COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE
MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
van
WOENSDAG 13 JULI 2016
Namiddag
______
Vraag van mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen,
KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de controle van weigeringen
inzake recht op maatschappelijke integratie" (nr. 10999)

Valerie Van Peel (N-VA):
Mijnheer de minister, ik heb een vraag in verband met de controle van weigeringen inzake het
recht op maatschappelijke integratie. In het kader van het nieuwe beheersplan van de
POD Maatschappelijke Integratie voerde de inspectiedienst controles uit op de wettelijkheid
van de weigeringen door OCMW's inzake het recht op maatschappelijke integratie. Daarbij
werd opgemerkt dat in 65 % van de gecontroleerde aanvragen geen enkel dossier tot
weigering voorkwam. Dat is toch opvallend.
Uit verdere analyse blijkt volgens de POD Ml zelf dat talrijke OCMW's hun beslissingen tot
weigering simpelweg niet meedelen. Nochtans is dat verplicht volgens artikel 21, § 6, eerste lid
van de wet van 26 mei 2002. Volgens dat artikel moet elke beslissing tot toekenning, weigering
of herziening aan de Staat worden doorgegeven. We merken nu dat dit onvoldoende gebeurt.
Daarom wil ik u de volgende vraag voorleggen, mijnheer de minister.
Wat is volgens u de oorzaak hiervan? Op welke manier zal u ervoor zorgen dat dit in het
vervolg wel op een correcte manier gebeurt? Het zijn toch dit soort cijfergegevens die het ons
mogelijk maken om ons beleid op een juiste manier af te stemmen op de realiteit.
Minister Willy Borsus:
Mevrouw Van Peel, er zijn twee redenen waarom bij 65 % van de gecontroleerde aanvragen
geen enkel dossier tot weigering werd overgemaakt. Ten eerste gaan een aantal OCMW’s
ervan uit dat ze hun beslissing enkel moeten overmaken aan de administratie bij een aanvraag,
een herziening of een stopzetting van een toelage. Bijgevolg delen ze hun informatie niet mee
als er vanwege een weigering geen leefloon wordt toegekend omdat er geen enkele
terugbetaling wordt gevraagd. Ten tweede werd er vastgesteld dat een van de softwarefirma’s
die instaat voor de ontwikkeling en ondersteuning van de ICT-toepassingen van een aantal
OCMW’s, in geen geschikte stroom heeft voorzien in zijn informaticaprogramma. Aangezien
die informatielink niet bestaat, kunnen de OCMW’s die van die ICT-toepassing gebruikmaken,
hun weigeringen niet overmaken aan de betrokken administratie.
Mijn administratie heeft al een aantal maatregelen genomen om die situatie op te lossen. Ten
eerste werden de OCMW’s reeds via de elektronische nieuwsbrief van de administratie op de
hoogte gebracht van de verplichting om de weigeringen tijdig over te maken. Ik overweeg ook
een bijkomende communicatie om hen daaraan te herinneren.

Verder werd het probleem besproken op het maandelijkse overleg tussen de administratie en
de softwarefirma’s. Er wordt in een opvolging voorzien, zodat er op dit niveau geen
blokkeringen meer gebeuren.
Ten slotte, de inspectiedienst zal bijzondere aandacht besteden aan deze dossiers. Na zes
maanden zal deze dienst een samenvattend intern rapport opmaken over de vaststellingen.
Op basis van dit rapport kunnen dan, indien nodig, bijkomende maatregelen worden genomen.
Valerie Van Peel (N-VA):
Dank u, mijnheer de minister, u bent sneller dan uw schaduw, of toch dan mijn vraag. Ik ben
blij te horen dat hiervan meteen werk is gemaakt. Als men een volledig beeld wil krijgen van
de problematiek, is het belangrijk in beeld te brengen waarom er geweigerd wordt, wanneer er
geweigerd wordt en of er op dat vlak grote verschillen zijn tussen de OCMW’s.
Wij hebben die discussie al eerder gevoerd. Werken op maat is goed, maar ik hoop dat er
binnen de OCMW’s op dat vlak toch een soort gelijkvormigheid is. Het zou niet mogen
afhangen van de plek waar iemand geboren is of hij al dan niet in aanmerking komt om een
dossier op te starten.
Kortom, het lijkt mij een goede zaak dat u er werk van maakt om gegevens binnen te krijgen.
Ik kijk uit naar het rapport, want ik meen dat daaruit interessante zaken zullen voortkomen. Dit
wordt vervolgd in de commissie, hoop ik.

Het incident is gesloten.

