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Leefloongerechtigden – verblijf in het buitenland 

In de programmawet van 26 december 2015 werd ingeschreven dat elke leefloongerechtigde 

maximum één maand per jaar in het buitenland mag verblijven. Wanneer het verblijf van de 

leefloongerechtigde langer is dan één week, dient hij of zij het OCMW hiervan op voorhand op de 

hoogte te brengen. Graag bekom ik een aantal gegevens voor de jaren 2015 en 2016, opgesplitst per 

Gewest (zo mogelijk per OCMW).  

1. Hoeveel aanvragen voor verblijf in het buitenland werden er ingediend?  

2. In hoeveel gevallen werden er overtredingen vastgesteld, zijnde dat de persoon langer dan één 

week in het buitenland verbleef maar het bevoegde OCMW hiervan niet op de hoogte heeft gesteld?  

3. Welke sancties werden vervolgens opgelegd? Kan u per sanctie aanduiden hoeveel keer deze werd 

toegepast?  

4. Hoeveel dossiers werden door de POD Maatschappelijke Integratie geïnspecteerd? Op welke wijze 

verloopt de inspectie? Welke elementen maken deel uit van het onderzoek? 

5. Hoeveel overtredingen op deze maatregel werden door de dienst Inspectie van de POD 

Maatschappelijke Integratie vastgesteld? Welke gevolgen kregen deze overtredingen?  

6. Zijn er volgens u nog (bijkomende) richtlijnen nodig of nuttig om aan de OCMW's mee te geven om 

een betere controle op de toepassing van deze maatregel te bekomen? Zo ja, welke?  

7. Uw voorganger zette reeds stappen om een werkinstrument te ontwikkelen dat zou toelaten om 

de situaties van leefloongerechtigden die langer dan één week in het buitenland verblijven, 

nauwkeurig te volgen.  

a) Hoe ver staat de ontwikkeling van dit instrument en benodigde softwarepakketten? Is dit 

intussen volledig in werking getreden?  

b) Zijn de eerste resultaten hiervan reeds ter beschikking of wanneer mogen we die 

verwachten? 



DE MINISTER VAN MIDDENSTAND, ZELFSTANDIGEN, KMO’S, LANDBOUW EN MAATSCHAPPELIJKE 

INTEGRATIE  

Antwoord op vraag nr. 909 geregistreerd op 4 oktober  2017 en gesteld door mevrouw Valerie VAN 

PEEL 

1. en 2. Mijn diensten beschikken niet over deze gegevens. Noch over het aantal aanvragen voor een 

verblijf in het buitenland, noch over het aantal keren dat een betrokkene het OCMW 

voorafgaandelijk niet op de hoogte zou hebben gebracht. Terwijl de betaling van het leefloon in 

principe gewaarborgd blijft tijdens een verplaatsing naar het buitenland, wordt de betaling ervan 

geschorst wanneer dit verblijf de vier weken overschrijdt. In de volautomatische 

terugbetalingsprocedure moeten de OCMW's dan ook enkel meedelen dat het leefloon wordt 

geschorst omwille van een verblijf van vier of meer weken.  

3. Eind april 2017 werden de nodige ICT-aanpassingen gedaan zodat de OCMW's de informatie over 

dit specifiek motief van schorsing kunnen en dienen over te maken. Vanaf mei 2017 worden deze 

gegevens in onze toepassing verwerkt. Tot op heden werd het leefloon omwille van verblijf in het 

buitenland in 146 dossiers geschorst.  

4. De inspectie van de dossiers leefloon heeft steeds betrekking op de dossiers van het vorige jaar. 

Vermits wij in onze toepassing enkel gegevens hebben vanaf mei 2017 zullen deze dossiers pas vanaf 

2018 gecontroleerd worden. Momenteel is de inspectiedienst haar procedure voor de controle van 

de dossiers leefloon aan het herzien. Hierbij wordt er rekening gehouden met de veranderingen in de 

regelgeving rond het verblijf in het buitenland, het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke 

integratie (GPMI) en de aanwending van de extra toelagen GPMI.  

5. Vermits de controles in 2018 zullen plaatsvinden, zal de analyse van deze gegevens maar 

beschikbaar zijn in het jaarverslag 2019.  

6. Ik wens dan ook bovenvermelde analyse van mijn inspectiedienst af te wachten. Daardoor is het 

mijns inziens nu te vroeg om al bijkomende maatregelen te voorzien.  

7. Zie punt 3. 


