,
Dhr. Gillet, OCMW van Oudergem,
Mevr. Hulin, OCMW van Ganshoren,
Mevr. Khattabi, OCMW van Koekelberg,
Mevr. Lavigne, OCMW van Sint-Joost-ten-Node,
Mevr. Minke, OCMW van Koekelberg,
Dhr. Mintiens, OCMW van Jette,
Dhr. Mortier, OCMW van Etterbeek,
Mevr. Mortier, OCMW van Elsene,
Mevr. Philippot, OCMW van Watermaal-Bosvoorde,
Mevr. Salberter, OCMW van Sint-Agatha-Berchem,
Mevr. Sanchez, OCMW van Evere,
Dhr. Sopi, OCMW van Vorst,
Mevr. Van Reusel, OCMW van Schaarbeek,
Dhr. Vandersmissen, OCMW van Brussel,
Mevr. Vanwissen, OCMW van Sint-Joost-ten-Node.
Secretaris:
Dhr. Bienfet, Adviseur bij de Afdeling OCMW.
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3. Commissie « juridische vragen »
Mevr. Batardy, OCMW van Sint-Pieters-Woluwe,
Mevr. Bijsmans, OCMW van Ganshoren,
Dhr. Brutus, OCMW van Sint-Pieters-Woluwe,
Mevr. Casal, OCMW van Anderlecht,
Dhr. Corra, OCMW van Elsene,
Mevr. Couvreur, OCMW van Sint-Joost-ten-Node,
Mevr. Decerf, OCMW van Sint-Agatha-Berchem,
Dhr. De Ghellinck, OCMW Elsene,
Mevr. Devos, OCMW van Etterbeek,
Dhr. Dumont, OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe,
Dhr. Eynatten, OCMW van Jette,
Mevr. Genard, OCMW van Etterbeek,
Mevr. Genard, OCMW van Sint-Gillis,
Mevr. Gilard, OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe,
Mevr. Guegan, OCMW van Vorst,
Mevr. Jawojsz, OCMW Anderlecht,
Mevr. Kasende Pemba, OCMW van Schaarbeek,
Dhr. Lair, OCMW van Sint-Jans-Molenbeek,
Dhr. Laurent, OCMW van Evere,
Mevr. Marcotty, OCMW van Ukkel,
Dhr. Marlier, OCMW Brussels,
Mevr. Monjoie, OCMW van Watermaal-Bosvoorde,
Mevr. Rizzo, OCMW van Sint-Joost-ten-Node,
Dhr. Schurmans, OCMW van Sint-Gillis,
Mevr. Serieys, OCMW van Ukkel,
Mevr. Sermon, OCMW van Schaarbeek,
Mevr. Somoano Tarno, OCMW van Brussel,
Mevr. Staquet, OCMW van Sint-Jans-Molenbeek,
Dhr. Straatman, OCMW van Anderlecht.
Secretaris:
Mevr. Sterckx, Adviseur bij de Afdeling OCMW.

E. Werkgroepen
1. Werkgroep gezondheidszorg
Dhr. Schikorr, OCMW van Anderlecht,
Mevr. Renaud, OCMW van Oudergem,
Dhr. Petre, OCMW van Sint-Agatha-Berchem,
Mevr. Magnée, OCMW van Brussel,
Mevr. Bonneville, OCMW van Etterbeek
Mevr. Verhoeven, OCMW van Evere,
Mevr. Mellaerts, OCMW van Vorst,
Mevr. Bernard, OCMW van Jette,
Dhr. Van Herck, OCMW van Jette,
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Mevr. Lapaige, OCMW van Ganshoren,
Dhr. Rezsohazy, OCMW van Elsene,
Mevr. Vranken, OCMW van Koekelberg,
Dhr. Debouvere, OCMW van Sint-Jans-Molenbeek,
Mevr. Zamora, OCMW van Sint-Joost-ten-Node,
Dhr. Robin, OCMW van Sint-Gillis,
Mevr. Limbosch, OCMW van Sint-Joost-ten-Node,
Mevr. Paquet, OCMW van Schaarbeek,
Mevr. Cimenti, OCMW van Ukkel,
Dhr. Pardon, OCMW van Watermaal-Bosvoorde,
Dhr. Dumont, OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe,
Mevr. Pene, OCMW van Sint-Pieters-Woluwe.
Secretaris:
Dhr. Lejour, Adviseur bij de Afdeling OCMW.
2. Werkgroep « Aansluiting van de OCMW’s op de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid »
Dhr. Taffin, OCMW van Oudergem,
Mevr. Royen, OCMW van Oudergem,
Dhr. Uwihanganye, OCMW van Sint-Agatha-Berchem,
Dhr. Carpino, OCMW van Brussel,
Dhr. Rotula, OCMW Van Brussel,
Dhr. Ben Kahla, OCMW van Vorst,
Dhr. Bosco Tuyisenge, OCMW van Vorst,
Dhr. Pascal, OCMW van Ganshoren,
Mevr. Van Durme, OCMW van Ganshoren,
Dhr. Laurent, OCMW van Elsene,
Mevr. Lequeue, OCMW van Elsene,
Mevr. Van Den Bossche, OCMW van Jette,
Mevr. Briand, OCMW van Sint-Jans-Molenbeek,
Dhr. Azaroual, OCMW van Sint-Gillis,
Dhr. Duchatel, OCMW van Sint-Jans-Molenbeek,
Dhr. Decoster, OCMW van Sint-Gillis,
Mevr. Miranda, OCMW van Sint-Joost-ten-Node,
Mevr. Paquet, OCMW van Schaarbeek,
Mevr. Caucheteux, OCMW van Ukkel,
Mevr. Van Offel, OCMW van Ukkel,
Dhr. Carion, OCMW van Ukkel,
Mevr. Colmant, OCMW van Watermaal-Bosvoorde,
Dhr. Boucquey, OCMW van Sint-Pieters-Woluwe.
Secretaris:
Dhr. Lejour, Adviseur bij de Afdeling OCMW.
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3. Informatica-coördinatie
Dhr. Dogot, OCMW van Brussel,
Dhr. Béozière, OCMW van Evere,
Dhr. Rozen, OCMW van Sint-Jans-Molenbeek,
Mevr. Decoux, OCMW van Schaarbeek,
Mevr. Paquet, OCMW van Schaarbeek,
Dhr. Uwihanganye, OCMW van Sint-Agatha-Berchem.
Secretaris:
Dhr. Lejour, Adviseur bij de Afdeling OCMW.
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III.

HET DIRECTIECOMITÉ EN DE STUDIEDIENST

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

Het Brussels Directiecomité
Het Brussels Directiecomité heeft een drieledige taak: de OCMW's vertegenwoordigen bij de
overheidsinstanties,

de

ervaringen

van

Brusselse

OCMW’s

bundelen

en

uitwisselen,

en

ondersteuning verlenen bij hun activiteiten.
Sinds 1 januari 1994 is het Brussels Directiecomité bevoegd om advies te geven met betrekking tot
alle materies. Voor de federale materies plegen de drie regionale Directiecomités evenwel overleg
om tot een gezamenlijk standpunt te komen vooraleer daarmee naar buiten te komen.
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Een overzicht van de voornaamste punten die het afgelopen jaar in het Brussels Directiecomité
besproken werden:
 Gewestelijk memorandum
 Sociale maribel
 Gewestelijke sociale economie
 Mediprima
 Het verlaten van opvangstructuren door personen met verblijfsstatuut via LOI
 Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
 EU-onderdanen aangeworven in art. 60
 Nieuwe technologie e-box
 Inschrijving op referentieadres
 Tewerkstellingsbeleid van de OCMW’s
 Gewesteconomie – toepassingsbesluit
 Wet van 2 april 1965 en wet van 26 mei 2002
 Kind&Gezin – erkenning van het verminderd tarief
 Actiris: nieuw samenwerkingsakkoord
 Stijging van de bedragen en de terugbetaling van het leefloon
 Ambtshalve schrapping van vreemdelingen en recht op maatschappelijke integratie / bijstand
 Economische en sociale raad
 Federaal en gemeenschapsmemorandum
 Fonds voor behandeling van de schuldenoverlast
 Elektronisch sociaal rapport
 Technisch federaal memorandum
 RVT – algemeen reglement van de medische activiteit
 Recht op OCMW-bijstand voor EU-burgers en hun familie
 Advies 117 van de CCFEE (Commission consultative Formation Emploi Enseignement)
goedgekeurd op 23 september 2014
 Lastenoverheveling op 1 januari 2015

Studiedienst
De studiedienst van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels 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.
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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 brochures 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 OCMWinitiatieven, 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 – ACTIVITEITEN VAN DE AFDELING IN 2014
I. ALGEMENE VERGADERING
Op 27 maart 2014 vond in Brussel de Algemene Vergadering van de Afdeling OCMW plaats. Als
inleiding stelde voorzitter Michel Colson er het jaarverslag 2013 van de Afdeling voor.
Het thema was “De regionalisering van de tewerkstelling en de effecten ervan: wat wordt de plaats
voor de OCMW’s op de arbeidsmarkt?” Meer dan 50 deelnemers woonden de vergadering bij.
Context
De zesde staatshervorming zal gevolgen hebben voor iedereen. Maar die overdracht van
bevoegdheden gaat niet gepaard met de vereiste middelen. Dat is de prijs die we moeten betalen.
Vanuit budgettair oogpunt zijn de voornaamste materies die naar de Gewesten overgeheveld
worden de financiering van de rusthuizen (± 15 %), de tewerkstelling (± 25 %) en de kinderbijslag
(± 35 %). Deze drie materies nemen 75 % van de financiën voor hun rekening, goed voor om en bij
de 20 miljard euro.
Dat plaatst het Brussels Gewest voor twee uitdagingen.
 Continuïteit: want de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, werkgevers, werknemers
en gezinnen moeten krijgen waar ze recht op hebben;
 de uitwerking van een Brussels model: een moeilijke opgave, aangezien de gewestadministratie nog in 'opbouw' is en het Gewest institutioneel complex is.
Wat de tewerkstelling betreft, zijn de OCMW's werkgevers maar ook actoren op de arbeidsmarkt
via hun acties op het vlak van socioprofessionele inschakeling.
Regionalisering van de tewerkstelling
De regionalisering van de tewerkstelling houdt onder meer de controle van de beschikbaarheid van
de werklozen (bijstand en controle: Actiris stelt voor deze functies te scheiden) en de dienstencheques (37 % van de envelop ‘tewerkstelling’) in, maar vooral de kortingen voor doelgroepen en
de activering van werkzoekenden (momenteel zijn er 121 tewerkstellingsmaatregelen opgelijst in
www.aandeslag.be) en een specifieke maatregel beheerd door de OCMW’s, nl. “art. 60 § 7 OCMWwet”.
Uiteenzettingen
Voor de twee laatste punten mochten we luisteren naar de knowhow van twee sprekers:
 Sarah Scaillet, directrice-generaal bij de RSZ en voorzitster van het beheercomité van de
sociale maribel overheidssector: zij schetste de regionalisering van het beleid ‘doelgroep’ en
wees op enkele aandachtspunten voor de OCMW’s als werkgever en ook voor het Gewest als
toekomstige beheerder van deze beleidsmaatregelen.
 Bernard D’Hoore, directeur van het departement tewerkstelling en sociale economie van het
OCMW van de stad Brussel: hij vertelde over de impact van art. 60 § 7 als maatregel voor SPI,
aan de hand van de situatie van het OCMW van de stad Brussel, en gaf een SWOT-analyse
van de maatregel.
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Na deze federale en lokale kijk op de zaken werd aan de aanwezigen de vraag voorgelegd van de
plaats van de OCMW's in de regionalisering, met de precisering dat er onderhandelingen aan de
gang waren met de Economische en Sociale Raad en met de door de regering aangestelde
deskundigen.

II. VORMINGEN, STUDIE- EN ONTMOETINGSDAGEN
Op 13 mei 2014 wijdde de Afdeling OCMW een infosessie aan het besluit van 9 maart 2014 tot
wijziging van de RVT-normen.
In 2010 werd een rapport afgewerkt betreffende de herziening van de functie van coördinerend
geneesheer in rusthuizen. Daarna werd er maandenlang gedebatteerd in de werkgroep RVT van de
nationale raad van ziekenhuisinstellingen. Dat werd deels vertaald in een KB dat goedgekeurd
werd in de interministeriële conferentie en ondertekend op 9 maart 2014. Het is nog niet
gepubliceerd. Wij hebben het reeds verspreid aan de sector en het leek ons interessant er een
infosessie aan te wijden.

Op 26 juni 2014 organiseerde de Afdeling OCMW een infosessie over het vervolg van de
“research-actie”.
De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie financierde de analyse van het proces van de
begeleiding van personen die OCMW-bijstand krijgen, naar werk. Die werkzaamheden werden
aangevat door de Afdeling OCMW in 2011. Alvorens over begeleiding naar werk te spreken, moest
men eerst een beeld krijgen van de begeleiding van de OCMW-gebruikers.
Het onderzoek werd gevoerd door de universiteit Saint-Louis (V. Degraef en A. Franssen). Het
schetst de context van de OCMW’s, preciseert de diagnose en stelt praktische vooruitzichten voor
de toekomst voor.
Sinds de voorstelling van het onderzoek zijn de werkzaamheden voortgezet. Enkele thema’s
worden verder uitgediept, het ene meer zichtbaar dan de andere.
Namen het woord op de infosessie van 26 juni:
 Michel Colson, voorzitter van de Afdeling OCMW, schetste de toekomstperspectieven van de
research-actie en de politieke uitdagingen die eruit voortvloeien,
 Tina Martens, secretaris van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek en voorzitster van de
Vereniging van OCMW-secretarissen, preciseerde in een gewestelijke aanpak de grote
dossiers die voorrang verdienen,
 Vincent Libert, hoofd van het strategisch departement van het OCMW van Sint-JansMolenbeek, presenteerde de structurering en het gebruik van de gegevens die ingevoerd
worden door de maatschappelijk werkers en de organisatie van het OCMW rond de bepaling
van het project van de gebruiker,
 Jennie De Grave, projectbeheerder bij Actiris en lid van het begeleidingscomité ‘researchactie’, schetste de evolutie van de relaties tussen de OCMW’s en Actiris aan de hand van de
onderhandeling van het samenwerkingskader 2015-2020.
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Op 9 december 2014 werd een infosessie gewijd aan het netwerk van de sociale zekerheid
Deze vergadering had tot doel informatie te verschaffen over de nieuwigheden omtrent het
netwerk van de sociale zekerheid die belang hebben voor de OCMW’s wat betreft de behandeling
van een dossier.
Tot welke nieuwe gegevens krijgt het OCMW toegang via de KSZ? Wat is Handiflux en Soctar? Wat
kan ik doen met een raadpleging van de gegevens via het aanslagbiljet? Welke automatische
controles verricht de POD MI bij de verzending van formulieren? Welke acties kunnen ondernomen
worden bij “knipperlicht”-gevallen? Wanneer en hoe krijgt het OCMW de mutaties Mediprima? Op
deze vragen trachtte de infosessie een antwoord te geven.
Ontmoetingen
De Afdeling OCMW werd in januari 2014 uitgenodigd op de algemene vergadering van de federatie
van Brusselse initiatieven ter ontwikkeling van de werkgelegenheid FEBIO, om de toekomst van art.
60 § 7 van de OCMW-wet te belichten.
De Afdeling OCMW en de Conferentie van OCMW-voorzitters en –secretarissen van het Brussels
Gewest zijn ingegaan op de uitnodigingen van de Economische en Sociale Raad en van de groep
van deskundigen gemandateerd door de Brusselse regering, om het standpunt van de OCMW’s
betreffende art. 60 § 7 van de OCMW-wet naar voren te brengen, in maart en april 2014.
De Afdeling OCMW had ook een ontmoeting met de Brusselse federatie van organisaties voor SPI,
FEBISP, om werkrelaties op te bouwen die rekening houden met ieders eigenheden (april en juni
2014).
De Afdeling OCMW is ingegaan op de vraag van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek om deel te
nemen aan een rondetafel gewijd aan werk in OCMW’s (september 2014).
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III. FEDERALE MATERIES
1. Federaal memorandum van de OCMW’s - verkiezingen 2014
Op 12 maart 2014 stelden de Vlaamse, Brusselse en Waalse Federaties van OCMW’s samen aan de
pers het memorandum voor met hun voornaamste eisen betreffende de federale materies.
Bovendien werd er ook een technisch federaal memorandum verdeeld onder de nieuwe regeringen
kort na hun installatie.
Deze documenten kunnen geraadpleegd worden op onze website.
In oktober 2014 heeft de Afdeling OCMW het federaal regeerakkoord geanalyseerd. Vier algemene
commentaren werden door de 3 Federaties van OCMW’s naar voren gebracht, naast de
commentaren van onze verenigingen over specifieke thema’s zoals de harmonisering tussen
leefloon en equivalent leefloon, de hervorming van de dringende medische hulp, sociale fraude, de
wijziging van de organieke OCMW-wet, elektronische gegevensuitwisselingen, de uitbreiding van
het GPMI, …
Zo stipten wij het volgende aan:
 Het principe dat (1) de maatregelen van de federale regering met effecten voor de lokale
besturen op voorhand besproken zullen worden met hen, en (2) de mogelijke implicaties
voor de lokale besturen ook op voorhand geëvalueerd zullen worden, is niet aanwezig. In
verschillende delen van het akkoord ontbreekt aandacht voor de effecten van geplande
maatregelen op de lokale besturen.
 Heel wat vragen zullen nog ‘bestudeerd’, ‘gecontroleerd’ of ‘geëvalueerd’ worden … zodat
een concrete evaluatie van de implicaties voor gemeenten en OCMW’s vooralsnog onmogelijk
is.
 Er wordt gevraagd naar de voorziene budgetten om de aangekondigde projecten te
concretiseren. Zijn de nodige financiën voorhanden om alle geplande projecten te
verwezenlijken? Wij hebben geen enkele waarborg terzake en er worden steeds meer
inkrimpingen van budgetten aangekondigd. In de ogen van de OCMW’s zijn bepaalde
projecten dringender dan andere.
 De geplande besparingen inzake werkloosheid en elders impliceren dat meer mensen op de
steun van de OCMW’s zullen moeten rekenen en dus totaal of gedeeltelijk ten laste van de
lokale budgetten zullen komen. Dat is met name het geval voor de maatregelen op het vlak
van inschakelingsuitkeringen. De OCMW’s weigeren deze evolutie en zijn bekommerd om de
gevolgen op het vlak van sociale precariteit, sociaal werk en lokale financiën.
De aankondiging van een mechanisme van financiële compensatie via een optrekking van het
tarief van terugbetaling van het leefloon is een goede zaak, behalve als de omzetting
overwogen wordt van andere budgetten die tot nog toe aan de OCMW’s toekwamen.
Het volledige advies van de Federaties van OCMW’s kan ook geraadpleegd worden op onze
website.
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In december 2014 schreven de Afdeling OCMW en de Federatie van Waalse OCMW’s samen een
brief naar de minister van maatschappelijke integratie, over de samensmelting van gemeenten en
OCMW’s. In die brief meldden onze Verenigingen dat zij gekant zijn tegen de aangekondigde
fusie.

2. Stijging van de terugbetaling van het leefloon
Sinds 1 juli 2014 stegen bepaalde percentages van terugbetaling van het leefloon (art. 32, 33 en
34 RMI-wet) met 5 %. Hoewel het regeringsinitiatief toegejuicht werd door de 3 Federaties van
OCMW’s omdat het beantwoordt aan behoeften die al lang aangekaart werden, blijven de meeste
financiële eisen onbeantwoord (terugbetaling LL aan 90 %, financiering van de werkelijke
personeelskosten, correcte terugbetaling van de opdrachten ivm begeleiding en preventie, …).

3. Opvang van asielzoekers
Reorganisatie van het opvangnetwerk / uitwerking van een nieuw opvangmodel
De reorganisatie van het opvangnetwerk, die in 2013 aangevat werd na de constante daling van de
bezettingsgraad, zette zich door in 2014: sluiting van plaatsen en omzetting van plaatsen in
bufferplaatsen die gereactiveerd zouden worden als de bezettingsgraad opnieuw verontrustend
wordt.
In 2014 dacht Fedasil ook na over een nieuw opvangmodel. Daarin zouden de LOI de specialisten
worden van de overgang materiële-financiële bijstand door meerderjarigen en minderjarigen op te
vangen die een verblijfstitel verkregen hebben na hun asielaanvraag. Na de oorspronkelijke
voorstellen van Fedasil werden tegenvoorstellen gedaan door de Federaties van OCMW’s
(gewaarborgde opvangperiode in transit-LOI tot 18 jaar voor minderjarigen, korte vertrektermijn
als de persoon niet opteert voor transit-LOI, 6 maanden vertrektermijn voor een volwassene die
voor een transit-LOI opteert, toekenning van code 207 transit-LOI). Deze tegenvoorstellen werden
in maart per brief voorgelegd aan staatssecretaris De Block en de ministers voor jeugdbijstand. In
2014 kwam er evenwel nog geen eindbeslissing.

Samenwerking met Fedasil en de andere opvangpartners
In 2014 is de Afdeling OCMW blijven deelnemen aan overleg tussen Fedasil en de verschillende
partners in de opvang. De overlegmodaliteiten werden echter gewijzigd in 2014: enerzijds zijn er
maandelijkse vergaderingen operationeel overleg en anderzijds tweejaarlijkse vergaderingen voor
strategisch overleg. Naast dat structureel overleg werd de Afdeling OCMW uitgenodigd op
vergaderingen of overleg rond specifieke thema’s (project ‘match it’, kwaliteitsnormen voor de
opvang, …).
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4. Recht op maatschappelijke integratie en recht op sociale bijstand voor
vreemdelingen
Het jaar 2014 was complex op dat vlak, met talrijke wijzigingen in regelgeving, administratie en
rechtspraak. Wij wijzen op de volgende dossiers:

EU-onderdanen, hun familie en familieleden van een Belg
De begrenzingen en uitsluitingen uit het recht, die voor deze groep ingevoerd werden in 2012 en
2013 (art. 57quinquies van de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976 en art. 3, 3°, 2e streepje van
de RMI-wet), werden gedeeltelijk vernietigd door een arrest van het Grondwettelijk Hof van 30 juni
2014, wat de lezing bevestigt die door de Federatie van OCMW’s voorgestaan wordt sinds de
inwerkingtreding van de voornoemde bepalingen. Op 5 augustus 2014 verstuurde de POD
Maatschappelijke Integratie een verklarende omzendbrief over het vernietigingsarrest. Enkele
vragen werden echter niet beantwoord (overgangsmaatregelen, concrete verschillen tussen
medische bijstand en dringende medische hulp, precisering betreffende de terugbetaling van de
federale staat, …).
In 2014 ontstond een specifieke problematiek betreffende Europese werknemers aangeworven in
art. 60 die een bevel kregen om het grondgebied te verlaten omdat ze niet meer beantwoorden
aan de voorwaarden voor hun verblijf als loontrekkende. In dat kader rezen er vragen over de
informatie die de POD MI stuurde naar de Dienst Vreemdelingenzaken via de stromen van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (doelgroepen, types bijstand, moment van uitwisselingen,
…). Op verzoek van de Federaties van OCMW’s schreef de POD MI een analyse betreffende de
gegevensuitwisseling tussen de POD Maatschappelijke Integratie en de Dienst Vreemdelingenzaken betreffende personen van vreemde origine.

Bepaalde personen in het bezit van bijlage 35
De omzendbrief van de Dienst Vreemdelingenzaken van 30 augustus 2013 met het oog op de
schrapping uit de bevolkingsregisters van bepaalde personen wiens verblijfsrecht geweigerd of
ingetrokken werd (EU-burgers en familieleden, burgers uit derde landen en familieleden) is
debatten en vragen blijven teweegbrengen in 2014, met name betreffende de subsidiëring van
tewerkstellingsmaatregelen door de federale overheid. Bepaalde vragen over de opening van
andere socialezekerheidsstelsels zoals de ziekteverzekering, de gewaarborgde gezinsprestaties en
de mogelijkheid om te (blijven) werken, hebben nog geen definitieve verduidelijking gekregen
ondanks het feit dat ze al sinds 2013 bestaan.

Van ambtswege geschrapte vreemdelingen
In 2013 schreven we: “In 2014 moet een oplossing gevonden worden voor de toekenning van het

recht op maatschappelijke hulp aan van ambtswege geschrapte vreemdelingen. Op dat gebied is
de interpretatie van de POD MI veranderd. En dat brengt negatieve gevolgen mee, zowel voor de
betrokkenen die zich vaak in een zeer kwetsbare situatie bevinden, als voor de OCMW's die niet
meer weten wat ze moeten doen.” In maart en augustus 2014 werden de FAQ opgesteld en
gepubliceerd door de POD Maatschappelijke Integratie. Hoewel die FAQ het voordeel hebben de
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positiewijziging van de POD Maatschappelijke Integratie publiek te maken (waarover geen enkele
officiële communicatie had plaatsgevonden), blijft de juridische precisie relatief en levert het geen
afdoend antwoord aan de geïnteresseerden en OCMW’s (geen inaanmerkingneming van het begrip
onregelmatig verblijf, bijlagen 15 in het bezit van de betrokkenen, de lange antwoordtermijn van
de Dienst Vreemdelingenzaken op een vraag om wederinschrijving, …).
De Federaties van OCMW’s vroegen in mei 2014 aan staatssecretaris De Bock om een transversale
werkgroep op te richten, maar er kwam geen respons: de staatssecretaris vindt de antwoorden in
de FAQ van de POD MI afdoend.

5. Herziening van de algemene omzendbrief ivm het recht op maatschappelijke
integratie
In 2014 ondernam de POD MI een grondige herziening van de algemene omzendbrief van
6 september 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. De Federaties van
OCMW’s hebben actief aan deze herziening meegewerkt, gesteund door de knowhow en de
behoeften op het terrein. Hoewel de meeste opmerkingen van de Federaties in aanmerking
genomen werden en een duidelijke verbetering van het document bewerkstelligd hebben - zowel
inhoudelijk als vormelijk - werden bepaalde eisen niet in aanmerking genomen, met name die over
de waarde van het nieuwe document. Het werkdocument moest immers absoluut de waarde van
een omzendbrief hebben en door de bekendmaking de oude omzendbrief van 2002 opheffen. Het
document werd uiteindelijk gepubliceerd als ‘handleiding’ op de website van de POD MI en bestaat
dus naast de omzendbrief van 2002. Tijdelijk, want de POD MI heeft aan minister Borsus
voorgesteld de handleiding als omzendbrief ter vervanging van die van 2002 te publiceren. De
Federaties van OCMW’s hebben in oktober 2002 dezelfde vraag gesteld aan minister Borsus.

6. Structurele contacten met de juridische dienst van de POD Maatschappelijke
Integratie
Heel wat wijzigingen in de regelgeving van de voorbije twee jaar maken de materie OCMW
complexer en de toepassing op het terrein moeilijker. De POD MI heeft nog steeds niet
gecommuniceerd over de doorgevoerde wijzigingen voordat ze in werking traden. Het aantal
ingewikkelde dossiers steeg en de ontevredenheid (EU-burgers en gezinshereniging, van
ambtswege schrapping van vreemdelingen, bijlage 35, bijlage 15, …). Op vraag van de Federaties
van OCMW’s werd eind 2014 een nieuw soort structureel overleg tot stand gebracht tussen de
Federaties van OCMW’s en de juridische dienst van de POD MI met het oog op een constructieve
dialoog ter verbetering van de dienstverlening aan de OCMW’s.

7. Lastenoverdracht van de RVA
Het verlies van het recht op een uitkering na drie jaar doet de OCMW’s beseffen dat heel wat
betrokkenen bij hen zullen aankloppen in januari 2015 om een leefloon of sociale bijstand te
vragen.
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Er werden verschillende nota’s voorgelegd aan het Directiecomité en er werd ook informatie
doorgegeven in de commissie SPI en aan de groep verantwoordelijken van de sociale diensten. Om
de informatie te staven baseerde de Afdeling OCMW zich niet alleen op de analyse van de FGTB,
maar heeft ze ook rechtstreeks gegevens kunnen verkrijgen bij de RVA.
In december 2014 vroeg het kabinet Gosuin aan de Afdeling OCMW om een monitoring van deze
overdrachten.
De Afdeling OCMW heeft een vragenlijst opgesteld, die onder de 19 Brusselse gemeenten verdeeld
werd met een toelichtingsnota.
Het dossier zal op de voet gevolgd worden in 2015.

8. Europees Sociaal Fonds (ESF)
Na afloop van de programmatie 2007-2013 heeft de Afdeling OCMW in samenwerking met de
twee andere Federaties van OCMW’s samengewerkt met de POD maatschappelijke integratie aan
de programmatie 2014-2020. Parallel werd bij de bevoegde overheden gelobbyd om een federaal
ESF-programmatie te behouden.
Er werden verschillende nota’s voorgesteld aan het Directiecomité en er werd een Brussels
standpunt uitgewerkt: dat stemde niet noodzakelijk overeen met de lijn van de POD MI, bv. met
betrekking tot de indicatoren voor de Europese Commissie of de inhoud van het operationeel
programma.
Met de regionalisering als gevolg van de zesde staatshervorming werd het federaal ESF evenwel
niet behouden en hebben de deelentiteiten de programmatie overgenomen.

9. Sociale activering
In 2011 had de POD MI een studie gevraagd rond sociale activering. De Federaties van OCMW’s
maakten deel uit van het begeleidingscomité van de studie, die uitgevoerd werd door HIVA en
FUSL.
Gezien de wijzigingen in de bevoegdheden na de zesde staatshervorming heeft de POD MI zich via
deze studie kunnen herpositioneren, via het federaal ESF of in de specifieke financiering van acties
die rechtstreeks verband houden met de opdrachten van de OCMW’s.
Zo werd het fonds voor culturele, sociale en sportieve participatie in 2013 herdoopt tot fonds voor
participatie en sociale activering.
Aangezien het federaal ESF project stopgezet werd (officiële communicatie in juli 2014), heeft de
POD MI de werkgroep activering die sinds mei 2010 bestond, omgedoopt tot werkgroep sociale
activering in oktober 2014. De Afdeling OCMW wordt er nog steeds op uitgenodigd. De functie, de
rol en het statuut van de werkgroep wordt sinds het begin in vraag gesteld door de Afdeling.
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De POD MI heeft in dezelfde periode een colloquium georganiseerd over sociale activering. De
Afdeling OCMW heeft daar zijn leden van op de hoogte gesteld.
De doelstellingen van de POD MI rond deze thematiek zijn:
- het federale wettelijke kader van de sociale activering in OCMW verduidelijken en aanvullen
- specifieke plannen uitwerken voor bijstand aan OCMW’s met het oog op de begeleiding van
hun begunstigden die niet werken om gezondheids- en/of billijkheidsredenen
- de nieuwe regeringen sensibiliseren voor het belang van de sociale activering in het kader van
de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.
Er werden nota’s voorgelegd aan het Directiecomité in 2014 en informatie doorgegeven, met name
in de commissie SPI.
Dit is een belangrijk dossier, dat op de voet gevolgd zal worden in 2015.

10. Sociale maribel
Het fonds Sociale maribel voor de overheidssector beheert een budget van 320 miljoen euro, voor
een totaal van iets minder dan 11.000 toegekende VTE. Voor 2014 waren 9,7 miljoen euro
bijkomende middelen beschikbaar.
Aangezien de maribel-tegemoetkomingen niet geïndexeerd werden, pleitten de Federaties voor
een optrekking van de bedragen. Gezien de bescheiden beschikbare middelen vroegen wij een
eenvoudige verdeling per schijf van 0,5 VTE. Ons standpunt werd in aanmerking genomen. De
bedragen van de financiële tussenkomst werden verhoogd met 150 euro. Voor de algemene sector
(waaronder de OCMW’s), bedraagt het voortaan 29.906,52 euro voor een contractant en 34.665,96
euro voor een statutair. Er werden nieuwe betrekkingen vrijgemaakt voor halftijdse werknemers in
de sociale diensten, diensten voor armoedebestrijding, sociale activering en kinderopvang.

11. Aansluiting van de OCMW’s op het netwerk van de sociale zekerheid
In 2014 voerde de Afdeling OCMW verschillende acties in het kader van de aansluiting van de
Brusselse OCMW’s op de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).
Die acties werden onder meer uitgevoerd in het kader van een jaarlijkse overeenkomst met het
kabinet van de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en in het vooruitzicht van
uitwisselingen van gegevens via het netwerk van de sociale zekerheid.
Een overzicht van de acties die de Afdeling OCMW het afgelopen jaar ondernam.
● De Afdeling OCMW bleef naar haar contactpersonen binnen de Brusselse OCMW's een
elektronische informatiebrief sturen over de aansluiting van de OCMW's op het netwerk van de
sociale zekerheid, waarvan één gewijd werd aan het federaal project ‘knipperlichten’. 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.
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● De Afdeling OCMW raadpleegt een werkgroep “Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid – KSZ”
om een stand van zaken op te maken over de aansluiting van de Brusselse OCMW's op de
Kruispuntbank en na te gaan wat er ondernomen moet worden door de Afdeling OCMW, de
OCMW’s afzonderlijk of de gebruikersclubs op basis van de aangehaalde problemen.
Deze raadpleging gebeurt via telefonisch of mailcontact met de leden.
Verschillende onderwerpen in verband met de aansluiting op de KSZ werden besproken: de nieuwe
onderhandelingsstromen, de antwoordtijd, het federaal overlegplatform, de informatieveiligheid
bij integratie gemeente-OCMW, het federaal project Mediprima of nog het elektronisch sociaal
verslag, de prioriteiten van informaticaleveranciers inzake KSZ en cloud-computing.
● De Afdeling OCMW organiseerde op 9 december 2014 een infosessie over de "Nieuwigheden van
het netwerk van de sociale zekerheid". Tijdens deze sessie werden meer dan 60 deelnemers uit 17
OCMW's geïnformeerd over de nieuwe raadpleging van de verzekerbaarheid, de raadpleging van
gegevens afkomstig uit het aanslagbiljet of nog het sociaal tarief gas-elektriciteit. De POD
Maatschappelijke Integratie stelde er ook de controles voor in het kader van het project
’knipperlichten’.
● De Afdeling OCMW speelt eveneens een rol als tussenschakel tussen de OCMW's afzonderlijk en
de partners van het netwerk van de sociale zekerheid. In geval van problemen zal een OCMW aan
de Afdeling OCMW concrete voorbeelden meedelen die de partners de mogelijkheid bieden om
antwoorden te vinden. De behandelde problemen in 2014 hadden bijvoorbeeld betrekking op
gegevens van verzekeringsinstellingen (VI), gegevens van het Rijksregister (RR) via de KSZ en de
toegang tot bepaalde gegevens van de FOD Financiën.
● De Afdeling OCMW is lid van het begeleidingscomité voor de aansluiting van de OCMW's op het
netwerk van de sociale zekerheid. Voorzitter van dit comité is de heer Lesiw, directeur van de
dienst OCMW binnen de POD Maatschappelijke Integratie. Naast onze verenigingen zetelen in dit
comité ook de POD MI, de KSZ en SmalS. Het comité coördineert de acties in het kader van het
aansluitingsproject.
Tijdens de vergaderingen van het begeleidingscomité worden de grote lijnen inzake het netwerk
van de sociale zekerheid voor de OCMW’s uitgetekend. De leden hebben er herhaaldelijk contact
met de informaticaleveranciers, die er een stand van zaken komen geven van hun ontwikkelingen.
● Onderhandelingen over de informatie-uitwisseling met het Rijksregister.
Door de “verruimde transactie 25” kunnen OCMW’s voortaan de meeste gegevens uit het rijks- en
het wachtregister die ze nodig hebben, raadplegen via het netwerk van de sociale zekerheid. De IT
246 (“gemeentelijke informatie” met oa informatie betreffende de dossiers 9bis en 9ter en
ingediend door de gemeenten) is nog niet beschikbaar. Het RR weigert de IT 246 (“gemeentelijke
informatie”) vrij te geven, omdat het facultatief en ongestructureerd ingevuld wordt. Zolang de
OCMW’s geen toegang hebben tot alle IT van het RR die zij nodig hebben, is een rechtstreekse
toegang tot het RR nog toegelaten.
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Wat de dossiers 9bis (regularisaties bij uitzonderlijke omstandigheden) en 9ter (regularisaties om
medische redenen) betreft, kregen niet alle aangereikte pistes de nodige politieke steun of
aanhang van de Dienst Vreemdelingenzaken (DV). De verschillende partners, waaronder de POD
MI, hebben een project ingediend tot creatie van een nieuwe IT voor deze dossiers die voorliggen
bij de nieuwe regering. Als die nieuwe IT de nodige gegevens voor de OCMW’s opneemt, zou de
oplossing kunnen beantwoorden aan de behoeften van de OCMW’s.
● Onderhandelingen over informatie-uitwisseling met de sectoren die afgeleide rechten (sociale
huisvesting, sociaal tarief, kinderbijslag, ziekenfondsen, …) toekennen. De rol van de Afdeling
OCMW tijdens deze onderhandelingen is om de relevantie en de haalbaarheid van hun eisen op het
gebied van attesten te bepalen.
De automatische toepassing van de sociale maximumtarieven voor gas en elektriciteit (sociaal
tarief) ging in 2010 van start. De Afdeling heeft een papieren model van attest voorgelegd, dat
door de FOD Economie goedgekeurd werd en dat aan de OCMW-gebruikers gegeven moet worden
voor het geval dat het recht op het sociaal tarief niet automatisch toegekend zou zijn. We
herinneren eraan dat dit model gebruikt moet worden, en het is van fundamenteel belang dat het
INSZ van de persoon vermeld staat op dit papieren formulier.
Wegens de te hoge kosten heeft de POD Maatschappelijke Integratie afgezien van de mogelijkheid
dat elk OCMW een bestand ontvangt met de eigen gebruikers voor wie de FOD Economie niet
automatisch het sociaal tarief heeft kunnen toekennen. Wij hebben echter onderhandeld met de
FOD Economie over de toegang van de OCMW’s tot informatie over de toepassing van het sociaal
tarief per gebruiker via een KSZ-stroom en meegewerkt aan de behoefteanalyse en de
toelatingsaanvraag. Eind 2014 kregen de OCMW's toegang tot deze informatie.
In de loop van 2014 organiseerde de sector van de verzekeringsinstellingen de verandering van
organisatie van de raadpleging van de verzekerbaarheid (HealthInsurance naar HeathCareInsurance) opdat de operatoren (zorgverleners en socialezekerheidsinstellingen) eenzelfde
gegevensbron raadplegen en dezelfde resultaten krijgen. Sinds 1 januari 2015 wordt de
gegevensbank geraadpleegd door de oude dienst HealtInsurance niet meer bijgewerkt. Die
verandering heeft veel vragen teweeggebracht binnen de OCMW’s, vooral omdat de nieuwe dienst
niet dezelfde elementen levert als de oude (OCMW’s krijgen geen absolute verzekerbaarheidsperiode meer) en ook niet alle verwachte gegevens (maximumfactuur, globaal medisch dossier).
Wij hebben deze aanmerkingen doorgegeven aan de POD MI, die een brief zond naar de KSZ om
hen te herinneren aan de verbintenissen van het nationaal intermutualistisch college en de KSZ
terzake. Desondanks zal de oude dienst niet meer bruikbaar zijn na 1 april 2015.
Wij stippen aan dat deze nieuwe dienst ondanks alles de mogelijkheid biedt tegemoet te komen
aan een reeks behoeften uitgedrukt door de OCMW’s: raadpleging van de verzekerbaarheid op
datum ‘x’, bestaan van een contract met een medisch huis.
In een 2e fase zal de nieuwe dienst de volgende gegevens leveren:
- de vorige verzekerbaarheidsperiode (historiek)
- het statuut van titularis of persoon ten laste van de sociaal verzekerde
- de titularis van een dossier van een sociaal verzekerde
- de contactgegevens van het medisch huis
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● Onderhandelingen over informatie-uitwisseling met de sectoren betreffende de wettelijke
subrogatie voor de voorschotten op sociale uitkeringen.
Zoals vermeld in de verschillende verslagen vóór 2012, is aan het project voor de
gegevensuitwisseling met de Directie-generaal Personen met een Handicap (DGPH) via het netwerk
van de sociale zekerheid in het kader van de door de OCMW’s betaalde voorschotten een
voorwaarde verbonden, namelijk de XML-raadpleging van de HANDIFLUX-database door de
OCMW's. De toegang is in de loop van 2014 tot stand gekomen. De gesprekken over het project
rond de verwerking van de "voorschotten op sociale uitkeringen" kunnen dus eindelijk van start
gaan.
● Onderhandelingen over het verkrijgen van informatie voor het sociaal onderzoek vanwege
andere sectoren van de sociale zekerheid.
Er zijn acties ondernomen opdat de OCMW's voor hun sociale onderzoeken informatie zouden
kunnen

krijgen

van

andere

sectoren

van

de

sociale

zekerheid,

zoals

de

openbare

plaatsingsdiensten, en ook andere sectoren dan de sociale zekerheid, zoals de inbeslagnames en
de database van de bankrekeningen. De rol van de Afdeling OCMW is na te gaan of de gegevens
relevant zijn, rekening houdend met de behoeften van de OCMW's. In dat kader werd in de loop
van 2014 de raadpleging van de gegevens van de DGPH mogelijk gemaakt.
De uitbreiding van de raadpleging van de DMFA-gegevens (multifunctionele aangifte) naar elk
sociaal onderzoek om het bestaan en de omvang van de staat van behoefte te evalueren, bevond
zich in 2010 in de laatste fase, maar werd uiteindelijk uitgesteld, om redenen betreffende de
interpretatie van gegevens op het terrein, aangezien voor heel wat gegevens - het bruto
belastbaar loon - een voorafgaande berekening door de RSZ-PPO nodig is. Ter herinnering: de
DMFA-gegevens bevatten de lonen en de werktijden van alle loontrekkers en worden momenteel al
geraadpleegd voor de ESF-projecten. We willen erop wijzen dat deze raadpleging het nettoloon
niet zal verschaffen.
Ondanks dat minpuntje betreffende de DMFA en overwegende dat de huidige dienst van
raadpleging van het personeelsbestand DIMONA (L950) in juni 2015 stopgezet zal worden door de
RSZ, hebben wij in 2014 met de KSZ en de POD MI gewerkt aan een stroom voor geïntegreerde
raadpleging door OCMW’s van gegevens DIMONA-DMFA-werkgevers-LIMOSA. Momenteel wordt
enkel de toegang behandeld in het kader van het sociaal onderzoek betreffende steunaanvragers.
Deze nieuwe dienst levert 4 soorten gegevens:
- DIMONA: aangifte datum in en uit (L950)
- werkgeversrepertorium: zoals L701
- DMFA: gegevens ivm tijdsgebruik en loon (geen netto-loon op zak)
- LIMOSA: gegevens over de verklaringen van bezetting op het Belgisch grondgebied van personen
die niet onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid
Gezien de complexiteit van de informatie wordt deze dienst in verschillende fasen opgedeeld,
waarvan de eerste prioritair.
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Wat de plaatsingsdiensten betreft, stellen we vast dat de informatica-infrastructuur van de vier
diensten, waaronder Actiris, nog geen mogelijkheid biedt voor online raadpleging door de OCMW’s
van de gegevens betreffende de inschrijvingen en de begeleiding van werkzoekenden. Gezien het
negatieve advies inzake de tijdelijke oplossing waarbij
plaatsingsdiensten betreffende de inschrijving opslaat

de KSZ de gegevens van de

in een gegevensbank

die online

raadpleegbaar is door de OCMW’s, heeft de KSZ overlegd met alle partners, waaronder de
Federaties, om vast te leggen welke gegevens de plaatsingsdiensten op termijn zouden kunnen
verschaffen zodat de OCMW's via eenzelfde raadplegingsdienst toegang kunnen hebben tot de
gegevens op basis van hun beschikbaarheid, zonder dat hiervoor nieuwe ontwikkelingen nodig
zijn. Op basis van de voorstellen van de KSZ hebben de OCMW's in 2014 vastgelegd welke
gegevens zij precies willen verkrijgen, en de plaatsingsdiensten zouden de eerste maatregelen
moeten treffen om hun databases online raadpleegbaar te maken, als zij dat tenminste in hun
beheersplannen opgenomen hebben. De eerste set gegevens – inschrijving als werkzoekende –
zou toegankelijk moeten zijn in de loop van 2015.
● Follow-up van de onderhandelingen met de FOD Financiën.
De raadpleging van de FOD Financiën voor gegevens afkomstig van de aanslagbiljetten (TAXI-AS)
is momenteel enkel mogelijk in het kader van een aanvraag voor een verwarmingstoelage. Wij
hebben gewerkt aan de uitbreiding van deze raadpleging in het kader van andere taken van de
OCMW’s, zoals het sociaal onderzoek. In de loop van 2013 werd een eerste reeks gegevens
toegankelijk: globaal en afzonderlijk belastbaar netto-inkomen. Er werd een uitbreiding gevraagd
voor de gegevens die betrekking hebben op het aantal personen die fiscaal ten laste zijn. Wij
hopen dat dit noodzakelijke gegeven voor de bepaling van het inkomstenplafond voor de terugvordering bij onderhoudsplichtigen toegankelijk zal zijn in de loop van 2015.

12. Mediprima – elektronische medische kaart (eCarMed)
De OCMW’s nemen de kosten voor medische en farmaceutische verzorging op zich van heel wat
gebruikers in financiële moeilijkheden. Het doel van het project van de elektronische medische
kaart is het elektronische beheer van de medische en farmaceutische kosten, gaande van de
beslissing van het OCMW om deze kosten op zich te nemen en de dekking ervan, tot de
facturering en terugbetaling van de verzorging.
In een eerste fase zal het project enkel de hospitalisatiekosten van niet-verzekerde personen ten
laste van de overheid dekken. Dit deel van de kosten is een aanzienlijke financiële en
administratieve last voor de OCMW’s. De tweede fase zal betrekking hebben op de medische
kosten van niet-verzekerde personen. De laatste fase zal betrekking hebben op alle medische
kosten voor alle personen ten laste van de OCMW’s voor wie de POD MI kosten terugbetaalt.
Bovendien zal de kaart eveneens door OCMW’s gebruikt kunnen worden voor de bijstand die
verleend wordt buiten alle terugbetalingen van de POD MI.
Het afgelopen jaar vonden er verschillende vergaderingen plaats voor uitwisselingen en de
verbetering van het project met de POD MI, de HZIV, de KSZ en de drie Federaties van OCMW’s in
het kader van het charter van het project Mediprima: stuurcomité, werkgroep elektronisch beheer
van de medische kaarten, gebruikers- en testgroep.
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De testgroep staat onder het voorzitterschap van de heer Lesiw, directeur van de dienst OCMW van
de POD MI, en bestaat uit de drie Federaties en de drie “test”-OCMW’s en -instellingen. Voor het
Brussels Gewest gaat het om het OCMW van Brussel en het universitair ziekenhuis Sint-Pieter.
Wat SInCrHo betreft, vonden er bilaterale ontmoetingen plaats tussen de POD MI en het CIBG om
de complementariteit tussen de twee systemen te zoeken. De Afdeling OCMW richtte een
werkgroep op die zich buigt over de relaties tussen Mediprima en SInCrHo. Begin 2014 bracht die
een document uit met aanbevelingen om te beantwoorden aan de behoeften van de OCMW’s. Na
goedkeuring door het Directiecomité weden die aanbevelingen overgemaakt aan het CIBG, zodat
er aanvullende analyses verricht kunnen worden aangaande de verwerking van elektronische
facturen en afrekeningen.
In het kader van de inwerkingtreding van artikel 9b van de wet van 2 april 1965 op 1 oktober 2013
heeft de Afdeling OCMW het afgelopen jaar ook nog enkele infosessies georganiseerd. In 2 jaar
tijd heeft de Afdeling OCMW op die manier nagenoeg 400 personen bereikt in de 19 Brusselse
OCMW’s.
Gezien de moeilijkheden voor het OCMW en vooral voor de verzorgingsinstellingen om de datums
van inwerkingtreding van artikel 9ter van de wet van 2 april 1965 na te leven, beloofde de
staatssecretaris als antwoord op een parlementaire vraag: "De minister van Sociale Zaken en ik
beseffen dat noch de ziekenhuizen, noch de OCMW‘s in moeilijkheden mogen komen en de
OCMW’s mogen geen bijkomende lasten meer krijgen".
Als uw OCMW geconfronteerd wordt met ongegronde moeilijkheden met de inspectiedienst of de
verzending van elektronische beslissingen, vragen wij u daarover de Afdeling OCMW in te lichten,
om na te gaan of eventueel acties ondernomen kunnen worden ten aanzien van de POD MI.

13. Elektronisch sociaal verslag
Het project "elektronisch sociaal verslag" heeft betrekking op de overdracht van gegevens van een
sociaal dossier van een ‘gevend’ OCMW (dat al een dossier over de gebruiker heeft) naar een
‘nemend’ OCMW (het OCMW waar de gebruiker steun aanvraagt) dat hiervoor een aanvraag
indient. De overheid wil het project in september 2015 van kracht laten gaan, maar we twijfelen er
sterk aan of die termijn gehaald zal worden. De POD Maatschappelijke Integratie stelde het project
afgelopen najaar voor tijdens de provinciale ontmoetingsdagen.
In het huidige project zijn de volgende gegevens betrokken bij deze uitwisselingen:
- praktische gegevens (fase 1),
- de beslissingen van de OCMW's (fase 1),
- de gegevens over de opleiding en het integratietraject (fase 2),
- de sociale activering (fase 2).
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In het kader van de huidige besprekingen met de POD Maatschappelijke Integratie over het
elektronisch sociaal verslag:
-

hebben de adviseurs van de Afdeling OCMW enkele opmerkingen geformuleerd in het
kader van verschillende technische werkgroepen, waaronder die over de KSZ;

-

heeft de Afdeling OCMW de sociale diensthoofden geraadpleegd;

-

werd een eerste advies gevraagd aan het Directiecomité.

Op basis daarvan hebben de drie Federaties van OCMW's geschreven naar de Staatssecretaris voor
Maatschappelijke Integratie dat ze niet akkoord gaan met het project rond een elektronisch sociaal
verslag om minstens drie redenen: de beperkte meerwaarde van deze gegevensuitwisseling voor
het onderzoek naar de huidige situatie van de aanvrager, de aanzienlijke technische aanpassingen
en de kosten die daarmee gepaard gaan voor de OCMW's, en de vrees dat de OCMW's verplicht
zullen moeten deelnemen aan deze uitwisseling.
De drie Federaties van OCMW’s schreven ook dat ze voorstander zijn van een geïnformatiseerde
gegevensuitwisseling door de OCMW's toegang te geven tot Novaprima, dat heel wat nuttige
gegevens bevat. Op die manier kunnen nieuwe gegevensstromen gecreëerd worden zonder dat de
OCMW's genoopt zijn tot zware investeringen, waarvan de meerwaarde verre van bewezen is. De
argumenten van de Staatssecretaris in haar reactie van 18 september 2014 wisten ons niet te
overtuigen om van mening te veranderen, hoewel bepaalde elementen de verwachte toelichting
aanreikten.
Sindsdien heeft de POD Maatschappelijke Integratie een technische werkgroep opgericht met
vrijwillige OCMW's om de inhoud van de uitgewisselde gegevens te bepalen. Voor het Brussels
Gewest doet hier alleen het OCMW van Brussel aan mee. Het voorstel van de werkgroep zal later
besproken worden in overleg met de Federaties, waarbij principiële kwesties aan bod zullen
kunnen komen.

14. RIZIV
In 2011 en 2013 werd in het kader van de bespreking van sociale akkoorden besloten om nieuwe
banen te scheppen. Meermaals hebben wij verzocht om de publicatie van het besluit tot wijziging
van het besluit van het derde luik, dat voorziet in de financiering van de nieuwe banen 2013 en
dat de financiering van de banen 2011 herziet. Uiteindelijk werd het op 14 februari 2014
goedgekeurd door de Ministerraad en is het op 28 mei 2014 in het Staatsblad verschenen. Ter
herinnering: het besluit bepaalt de financiering van 0,6 VTE per rusthuis (sociaal akkoord 2013) en
van 0,5 VTE-referentiepersoon dementie als er tussen 14 en 25 patiënten zijn in afhankelijkheidscategorie Cd. Dat zijn goede maatregelen. Het is jammer dat de officiële bekrachtiging zo lang op
zich laten wachten heeft en dat een reeks structuren verbintenissen aangingen met eigen
middelen.
Verder hebben we gevraagd om de driemaandenregel af te schaffen voor vervangers
eindeloopbaan. In dat kader werd op 24 februari 2014 een besluit voorgelegd aan het
Verzekeringscomité. Tegelijkertijd wil het RIZIV restrictiever worden voor deze vervangers om
"dubbele subsidies" te vermijden. Met het oog op de duidelijkheid en om het dagelijkse beheer van
de instellingen niet ingewikkelder te maken, hebben we gepleit voor overeenstemming met de
negatieve lijst die het RIZIV gebruikt voor het forfait. Het is in de praktijk namelijk moeilijk om te
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zeggen dat de ene op een bepaald niveau in aanmerking komt maar de andere niet. Uiteindelijk
werd het besluit niet gepubliceerd. Het RIZIV houdt er echter rekening mee op administratief
gebied. We gaan de minister van Sociale Zaken hier opnieuw over interpelleren.
In de privésector is er voortaan een collectieve overeenkomst die de schaal 1.35 uitbreidt naar
zorgkundigen in privérusthuizen. Er wordt een klein supplement betaald als deze schaal toegepast
wordt in dergelijke instellingen. We hebben gevraagd dat hetzelfde zou gelden voor publieke
instellingen als er rechten toegekend worden die gelijkgesteld zijn aan de schaal 1.35. Onze vraag
werd positief beantwoord. Er werd in dat opzicht een aanhangsel bij de rusthuizenovereenkomst
getekend voor 2015. De schalen van het Sociaal Handvest zijn gelijkgesteld als ze beschouwd
worden over de hele loopbaan. Het RIZIV schuift de controle af op het lokale niveau. Voor de
volgende jaren wordt de financiering gewaarborgd door een ministerieel besluit van 5 juni 2014
tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het forfait.

15. Besluit van 9 maart 2014 tot wijziging van de erkenningsnormen voor RVT
In 2010 werd een verslag opgemaakt om de functie van coördinerend geneesheer in rusthuizen te
herzien. Naar aanleiding daarvan vonden maandenlang besprekingen plaats in de werkgroep RVT
van de NRZV. Het resultaat van die besprekingen werd deels opgenomen in een koninklijk besluit
dat goedgekeurd werd op een Interministeriële Conferentie en uiteindelijk ondertekend werd op
9 maart 2014. Het besluit heeft het takenpakket van de coördinerende geneesheer aanzienlijk
uitgebreid. Er zijn geen middelen vastgelegd om deze uitbreiding te dekken.
De RVT hebben het nu nog moeilijker om een coördinerend geneesheer te vinden. Het besluit
maakt ook de verplichtingen van beheerders van rust- en verzorgingstehuizen heel wat zwaarder.
Het werd gepubliceerd op 10 april 2014. Aangezien er geen specifieke termijn bepaald werd, ging
het binnen tien dagen na de publicatie van kracht, dus op 20 april 2014. We hadden in het besluit
een termijn gevraagd met het oog op een aanpassingsperiode. Helaas zonder resultaat.
In mei 2014 organiseerden we een infosessie over het besluit. Die infosessie was een groot
succes. Om makkelijker rekening te houden met de veranderingen, hebben we de publieke
beheerders twee referentiedocumenten aangeboden: een algemeen reglement voor medische
activiteit en een bedrijfsovereenkomst voor de coördinerende geneesheer en adviseur. We zijn ook
beginnen nadenken over een liaisonfiche.
Gezien de defederalisering van dit besluit hebben we tijdens een vergadering voor de afdeling
instellingen en diensten voor bejaarden soepelere controles gevraagd aangezien er geen
overgangsregeling is. Ons verzoek werd ingewilligd.
Meer algemeen zijn we van mening dat bepaalde bepalingen in de nieuwe tekst geëvalueerd en
verbeterd dienen te worden. We denken vooral aan de bepalingen met betrekking tot de
coördinerende geneesheer. Deel D van het forfait is een tegemoetkoming in de beheerskosten. Die
tegemoetkoming is allesbehalve voldoende om de nieuwe regelgevingen te kunnen uitvoeren en
dient verhoogd te worden.
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Er moet ook gestreefd worden naar een consolidering van de erkenningsnormen voor RH en RVT
en de personeelsnormen voor de erkenning moeten afgestemd worden op die voor de
financiering.

16. Vorming 600
Het project ivm vorming 600 werd verlengd voor het schooljaar 2014-2015 met 150 VTE op
Belgisch niveau. 9 % van de geselecteerden hadden een werkgever in Brussel.
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IV. GEWEST– EN GEMEENSCHAPSMATERIES
1. Gewest- en gemeenschapsmemorandum
Het federaal memorandum werd afgerond in januari 2014 en naar alle partijen gezonden.
Toen de nieuwe regering gevormd was, pleegden de OCMW’s overleg met de bevoegde ministers,
vanaf september 2014, om de spots te richten op de vragen van de OCMW’s maar ook om hun
prioriteiten aan te stippen ten aanzien van het regeerakkoord.

2. Partnershipkader OCMW’s – ACTIRIS
Half 2013 gingen de onderhandelingen van start over het partnerschap tussen de OCMW's en
Actiris. In mei 2014 werd het goedgekeurd en door Actiris online geplaatst. Alle Brusselse OCMW's
hebben gereageerd op de specifieke projectoproep voor het programma 2015-2020. Ze moesten
hun dossier vóór eind juli 2014 indienen.
De Afdeling OCMW heeft met de Conferentie van OCMW-Voorzitters en -Secretarissen van het
Brussels Gewest samengewerkt in het kader van de onderhandelingen over dit partnershipkader. Er
werden thematische werkgroepen opgericht voor de behandeling van de technische luiken, samen
met de experts van Actiris.
De Afdeling OCMW heeft haar leden op de hoogte gehouden van het verloop van de gesprekken
via het Directiecomité, de commissie SPI en de informele groep met sociale-diensthoofden.
Samen met Actiris werden infosessies georganiseerd over het partnershipkader. In juni en juli
2014 vonden specifieke commissies SPI plaats om het kandidaatsdossier zo goed mogelijk in te
vullen.
Het proefproject rond de doorstroming van werk via art. 60 §7 naar Actiris, vroeger gefinancierd
door het federale ESF, werd geëvalueerd en er werd een feedbackvergadering georganiseerd
tussen de vier proef-OCMW's (stad Brussel, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek en Sint-Joost-tenNode) en hun Actiris-punten. Deze feedback werd ook bezorgd aan alle OCMW's, om ze te helpen
bij het uitvoeren van het nieuwe luik van het partnershipkader.
Er werden verschillende brieven gestuurd naar Actiris om zeker te zijn dat het partnershipkader, in
het bijzonder het luik "doorstroming van werk via art. 60 §7 naar Actiris", en vooral de specifieke
dienst van Actiris “LINK” goed gestart waren. Die brieven werden ook bezorgd aan de leden van het
Directiecomité.
Eind 2014 moesten we echter vaststellen dat deze dienst nog niet operationeel was. Actiris heeft
dus logischerwijs voorgesteld om de start van dit luik van de partnershipovereenkomst uit te
stellen, zonder financiële gevolgen voor de OCMW's. Anderzijds, rekening houdend met de
verwachte werklast door de nieuwe aanvragen met betrekking tot het einde van het recht op
inschakelingsuitkeringen, hebben de OCMW's een verzoek tot uitstel van het einde van de
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"dubbele begeleiding" ingediend. Eind december werd er een begeleidingscomité gehouden en in
diezelfde periode heeft het Directiecomité de standpunten van de OCMW's bevestigd.
Eind december 2014 werden op federaal niveau wijzigingen goedgekeurd in de wetgeving inzake
inschakelingsuitkeringen. Dat heeft gevolgen voor de partnershipovereenkomst, die in 2015 zeker
herzien zal moeten worden.
Dit dossier wordt op de voet gevolgd door de vertegenwoordigers van de OCMW's en ook in 2015
zullen we er de nodige aandacht aan schenken.

3. Validering van competentie
De gesprekken rond dit project gingen in 2009 van start en werden eind 2011 hervat.
Er zijn gesprekken aan de gang met het consortium voor de validering van competentie (CVDC)
rond de bekrachtiging van de verworven competentie terwijl mensen werken als art. 60 §7 OW.
Het OCMW van de stad Brussel leidt het proefproject voor personen die werken als art. 60 §7 in
rusthuizen, als "huishoudelijk assistent in een gemeenschap" (logistieke medewerker in OCMW's).
De sociale partners wilden half 2012 het beroep van "huishoudelijk assistent in een gemeenschap"
(logistieke medewerker in OCMW's) afschaffen. In samenwerking met de Federatie van OCMW’s van
Wallonië hebben we dit punt aangevochten en uitgelegd dat het beroep bestaat (met de steun van
de private werkgeversbank) en een visie verdedigd van socioprofessionele inschakeling met een
laaggeschoold publiek, opdat er een inschakelingstraject georganiseerd zou kunnen worden op
basis van wat er nu al bestaat.
De Federaties hebben dus gereageerd en het beroep werd behouden. Eind 2012 werd een
actiestrategie uitgewerkt, ook met de privésector, voor een monitoring van het beroep en een
herziening via de SFMQ (Service Francophone des Métiers et des Qualifications). Het verzoek tot
herziening werd in maart 2013 ingediend bij de SFMQ.
In september 2013 heeft een vakbond een impasse teweeggebracht bij de SFMQ rond het beroep.
Met de Commissie voor het referentiesysteem werd een akkoord bereikt om een proefproject op te
starten, eveneens in samenwerking met het OCMW van de stad Brussel. Een ROB/RVT van dit
OCMW zou dienen als plaats voor de validering van de competentie en het moet daarvoor erkend
worden. Qua timing vond in 2014 een eerste test plaats ... Er moet namelijk een blancoproef
gedaan worden, er moet nagegaan worden of het rusthuis voldoet aan de normen om examens
terzake af te nemen en of dat niet storend is voor de bejaarden. Het project lijkt (eindelijk) goed
vertrokken te zijn en de eerste valideringen zouden in 2015 moeten plaatsvinden.
Op termijn zou deze praktijk uitgebreid kunnen worden naar andere beroepen/functies, op
voorwaarde dat dit testproject succesvol afgerond wordt.
Het CVDC is gelukkig niet de enige instantie om de verworvenheden van de beroepservaring te
bekrachtigen. De sociale promotie kan dit ook doen, met bovendien een rechtsgevolg op het vlak
van de kwalificatie.
Dit project van lange adem zou dus uiteindelijk een positief einde moeten kennen.
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4. CCFEE en socioprofessionele inschakeling door OCMW
De kijk op SPI door de OCMW's wordt beïnvloed door de zesde staatshervorming en de impact
ervan op art. 60 §7 OW. SPI is in de OCMW's niet beperkt tot tewerkstelling. Om een vollediger
beeld van de actie van de OCMW's te geven, heeft de Afdeling OCMW aan de CCFEE (Commission
Consultative Formation Emploi Enseignement) gevraagd om een advies uit te brengen over de rol
van de OCMW's en de steun die zij hun publiek bieden.
Om deze actie te verduidelijken en ook de huidige stand van de statistische kennis van de OCMW's
terzake te kennen, werd een rondvraag verricht bij de Brusselse OCMW's.
De CCFEE heeft een specifiek advies1 uitgebracht over de tussenkomst van de OCMW's op die
gebieden.
Dit advies en de resultaten van het onderzoek werden voorgesteld in het Directiecomité en de
gegevens werden ook bezorgd aan de commissie SPI.

5. Sociale economie
De Afdeling OCMW maakt als gast deel uit van het overlegplatform voor de sociale economie.
Onder meer de verlenging en de erkenning van projecten op het vlak van sociale economie (PIOW
en IO) komen er aan bod.
Op het platform vonden gesprekken plaats over wat er zou gebeuren met de ordonnantie van
26 april 2012 betreffende de sociale economie en de erkenning van inschakelingsondernemingen
en plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid met het oog op de
toekenning van toelagen.
Sindsdien werd er ook het voorontwerp van besluit van de Brusselse regering betreffende de
uitvoering van deze ordonnantie besproken. Na een twee jaar durend debat kwam de tekst die
uiteindelijk voorgesteld werd als voorontwerp niet tegemoet aan de behoeften van de sector en
van de OCMW's in het bijzonder. De ordonnantie van 2012, die wel degelijk goedgekeurd is, heeft
dus geen uitvoeringsbesluit.
Het Directiecomité en de commissie SPI werden op de hoogte gehouden van de actie van de
Afdeling OCMW terzake.
Het dossier zal binnenkort weer op de onderhandelingstafel komen, gezien de overheveling van
bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming.

6. Verzorgend personeel
In haar gemeenschapsmemorandum heeft de Afdeling OCMW de Federatie Wallonië-Brussel
verzocht om op het gebied van onderwijs het beroep van verpleegkundige aantrekkelijker te
1

Advies 117, Tussenkomst van de OCMW's op het gebied van onderwijs, vorming en inschakeling.
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maken, een brug te slaan tussen de functie van zorgkundige en die van verpleegkundige, een
specifieke opleiding te organiseren voor de leden van het verzorgend personeel die zorgkundige
willen worden, de opleiding voor gediplomeerde verpleegkundigen te behouden en het onderdeel
geriatrie meer aan bod te laten komen in de basisopleiding van beoefenaars van gezondheidszorgberoepen. In de regeringsverklaring vinden we enkel het plan terug om de opleiding voor
verpleegkundigen aan te passen.

7. Loonschaal van zorgkundigen
Eind 2014 stond de kwestie van de loonregeling voor verzorgend personeel in rusthuizen op de
agenda van het Directiecomité. Eind 2012 kwam deze kwestie ook al eens aan bod. In Brussel
vereist het Sociaal Handvest de toepassing van de schalen C1, C2 en C3 voor verzorgend
personeel in rusthuizen. De OCMW's werden toen gepeild. De schalen C1, C2 en C3 werden in
ruime zin toegepast.
Deze loonschalen worden in bepaalde OCMW's echter niet gehanteerd. Meer in het algemeen geeft
de GGC de OCMW's de middelen niet om een gepast antwoord te formuleren op het vlak van
dienstverlening aan bejaarden. Het memorandum van de Afdeling OCMW neemt de voorstellen in
het kader van deze uitdaging over. Ze werden herhaald in een brief aan de nieuwe bevoegde
ministers.

8. Defederalisering van de financiering van rusthuizen
Op 1 juli 2014 werd de financiering van de verzorging in rusthuizen gedefederaliseerd. Momenteel
blijft het RIZIV verantwoordelijk voor het beheer. Er is nog geen Brusselse ION. Volgens de
bronnen wordt gesproken van een overgangsperiode van twee tot tien jaar. Met het oog op de
continuïteit van de dienstverlening aan de burgers kan men zich geen vacuüm veroorloven. De
verzorging moet verstrekt worden en de financiën van de rusthuizen mogen niet lijden onder een
hervorming waarom zij zelf niet gevraagd hebben. De overgedragen middelen zijn veiliggesteld:
de toekomstige toekenning van die middelen staat niet vast.
In haar memorandum eiste de Afdeling OCMW onder meer de toepassing van het beheerscontract
met het RIZIV in de overgangsperiode, het behoud van de middelen die het RIZIV momenteel
investeert in de sector en de toekenning van de groeimarges om te voorzien in nieuwe behoeften.
In het kader van een paritair beheer hebben we gepleit voor een Overeenkomstencommissie
waarin ziekenfondsen en vertegenwoordigers van de sector zetelen, naar het voorbeeld van wat al
bestaat bij het RIZIV. Deze commissie moet een advies- en initiatiefbevoegdheid hebben voor de
regelgeving inzake financiering.
De beleidsverklaring van het nieuwe Verenigd College voorziet in de oprichting van één ION die
instaat voor de uitvoering van het beginsel van een paritair beheer dat gepaard gaat met de
overheveling van de bevoegdheden. In de verklaring staat ook dat het paritair beheer van de
bevoegdheden via deze ION, die valt onder de GGC, behouden blijft.
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De Afdeling OCMW werd dus aanhoord met betrekking tot het beginsel van een paritair beheer.
Eind 2014 hebben we kennisgenomen van een eerste versie van de ordonnantie betreffende de
organisatie en de werking van deze ION. We zullen de bevoegde ministers interpelleren om hun
onze eisen op dit vlak mee te delen.

9. Samenwerkingsakkoord betreffende het overleg tussen Franstaligen inzake
gezondheidszorg
De vier Franstalige partijen die de zesde staatshervorming steunen, hebben een gemeenschappelijk

ontwerp

uitgewerkt

voor

de

organisatie

van

de

nieuwe

bevoegdheden

inzake

gezondheidszorg. Er werd een ontwerp van raamakkoord voor samenwerking opgesteld en ter
advies voorgelegd aan de Afdeling OCMW. Hoewel de overheveling gepland stond voor 1 juli 2014,
is er nog altijd geen nieuwe beheerder. In deze context hebben we nogmaals gevraagd naar het
beheer door het RIZIV in de overgangsperiode, naar een lijst met de onmiddellijke praktische
vragen en een antwoord op die vragen met de sector en naar het behoud van de middelen die
momenteel in de sector geïnvesteerd zijn, evenals van het huidige informaticasysteem. Hoewel er
gestreefd wordt naar homogeniteit tussen Brussel en Wallonië, moet die homogeniteit ook gericht
zijn op de financieringsnormen. Ze moet niet alleen betrekking hebben op de diensten, maar ook
op de personen die er werken. Ook moet er gezocht worden naar synergie op het vlak van
middelen en kennis. Het samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 werd gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 19 mei 2014 en houdt rekening met onze opmerking over de
financieringsnormen.

10. Architecturale normen voor rusthuizen op 1 januari 2015
Sinds 1 januari 2015 gelden nieuwe architecturale normen voor ROB en RVT op het vlak van aantal
bedden per kamer, oppervlakte en sanitaire voorzieningen. Sommige rusthuizen houden zich niet
aan die normen, vooral om budgettaire redenen.
De facto werd de vraag gesteld naar het behoud van de bovengenoemde datum. Alle architecturale
normen van rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen vallen voortaan onder de bevoegdheid
van het Gewest. Er werd een voorstel opgemaakt tot uitstel onder voorbehoud tot 1 januari 2018.
De Afdeling OCMW heeft bijgedragen tot een preciezere formulering van het voorstel. Zodra het
Verenigd College het voorstel na een eerste lezing goedgekeurd had, heeft de Afdeling OCMW
haar leden op de hoogte gebracht van de inhoud, opdat de betrokken lokale overheden te zijner
tijd de nodige beslissingen zouden nemen.
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11. Wijziging van de organieke OCMW-wet
In mei, dus terwijl de regering in lopende zaken was, raadpleegde de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie (GGC) de Afdeling OCMW, evenals andere verenigingen die samenwerken
met de OCMW's, over het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de organieke wet van
8 juli 1976 betreffende de OCMW's van het Brussels Gewest in het kader van de omzetting van de
richtlijn van 8 november 2011 (2011/85) van de Europese Commissie.
In overleg met de verenigingen van secretarissen en de federatie van ontvangers hebben de
Afdeling OCMW en de Conferentie van OCMW-Voorzitters en -Secretarissen van het Brussels
Gewest op 18 juli 2014 naar ministers Fremault en Smet een brief gestuurd, waarin ze ernstige
bedenkingen uitten over het voorontwerp in zijn geheel en echt overleg vroegen met alle
betrokken partijen over een tweede voorontwerp, teneinde een tekst te verkrijgen die optimaal
afgestemd is op de werkelijke situatie in de OCMW's en elk artikel afzonderlijk te analyseren.
Hoewel de meeste actoren dezelfde mening geformuleerd hebben over het eerste voorontwerp,
lijkt het erop dat het voorontwerp na een tweede lezing toch goedgekeurd werd.
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V. ANDERE BEHANDELDE MATERIES
1. COMMISSIE JURIDISCHE VRAGEN
De commissie juridische vragen volgt de actualiteit, wetgeving, regelgeving en rechtspraak en
behandelt specifieke juridische vraagstukken. Het is dus een plek voor uitwisselingen, informatie,
interpretatie en toepassingen.
In 2014 vergaderde de commissie 9 keer en werden er thema’s behandeld zoals het
eenheidsstatuut arbeider-bediende, het sociaal onderzoek, de wijziging van art. 30 van de
organieke OCMW-wet van 8 juli 1976, de wijziging van art. 35 van de RMI-wet, de hervorming van
het stelsel van ongeschiktheid, de toevoeging van nieuwe inrichtingen aan art. 2, § 1 van de wet
van 2 april 1965, de dienst voor alimentatievorderingen, …
2. OCMW-GIDS – WEBSITE “OCMW-INFO-CPAS”
De OCMW-gids kan gratis online geraadpleegd worden (zowel op www.ocmw-info-cpas.be als op
www.vsgb.be).

De

wetsteksten,

regelgeving

en

andere

belangrijke

referenties

werden

geactualiseerd in de loop van 2014.
De afdeling OCMW heeft ook haar taken in het kader van de website www.ocmw-info-cpas.be
kunnen voortzetten. De statistieken van de raadpleging van de website blijven van jaar tot jaar
verbeteren. Dat is voor ons een bewijs van de belangstelling die voor de website getoond wordt,
zowel door professionals als door het grote publiek.
3. 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 commissie vergaderde het afgelopen jaar 9 keer. Bovendien zijn er technische werkgroepen
actief om de debatten voor te bereiden en na te denken over de voorstellen in het kader van de
onderhandelingen betreffende de samenwerking met Actiris.
4. ENQUÊTE BETALING GENEESHEER MET WACHTDIENST
Een Brussels OCMW’s heeft ons geïnterpelleerd over de betaling van de geneesheer met
wachtdienst, naar aanleiding van een probleem met enkele artsen. Er werd een enquête verricht
om een beter zicht te krijgen op de gewoontes op het terrein.
De eis van de dokter om na zijn prestatie contant betaald te worden, bestaat maar is veeleer
zeldzaam. Hetzelfde geldt voor de weigering om te komen in geval van latere betaling. Daar waar
een vraag om contante betaling is, is er een betalingstermijn van meer dan een maand en/of een
geplafoneerde betaling tot het Riziv-tarief. Hier moet volgens ons de oplossing voornamelijk
gezocht worden in de wijziging van de betalingsgewoontes. Bovendien zou in bepaalde gevallen
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het systeem van invordering het probleem moeten inperken. Deze elementen werden meegedeeld
aan het Directiecomité. Aan de OCMW’s die moeilijkheden ondervinden, werd voorgesteld om
inspiratie op te doen uit de aanpak van hun collega’s.
5. RADIOSCOPIE VAN DE RUSTHUIZEN
Sinds 1999 verrichten de Federatie van OCMW’s van de UVCW en de Afdeling OCMW van de VSGB
een radioscopie van de rusthuizen. In CPAS+ verscheen een synthese van de resultaten van de 14e
editie.
6. STROOMONDERBREKING
Naar aanleiding van een vraag van een lid van het Directiecomité werd er een document
betreffende de procedure voor rusthuizen in geval van stroomonderbrekingen, die in Charleroi
uitgewerkt werd, bekendgemaakt.
7. MISHANDELING
De Afdeling OCMW leverde een bijdrage aan het dossier over de vergrijzing in Brussel, met een
artikel over de mishandelingen van bejaarden in het tijdschrift “Espace de libertés”.
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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.
In 2014 onderhield de Afdeling betrekkingen met de staatssecretaris voor Maatschappelijke
Integratie, de minister van Tewerkstelling en Arbeid, de minister van Binnenlandse zaken, alsook
met de leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissies die
bevoegd zijn voor de bijstand aan personen.
De Afdeling OCMW onderhoudt uitstekende relaties met de POD Maatschappelijke Integratie en
met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Zo is ze hen dankbaar voor de doeltreffendheid waarmee deze diensten de verzoeken behandelen die de Afdeling in naam van de
OCMW’s indient.
Tal van ambtenaren van deze diensten werken met onze Vereniging samen.
De Afdeling OCMW is vertegenwoordigd in tal van adviesraden en onderhoudt zeer nauwe
contacten met verenigingen op federaal, gewest- of gemeenschapsniveau die een sociaal doel
nastreven.
De belangrijkste stellen wij hieronder aan u voor. De Afdeling OCMW is lid van de volgende
instanties:
Comité Ziekteverzekering van het RIZIV:
J.-M. Rombeaux, Adviseur bij de Afdeling OCMW
Nationale raad voor Ziekenhuisvoorzieningen
J.-M. Rombeaux, Adviseur bij de Afdeling OCMW
Comité van de dienst medisch toezicht van het RIZIV
J.-M. Rombeaux, Adviseur bij de Afdeling OCMW
Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding
Ch. Lejour, Adviseur bij de Afdeling OCMW
Federale adviescommissie maatschappelijk welzijn
M. Colson, Voorzitter van de Afdeling OCMW
Adviesraad voor de Huisvesting
M. Roberti, Voorzitter van het OCMW van Vorst
Territoriaal Pact voor de Werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
J-L Bienfet, Adviseur bij de Afdeling OCMW
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Fedasil
Strategisch overleg:
M. Colson, Voorzitter van de Afdeling OCMW van de VSGB
N. Sterckx, Adviseur bij de Afdeling OCMW
Operationeel overleg:
N. Sterckx, Adviseur bij de Afdeling OCMW
Begeleidingscomité van de KSZ
C. Lejour, Adviseur bij de Afdeling OCMW
Begeleidingscomité Actiris
D. D’Hoore, Departement Werk en Sociale Economie, OCMW van Brussel
Dhr. Roberti, Voorzitter van het OCMW van Vorst
Mevr. Genicot, Voorzitster van het OCMW van Koekelberg
Dhr. Spinette, Voorzitter van het OCMW van Sint-Gillis
Mevr. Martens, Secretaris van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek (tot juni 2014)
J-L Bienfet, Adviseur bij de Afdeling OCMW
Maribel
Mevr. Martens, Secretaris van het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek (tot juni 2014)
J.-L. Bienfet, Adviseur bij de Afdeling OCMW
CCFEE (Commission Consultative Formation Emploi Enseignement)
J.-L. Bienfet, Adviseur bij de Afdeling OCMW
CES
J.-L. Bienfet, Adviseur bij de Afdeling OCMW (deskundige overlegplatform sociale economie)
Adviesraad gezondheid en bijstand aan personen (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie)
- Afdeling instellingen en diensten aan bejaarden - deskundigen
J-M Rombeaux
- Afdeling instellingen en diensten aan gezinnen - deskundigen
J-M Rombeaux
- Afdeling instellingen en diensten voor maatschappelijke actie - deskundigen
J-L Bienfet
Gewestelijk interkabinet ‘armoede’
Mevr. Van Ransbeeck, OCMW van Brussel
J.-L. Bienfet, Adviseur bij de Afdeling OCMW
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HOOFDSTUK III - VARIA
I. INTERESSANTE PUBLICATIES
De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGB) publiceert haar eigen
werken:
1. Afdeling OCMW van VSGB

"OCMW-gids – Brusselse editie"
Laatste bijwerking: januari 2013
Brussel, VSGB, 2013, 379 blz. – Bestelnummer 604
Verkoopprijs:
leden

29 €

niet-leden

33 €

studenten

29 €

2. VSGB

“Nieuwe Gemeentewet - Brusselse editie”
Laatste bijwerking: 17/10/2012 op de website
Onze uitgave belicht vooral de artikelen die van toepassing zijn op de gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Sommige niet-opgeheven artikelen van de gemeentewet staan in grijstint
om de lezer eraan te herinneren geen rekening te houden met bepalingen die niet van toepassing
zijn op de Brusselse gemeenten.
Prijs & info op www.vsgb.be

Sommige publicaties worden uitgebracht door de “Federatie van OCMW’s” van de Vlaamse
zustervereniging VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) en de “Fédération des
CPAS” van de Waalse zustervereniging UVCW (Union des Villes et Communes de Wallonie).
Info op www.vvsg.be en www.uvcw.be
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II. STAF VAN DE AFDELING OCMW
MARIE WASTCHENKO (sinds november 2014)
Secretaris van de Afdeling OCMW
Voornaamste materies: Werking van het OCMW, maatschappelijke bijstand, terugvordering bij
de federale overheid en particulieren (maatschappelijke bijstand, RMI)
Tel. 02/238.51.56
marie.wastchenko@avcb-vsgb.be
JEAN-MARC ROMBEAUX
Adviseur
Voornaamste materies: Boekhouding van de OCMW‘s, rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen,
gezinshulp
Tel. 081/24.06.54 (behalve op donderdag: tel. 02/230.97.65)
jmr@uvcw.be
JEAN-LUC BIENFET
Adviseur
Voornaamste materies: Socio-professionele inschakeling (SPI), methodologie van het sociaal werk,
sociale maribel
Tel. 02/238.51.59
jean-luc.bienfet@avcb-vsgb.be
CHRISTIAN LEJOUR
Adviseur
Voornaamste materie: Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)
Tel. 02/238.51.60
christian.lejour@avcb-vsgb.be
NATHALIE STERCKX
Adviseur
Voornaamste materies: Territoriale bevoegdheid, recht op maatschappelijke integratie (RMI),
vreemdelingen
Tel. 02/238.51.61
nathalie.sterckx@avcb-vsgb.be
LATIFA HAZIM
Secretaresse
Tel. 02/238.51.57
latifa.hazim@avcb-vsgb.be
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