COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE
MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
van
WOENSDAG 19 APRIL 2017
Namiddag
______
Vraag van mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen,
KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de middelentoets door het OCMW
en het opzoeken van bankgegevens" (nr. 17633)
Valerie Van Peel (N-VA): Mijnheer de minister, de middelentoets die OCMW’s moeten
uitvoeren, is niet altijd zo evident. Momenteel vraagt het OCMW aan een steunzoeker om een
schriftelijke verklaring dat het OCMW in zijn naam de rekeningstand mag opvragen bij bank X
en Y. Het probleem is echter dat het OCMW niet weet of er nog een bank Z is waar ook een
rekening op naam van de steunzoeker openstaat. Daarom is het moeilijk om een echt zeker
algemeen beeld te krijgen. Enkele banken willen de gegevens ook alleen nog doorgeven via
Febelfin. Febelfin treedt dus in feite op als tussenpersoon.
Een goedkope en waterdichte procedure zou de creatie van een wettelijk kader zijn om via de
NBB een lijst te krijgen van alle rekeningen van de steunzoeker geopend bij de banken.
Misschien zouden wij ook kunnen overwegen om de geviseerde banken te verplichten om de
rekeningstanden, zonder tussenkomst van Febelfin, door te geven aan het OCMW, wanneer
de rekeningen op die lijst staan. Dat zou eenvoudig kunnen worden gerealiseerd door de
OCMW’s toegang te geven tot het CAP.
Vooral het eerste element is belangrijk. Als de OCMW’s beschikken over een lijst met alle
rekeningen van de steunzoeker, zou men immers kunnen zeggen dat het aan de steunzoeker
is om dan te beslissen of er ook naar de rekeningstand mag worden gekeken. Als hij dat niet
toestaat, dan kan het OCMW geen financieel onderzoek doen en weigert het sowieso het
dossier, maar zo laat men de beslissing wel nog in handen van het individu. Ik kan immers wel
begrijpen dat daarvoor anders toch wel enige schrik bestaat. Dat eerste element lijkt mij echter
toch zeker mogelijk.
Hoe staat u hiertegenover? Bent u het idee genegen om OCMW’s toegang te geven tot het
CAP? Binnen welke tijdspanne denkt u een en ander te realiseren?

Minister Willy Borsus: Mevrouw Van Peel, in het kader van hun opdrachten zijn OCMW’s
wettelijk verplicht een maatschappelijk onderzoek uit te voeren over de steunaanvrager,
vooraleer de maatschappelijke dienstverlening toe te kennen. De middelentoets is in dat
opzicht een cruciaal onderdeel van dat onderzoek.
Het is van primordiaal belang voor OCMW’s om te kunnen beschikken over informatie over
het bestaan van een bankrekening van de steunaanvrager.
Het lijkt mij dan ook interessant dat de OCMW’s toegang zouden hebben tot het Centraal
aanspreekpunt.

Om die reden nam ik overigens eind 2015 al het initiatief om de minister van Financiën, de
heer Van Overtveldt, en de toenmalige staatssecretaris bevoegd voor de Bestrijding van
sociale fraude, de heer Tommelein, aan te schrijven om de OCMW’s deels toegang te
verlenen, zodat de OCMW’s over de bankgegevens kunnen beschikken.
Belangrijk bij die oefening is oog te hebben voor de proportionaliteit in verband met de
geconsulteerde gegevens. Het is in eerste instantie dan ook mijn bedoeling de OCMW’s
toegang te verlenen tot gegevens over het bestaan en alleen het bestaan van rekeningen, met
de betreffende rekeningnummers waarover een steunaanvrager beschikt.
Intussen heeft mijn administratie verschillende stappen naar de andere partners gezet, in het
bijzonder naar de FOD Financiën. Er zal, enerzijds, in een wettelijke basis moeten worden
voorzien, om de OCMW’s toegang te verlenen. Er zal, anderzijds, toegang via de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid moeten worden verleend.
De KSZ analyseert momenteel de behoeften voor de ontwikkeling van die stroom.
De Nationale Bank van België werkt aan de ontwikkeling van een webservice of webstroom
voor de toekomstige gebruikers.

Valerie Van Peel (N-VA): Mijnheer de minister, wij zullen ook uw partners nog eens aansporen
tot actie, want die toegang zou de zaken vergemakkelijken. Ik begrijp uw opmerking dat wij al
goed gevorderd zullen zijn als OCMW's minstens weet hebben van het bestaan van
rekeningen; het is dan aan de cliënt om de rest van de gegevens te bezorgen. Doet hij dat
niet, dan werkt hij natuurlijk niet mee aan het onderzoek en dat heeft sowieso gevolgen. Ik
begrijp uw voorzichtigheid inzake het doorgeven van rekeningstanden, maar het zou zeer goed
zijn, mocht er wel een toegang zijn tot de rekeningen.

Het incident is gesloten.

