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Het aantal geschorste uitkeringsgerechtigden.
Volgens cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) zouden in 2015 zo'n 70.000
personen geschorst zijn en dus hun uitkering verloren hebben voor bepaalde duur. Een aantal
onder hen richten zich tijdens de schorsingsperiode tot het OCMW voor steun.
1. Hoeveel geschorste uitkeringsgerechtigden dienden een aanvraag tot steun in bij een
OCMW? Graag deze cijfers voor de afgelopen vijf jaar, opgesplitst per jaar en per
Gewest.
2. Hoeveel van deze aanvragen werden goedgekeurd? Graag deze cijfers voor de
afgelopen vijf jaar, opgesplitst per jaar en per Gewest. Graag ook een opsplitsing per
leeftijdscategorie en per duur van de schorsingsperiode.
3. Voor de aanvragen die geweigerd werden, wat zijn de voornaamste redenen om deze te
weigeren?
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Mijn administratie beschikt niet over dergelijke specifieke gegevens. De statistieken waarover
mijn diensten beschikken zijn gebaseerd op de daadwerkelijke terugbetalingen door de Staat van
de door OCMW’s verleende steun. In de terugbetalingsprocedure die OCMW’s verplicht dienen
te volgen moeten enkel die elementen worden vermeld die van belang zijn voor de terugbetaling.
Elementen uit het sociaal onderzoek, bij voorbeeld inzake de socio-economische toestand vóór
de steunaanvraag, worden dan ook niet meegedeeld, laat staan centraal bijgehouden. Bovendien
moet ook niet worden meegedeeld waarom een bepaalde steunaanvraag wordt geweigerd.
Uit een studie van de RVA, waarbij diens gegevens over werkzoekenden die in 2009
onderworpen waren aan de procedure inzake activering van het zoekgedrag werden gekruist met
de gegevens van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (datawarehouse Arbeidsmarkt en
Sociale Zekerheid), bleek dat na een effectieve sanctie (na 2de gesprek) er in 17% van de gevallen
een uitstroom was naar de sociale bijstand door een OCMW. Van alle min 30-jarigen stroomde
24,4% uit naar de sociale bijstand, bij de groep 30-39 jaar was dit 17,1 % en boven de 40 jaar
was dit 6,6%. De uitstroom naar de sociale bijstand per gewest was 6,5% voor het Vlaams
gewest, 22,1% voor het Waals gewest en 8,4% voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest.
In 2014 heeft de POD Maatschappelijke integratie, enkel op nationaal niveau, een gelijkaardige
studie uitgevoerd (focus “RVA-sanctie en doorstroom naar de OCMW’s”, terug te vinden op de
website www.mi-is.be). Het doel van deze studie was na te gaan in welke mate de personen aan
wie een sanctie door de RVA werd opgelegd doorstromen naar een OCMW. Over de periode
2007-2010 werden een aantal cohorten gevolgd voor in het totaal 141.026 door de RVA
gesanctioneerde personen. 18,4% daarvan deden in het eerst volgende jaar na de sanctie
minstens één kwartaal beroep op OCMW-steun (wat het cijfer van de RVA-studie bevestigd) en
70% daarvan bleek maximaal 2 kwartalen bij het OCMW in de steun te blijven.
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