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Het verblijf in het buitenland door leefloongerechtigden.
In de programmawet van 15 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 een week dient hij of zij het OCMW hiervan op voorhand op
de hoogte te brengen.
In antwoord op mijn vorige vraag stelde u dat de dienst Inspectie van de POD Maatschappelijke
Integratie zou toezien op de implementatie van deze maatregel en op de beslissingen van de
OCMW's terzake. U zou de statistieken ook op de voet volgen.
Graag bekwam ik een aantal gegevens, opgesplitst per Gewest (zo mogelijk per OCMW).
1. Hoeveel aanvragen voor verblijf in het buitenland zijn tot op heden ingediend?
2. In hoeveel gevallen werden overtredingen vastgesteld, zijnde dat de persoon langer dan
een week in het buitenland verbleef, maar het bevoegde OCMW hiervan niet op de
hoogte had gebracht?
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 deze inspectie? Welke elementen maken deel uit van het
onderzoek?
5. Hoe vaak werden door de dienst Inspectie van de POD Maatschappelijke Integratie
overtredingen op deze maatregel vastgesteld? Welke gevolgen kregen deze
overtredingen?
6. Zijn 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?

DE MINISTER VAN MIDDENSTAND, ZELFSTANDIGEN, KMO’S, LANDBOUW EN
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE
Antwoord op vraag nr. 554 geregistreerd op 4 oktober 2016 en gesteld door mevrouw Valerie
VAN PEEL

Vragen 1 + 2 + 3
Momenteel beschik ik nog niet over gegevens in verband met het aantal aanvragen voor verblijf
in het buitenland en bijgevolg ook niet over het aantal keren dat betrokkenen in voorkomend
geval het OCMW niet op de hoogte hebben gebracht.
De reden hiervoor is dat de POD Maatschappelijke Integratie enkel informatie heeft over de
aanvragen tot terugbetaling van het leefloon na toekenning. Noch de beslissingen tot schorsing
van het leefloon, noch hun redenen, worden gemeld.
Samen met mijn administratie heb ik stappen gezet om een werkinstrument te ontwikkelen dat
toelaat de toepassing van deze wijziging op adequate wijze op te volgen. Zo zal het in de
toekomst mogelijk zijn om de situaties van leefloongerechtigden die langer dan een week in het
buitenland verblijven nauwkeurig te volgen. Het creëren van een dergelijk instrument vereist
evenwel een aanpassing van de huidige terugbetalingsformulieren.
Vragen 4 + 5
De bepaling dat elke gerechtigde op leefloon het bevoegde OCMW op de hoogte moet brengen
van ieder verblijf van één week of meer in het buitenland is in werking getreden op 9 januari
2016.
Aangezien de Inspectiedienst van de POD Maatschappelijke Integratie momenteel de controles
van dossiers van 2015 uitvoert, is het nog niet mogelijk om al een overzicht te geven van de
gevolgen van deze nieuwe maatregel ter sensibilisering van de leefloongerechtigden.
Ik heb de inspectiedienst de opdracht gegeven om volgend jaar, wanneer de controles van de
dossiers van 2016 uitvoert, specifiek aandacht te besteden aan de dossiers die betrekking
hebben op het verblijf in het buitenland. Deze controle zal het dan ook mogelijk maken om een
beter zicht te krijgen op de frequentie van dergelijke verblijven.
Vraag 6
Zoals hiervoor al aangehaald is het nog te vroeg om al een inzicht te krijgen aangaande de
impact van deze nieuwe maatregel.
Gelet op het feit dat ik reeds een duidelijk kader gecreëerd heb betreffende de elementen die
het sociaal onderzoek moet omvatten en gelet op het feit dat de controle op een verblijf in het
buitenland geen nieuwe maatregel is, maar een verstrenging van de vroegere bepaling, ben ik
van oordeel dat de OCMW’s de toepassing van deze maatregel in principe op correcte wijze

kunnen uitvoeren. Desalniettemin zal ik niet nalaten om te gelegener tijd na te gaan of er op
basis van de toepassing in de praktijk nog extra richtlijnen noodzakelijk zijn.
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