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Vraag van mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Middenstand, 
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ondersteuning van OCMW's om binnen het GPMI een gemeenschapsdienst voor 
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Valerie Van Peel (N-VA):  
 
Mijn vraag is erg kort, mijnheer de minister. In het regeerakkoord staat dat we het 
GPMI in overleg met de sector zullen uitbreiden naar andere gerechtigden inzake 
maatschappelijke integratie en dienstverlening. Er staat ook in dat er in onderling 
overleg een duidelijk traject naar meer zelfredzaamheid opgenomen wordt en in 
evaluatiemomenten wordt voorzien. 
 
Daarnaast is het ook de bedoeling dat de federale regering via een aanpassing van de 
regelgeving aan de lokale besturen nieuwe instrumenten zal aanreiken inzake sociale 
en maatschappelijke integratie om binnen dit GPMI een gemeenschapsdienst voor 
leefloners uit te werken. 
 
Hierbij wordt het initiatief van de cliënt maximaal gerespecteerd en maatschappelijke 
of professionele reïntegratie beoogd. 
 
Mijn vraag is erg simpel. Wat is de huidige stand van zaken? Welke stappen heeft u 
reeds gezet? Op welke manier zal u de lokale besturen ondersteunen? Welke nieuwe 
instrumenten zullen worden aangereikt? 
 
 
Minister Willy Borsus:  
 
Ik heb een studieopdracht gegeven om beleidsaanbevelingen te verzamelen over het 
GPMI. Op basis van een bevraging bij de OCMW’s wordt een kwalitatieve analyse 
gemaakt van volgende intenties. Ten eerste, de mogelijkheden om het GPMI uit te 
breiden naar andere doelgroepen. Ten tweede, het gebruik van het instrument in het 
raam van een beleid, gericht op sociale activering. Ten derde, optimalisering van het 
GPMI in het kader van sociale begeleiding van begunstigden. Ten vierde, 
optimalisering van het GPMI in het licht van monitoring van de evolutie die de 
begunstigden doormaken en bepalen hoe de voortgang meetbaar kan worden 



gemaakt. Ten vijfde, de optimalisering van het GPMI in het kader van administratieve 
vereenvoudiging, niet onbelangrijk. Ten zesde, concretisering van het GPMI met de 
gemeenschapsdienst, rekening houdend met de filosofie van de wet betreffende het 
recht op maatschappelijke integratie. Ten zevende, goede praktijken betreffende de 
toepassing van het GPMI, evenals de valkuilen die moeten worden vermeden. 
 
Er werd een schriftelijke bevraging uitgevoerd bij alle OCMW’s. De resultaten hiervan 
worden nu verwerkt. Om de eerste onderzoeksbevindingen te toetsen aan de praktijk, 
zullen nog diepte-interviews worden uitgevoerd bij een representatief staal van de 
OCMW’s en worden klankbordgroepen opgezet, samengesteld uit experts en 
stakeholders. Dat betreft een studie. 
 
Ik verwacht de resultaten van deze studie eind dit jaar. De beleidsaanbevelingen die 
op basis van deze studie geformuleerd zullen worden, zullen mij toelaten te bepalen 
op welke manier de lokale besturen best ondersteund worden en welke vorm van 
GPMI het meest beantwoordt aan de noden van de OCMW’s en de begunstigden. 
 
Zoals ik heb aangekondigd in mijn beleidsnota zet ik daarbij in op een beleid van 
sociale activering om drempels om volwaardig te kunnen deelnemen aan onze 
maatschappij weg te werken. Nog een beetje geduld dus voor het resultaat van deze 
brede studie. 
 
 
Valerie Van Peel (N-VA):  
 
Geduld is niet mijn beste kwaliteit, dat moet ik toegeven, mijnheer de minister. Ik vind 
het wel goed dat u zo’n brede studie vraagt en dat de OCMW’s er in die mate bij 
betrokken worden. Wat wij zeker willen vermijden, is dat de administratieve lasten nog 
zwaarder zouden worden. Ik meen dat geen enkel OCMW daar vragende partij voor 
is, hoewel de uitbreiding van het GPMI wel iets is wat breed gedragen wordt. 
 
U wil de tijd nemen. Oké, ik zal wat werken aan mijn geduld. Ik neem aan dat u het 
resultaat dan wel in de commissie zult komen toelichten? Als u dat niet mocht doen, 
stel ik opnieuw een vraag wanneer mijn geduld op is. 
 
Dank u wel, mijnheer de minister. 
 
Het incident is gesloten. 
 
 


