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Vraag van mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, 
Kmo's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "verlof in het buitenland en 
leefloon" (nr. 17122) 

  
 
Valerie Van Peel (N-VA): Mijnheer de minister, we hebben een verstrenging van de wet 
goedgekeurd, waarbij elke leefloongerechtigde maximaal een maand per jaar in het buitenland 
mag verblijven. Dat is een goede zaak, want het is te vergelijken met iemand die werkt. 
  
De inspectie van de POD Ml zou toezien op de implementatie van die maatregel. De POD MI 
blijkt echter enkel informatie te hebben over de aanvragen tot terugbetaling van het leefloon 
na toekenning. Bij een beslissing tot schorsing van het leefloon wordt de reden daarvoor niet 
vermeld. 
  
U zou samen met uw administratie stappen zetten om een werkinstrument te ontwikkelen dat 
toelaat de toepassing van de wijziging op adequate wijze op te volgen. Zo zou het in de 
toekomst mogelijk zijn om de situaties van leefloongerechtigden die langer dan een week in 
het buitenland verblijven, nauwkeurig op te volgen. 
  
Mijnheer de minister, hoever staat het met de ontwikkeling van dit werkinstrument? Zonder 
statistieken en een concrete opvolging kan men immers niet weten of extra richtlijnen 
noodzakelijk zouden zijn. Welke timing hebt u voor ogen? 

  
 
Minister Willy Borsus: Mevrouw Van Peel, ik hecht veel belang aan de opvolging van de 
betreffende maatregel. 
  
De wet is in werking getreden in januari 2016 en ik heb via de omzendbrief van 12 januari 2016 
meer verduidelijking gegeven aan de OCMW's over de toepassing ervan. 
  
Om een optimale opvolging te verzekeren, heb ik aan mijn administratie gevraagd een 
monitoringinstrument te creëren. De ontwikkeling ervan vergde een aanpassing van de huidige 
terugbetalingsformulieren. Inmiddels werd de verandering aangebracht en gaat ze in productie 
in het informaticasysteem van de POD Maatschappelijke Integratie. 
  
De aanpassing moet nog worden ontplooid in het platform van de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid. 
  
Dat zal de komende dagen gebeuren. Bovendien hebben de softwarehuizen reeds de nodige 
technische documentatie ontvangen. Zij hebben tot eind april de tijd om het werkinstrument te 
ontwikkelen en ter beschikking te stellen van de OCMW’s. Eens dat is gebeurd, zal het voor 
de OCMW’s mogelijk zijn om de weigeringen wegens een verblijf in het buitenland in het 
informaticasysteem van de POD Maatschappelijke Integratie in te voeren, zodat de nodige 



statistieken, en misschien controles, kunnen worden verzameld en de wijziging concreet kan 
worden opgevolgd. 

  
 
Valerie Van Peel (N-VA): Mijnheer de minister, het is het niet, maar het lijkt een een-tweetje 
te worden. Dat is zeer goed nieuws. Dan verwachten wij dat zeer snel; zoals steeds met 
softwarepakketten duurt het wat langer dan men hoopt. Het lijken whizzkids, die van alles 
kunnen, maar het duurt toch altijd lang. 

  
Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
 


