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Nachtopvang in
Vlaanderen

OCMW’s BLIJVEN ONGESTRAFT
Volgende
bijeenkomst
donderdag 1° februari
om 10u30
Koninklijke straat123
Brussel
Tussen de Botaniek en
de Kongreskolom
Verplaatsingskosten
worden ter plaatse
terugbetaald

INSPECTIEVERSLAGEN VAN POD MI UITGEVOERD IN 2017
Verantwoordelijke
uitgever: Jean Peeters,
225 Vooruitgangstraat,
1030 Brussel

Voor meer informatie zie je : www.mi-is.be/nl. In de gele strook
klik je op “Tools OCMW”, nadien op INSPECTIE en je krijgt de
verslagen van 2016 in alfabetische orde. Voor de verslagen van
2014 of 2015 klik je op « Meer info ». Dit zijn enkele
voorbeelden :

ANTWERPEN
Recht op Maatschappelijke Integratie,
controle van de sociale dossiers. In 17 van de
50 gecontroleerde dossiers (34%) was de
betoelaging (de uitkering dus)… niet correct.
In (6 dossiers) maakte het OCMW
berekeningsfouten in het nadeel van de
cliënt en wordt er gevraagd het dossier te
herzien. Het OCMW kan niet vrij kiezen welke
categorie toegekend wordt. Indien de dakloze
tijdelijk verblijft bij iemand is er recht op
categorie samenwonende (uitzondering:
categorie alleenstaande indien een afgesloten
GPMI met het oog op het vinden van een
eigen woonst). Een dakloze persoon die alleen
woont heeft vanzelfsprekend recht op een
leefloon
categorie
alleenstaande,
bv.
betrokkene leeft op straat.

de beslissing dat de toekenning RMI ovv LL
gekoppeld is aan het bijvoorbeeld volgens van
Nederlandse les, een omscholingscursus, enz.
is strijdig met de wetgeving.

OOSTENDE
Toekenning beperkt in tijd: In diverse
dossiers wordt de toekenning van het leefloon
beperkt in de tijd. De toekenningen kunnen
niet beperkt worden in de tijd: het recht
bestaat
immers
zolang
de
toekenningsvoorwaarden vervuld worden en
de OCMW’s moeten deze minstens één maal
per jaar controleren. En dit zelfs wanneer het
gaat om een toekenning van het recht op
maatschappelijke integratie tijdens een
periode van een RVA-sanctie. Wanneer de
aanvrager geen recht op maatschappelijke
integratie meer heeft, dient er in het kader
van
een
goede
opvolging
een
stopzettingsbeslissing genomen te worden.

Een begunstigde van het recht op
maatschappelijke integratie is wettelijk niet
verplicht om zijn maandelijkse uitgaven voor
te leggen aan en te rechtvaardigen voor het
OCMW (in tegenstelling tot zijn/haar
inkomsten en behoudens gefundeerde
vermoedens van fraude, of een dossier
budgetbeheer). De toekenning of de
eventuele verlening van het RMI laten
afhangen van het voorleggen van deze
elementen is evenmin correct; artikel 3 van
de wet van 26/05/2002 somt de 6
toekenningsvoorwaarden op van het recht op
maatschappelijke integratie. Als er voldaan
wordt aan de zes voorwaarden is er recht. …
Het OCMW kan hier dus nooit eventuele
nieuwe voorwaarden aan toevoegen…

LEUVEN

OUDERGEM

Er worden andere voorwaarden dan de
wettelijke voorwaarden toegevoegd aan de
toekenning van het RMI, bijvoorbeeld het
volgen van Nederlandse les. In deze context
kunnen er bij het toekennen van een
installatiepremie via de RMI-wetgeving geen
aankoopbewijzen opgevraagd worden. De
toekenning
van
het
recht
op
maatschappelijke integratie kan niet
verbonden worden aan voorwaarden buiten
de wetgeving. Het stelselmatig opnemen in

- Bewijsstukken – binnen brengen van
documenten: er werd vastgesteld dat het
OCMW in een aantal weigeringsbeslissingen
ook verwijst naar het niet binnenbrengen van
documenten die bv betrekking hebben op de
uitgaven van de betrokkene. Wij herinneren er
u aan dat enkel het inkomstenonderzoek (en
niet de uitgaven) deel uitmaakt van de
verplichte elementen van het sociaal
onderzoek mbt het al dan niet toekennen
van het RMI. (OB 14/3/2014)

Tijdens de controle werden een aantal
GPMI ’s nagekeken en werden volgende
vaststellingen gedaan : in geen enkel dossier
werd een sociale balans teruggevonden (in
sociaal verslag opgenomen of op een apart
document),
de
contracten
bevatten
grotendeels dezelfde doelstellingen, de
contracten zijn slordig (niet volledig ingevuld,
doelstellingen die niet van toepasselijk zijn
werden niet geschrapt) en bij vrijstelling van
opmaak van een GPMI was er geen
vermelding in de motivering van de beslissing.
NIJLEN

- De kennisgevingen zijn
vaak
te
juridisch
geschreven zodat ze voor
de begunstigde onleesbaar
zijn.
- opgelet bij de formulering
van bepaalde beslissingen : het OCMW kan
naast de wettelijke voorwaarden van het
artikel 3 van de wet geen bijkomende
voorwaarden stellen aan de toekenning van
het RMI. Art 35§2 van het KB: socioprofessionele vrijstelling voor jongeren die
studies met voltijds leerplan volgen. De
vrijstelling is een recht voor betrokkene indien
hij aan de voorwaarden voldoet.
SINT-AGATHA-BERCHEM
Bij één van de gecontroleerde “geweigerde
dossiers” werd geen kennisgeving verstuurd
WESTERLO
Er worden andere voorwaarden dan de
wettelijke voorwaarden toegevoegd aan de
toekenning van het RMI, bijvoorbeeld het
betalen van de huur. De toekenning van het
recht op maatschappelijke integratie kan niet
verbonden worden aan voorwaarden buiten
de wetgeving. Het stelselmatig opnemen in
de beslissing dat de toekenning RMI onder de
vorm van een leefloon gekoppeld is aan het
bijvoorbeeld betalen van de huur, of het
volgen van Nederlandse les is strijdig met de
wetgeving. Als de toekenninsgvoorwaarden
voldaan zijn, is er recht op maatschappelijke
integratie
ZAVENTEM
11 individuele dossiers werden gecontroleerd.
Er werd niet voldaan aan de voorwaarden om
recht te hebben op een verhoogde
staatstoelage dakloze van 100%. Een
verhoogde staatstoelage van 100 % wordt
toegekend en dit voor een duur van twee jaar
(omzendbrief van 30/03/07) voor een persoon
die zijn hoedanigheid van dakloze heeft
verloren door een persoonlijke woning te
betrekken op het grondgebied van de

gemeente (omzendbrief
van 07/05/07) die dient
als hoofdverblijfplaats.
Dus bijgevolg tijdens de
periode van dakloosheid
is er recht op een
gewone toelage 55%.
GENT
Uit de controle van de knipperlichten is
gebleken dat er een foutieve verrekening
gebeurt van inkomsten uit loon wanneer
personen in een onthaaltehuis verblijven. Wij
wijzen erop dat voor de berekening van het
leefloon inkomsten steeds op de maand
moeten verrekend worden waarop ze
betrekking hebben en niet wanneer ze bv
uitbetaald worden. Gelieve hier de nodige
aanpassingen te doen opdat de berekening
van het leefloon voor deze personen correct
volgens de wettelijke bepalingen gebeurt. (
gewerkt in juli : loon van juli dient verrekend
te worden bij het leefloon voor juli)………
…De beslissing houdende toekenning of
verhoging
van
een
leefloon
die
genomenwordt ingevolge een door de
betrokkene ingediende aanvraag heeft
uitwerking op de datum van ontvangst van
die aanvraag.”
Bovendien is onze specifieke bepaling
gunstiger voor de betrokkene dan de bepaling
van
het
Handvest,
dat
in
een
minimumbescherming voorziet voor alle
sociaal verzekerden.
- Beslissing: in een aantal dossiers wordt de
beslissing te laat genomen , oa bij de
jaarlijkse herziening of meer dan 30 dagen na
aanvraagdatum
- Intake-formulier / verklaring op eer werd in
een aantal dossiers niet ondertekend en/of
onduidelijk en onvolledig (oa. datum
ontbreekt) ingevuld. In navolging van het
artikel 6 §2 van het KB van 11 juli 2002 dient
het intakeformulier met de nodige
nauwkeurigheid ingevuld te worden en moet
het ondertekend worden door de aanvrager.

NACHT OPVANG IN VLAANDEREN
Nachtopvang is in Vlaanderen op veel
plaatsen nog tegen betaling, dit ook in de
winter en meestal enkel met de
basisvoorziening BBB. De opmerking van Koen
Hermans, projectleider aan de KUL klinkt dan
ook begrijpelijk: Er zijn maar weinig daklozen
die gebruik maken van de winteropvang.
Hoewel ze er tijdens de koudste maanden van
het jaar de nacht kunnen doorbrengen, zien
velen het als een allerlaatst redmiddel. Ze
slapen nog liever in een station of een
kraakpand. Anders verliezen ze gewoon hun
vaste slaapplaats op straat, of in een
schuilplaats.
Uit:
https://nieuws.kuleuven.be/nl/campuskrant/FaculteitSocialeWetens
chappen

Bovendien is het vaak ook enkel toegankelijk
voor mensen met een geldig identiteitsbewijs.
ANTWERPEN
Tijdens de winterperiode (van 1 december
tot 31 maart) breidt Antwerpen het
bestaande opvangaanbod aanzienlijk uit. De
rest van het jaar is er buiten De Biekorf (enkel
voor chronische daklozen) maar een heel
beperkt aantal plaatsen.
Brugge
De nachtopvang van Brugge heeft 10 bedden
het volledige jaar door. De nachtopvang is
gratis.
Tijdens de winterperiode (13/11/2017 tot
31/03/2018) wordt de capaciteit verhoogd
met 8 bedden, dat zijn dus 18 bedden in
totaal.
Men kan er 5 op 8 nachten slapen. Tijdens
vriestemperaturen
en
extreme
weersomstandigheden geldt die regel niet,
ook mensen zonder verblijfsdocumenten
kunnen zich aanbieden.

Oostende
Van 13 nov tot 30 maart , mits telefonische
aanmelding van maandag tot vrijdag, tussen
11.30 en 12.00
Bed, Bad , Brood (en
Begeleiding) voor 20 personen. Vrijwilligers
spelen hier een cruciale rol in. Er is echter
heel het jaar door nood aan opvang voor
mannen en vrouwen.
Gent
40 extra opvangplaatsen worden voor de
winter voorzien (in het Baudelo-gebouw) en
25 bedden in Huize Triest van 17 nov tot 11
maart 2018. CAW O-Vl heeft anders ook nog
26 bedden + 4 kinderbedjes. Die vormen van
opvang zijn gratis en toegankelijke van 21.00
tot 09.00. Er zijn 3 aanmeldmomenten
Mechelen:
De opvangcapacitiet van het CIC (Crisis
Interventie Centrum) wordt uitgebreid van 10
naar 15 plaatsen (alleenstaanden of gezinnen)
en dit voor gans het jaar. De BBB formule
verdwijnt; je kan er nu de ganze dag blijven.
De mensen mogen er nu ook
langer
verblijven, maximum een maand. Een hele
verbetering. Het prijskaartje is 13,26 EUR ,
kinderen tot 12 jaar betalen 8,16 EUR. Toch
niet evident als je geen inkomen meer hebt.
De prijs wordt bepaald door het CAW.
Leuven Van 15 november tot 31 maart
organiseren CAW en OCMW opvang voor
daklozen
volgens
het
BBB-principe

Volgende vergadering : donderdag 1 februari :

Koninklijke straat 123 om 10u30 Brussel
Verplaatsingskosten worden ter plaatse terugbetaald

