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INLEIDING 

 
 

1. De territoriale bevoegdheidsregels van de OCMW's 

 
De materie van de territoriale bevoegdheid van de OCMW's wordt geregeld door de wet van 2 april 

1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn. 

De territoriale bevoegdheidsregels van de OCMW's van de wet van 2 april 1965 hebben zonder 

onderscheid betrekking op de maatschappelijke hulp (organieke OCMW-wet van 8 juli 1976) en het 

recht op maatschappelijke integratie (wet van 26 mei 2002). Zij verschillen niet voor de 

maatschappelijke hulp en het leefloon. Wanneer een OCMW bevoegd is, is het bevoegd om eender 

welke vorm van steun toe te kennen, zowel maatschappelijke hulp, als leefloon. 

De wet van 2 april 1965 legt een principe vast, een algemene bevoegdheidsregel en voorziet in een 

bepaalde aantal uitzonderingen.  

De algemene bevoegdheidsregel wordt vermeld in artikel 1, 1°, van de wet. Deze bepaling voorziet erin 

dat het territoriaal bevoegd OCMW het OCMW is van de gemeente waar de steunaanvrager gewoonlijk 

verblijft. 

In het artikel 2 voorziet de wet in een reeks hypotheses waarin wordt afgeweken van de algemene 
bevoegdheidsregel. De uitzonderingen op de algemene regel hebben betrekking op: 

- personen die verblijven in de door de wet bedoelde instellingen 
- asielzoekers 
- studenten  
- daklozen 

Alle in artikel 2 bedoelde uitzonderingen moeten strikt geïnterpreteerd worden. Bijgevolg moet de 
algemene regel worden toegepast wanneer niet aan de toepassingsvoorwaarden van de afwijkende 
regels wordt voldaan. Wanneer een uitzonderingsregel niet kan worden toegepast, valt men terug op 
de algemene basisregel. 

Een correcte toepassing van de bevoegdheidsregels moet in principe een einde maken aan de 
bevoegdheidsconflicten. Er is steeds een bepaald OCMW bevoegd in functie van een exclusieve regel. 

 

2. De nieuwe bevoegdheidsregel van artikel 2, §9, van de wet van 2 april 1965 

 

Het nieuwe artikel 2, §9, van de wet van 1965 april is een regel van bevoegdheidscontinuïteit van het 
OCMW dat een beslissing heeft genomen in verband met de medische en farmaceutische hulp. Dit 
OCMW zal bevoegd blijven tijdens de geldigheidsperiode van de ten laste neming van de medische 
hulp en voor de volledige ononderbroken duur van de hospitalisatie van de betrokkene wanneer deze 
de geldigheidsperiode van de medische hulp overschrijdt.  

Deze nieuwe bevoegdheidsregel van artikel 2, §9, van de wet van 2 april 1965 is in werking getreden 
op 11/04/2020. 
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I. DE ALGEMENE REGEL AANGAANDE DE TERRITORIALE BEVOEGDHEID 
VAN ARTIKEL 1, 1°, VAN DE WET VAN 2 APRIL 1965 

        

1. Wettelijke bepaling 

 
De algemene regel om de territoriale bevoegdheid van het OCMW te bepalen is vervat in 
artikel 1, 1°, van de wet van 2 april 1965 dat als bevoegd OCMW het OCMW aanduidt van de 
gemeente op wiens grondgebied de aanvrager zich bevindt.  
 
Artikel 1, 1°, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun 
verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn stelt dat: 

"steunverlenend openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn": het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn van de gemeente op wier grondgebied zich een 
persoon bevindt die bijstand behoeft, wiens staat van behoeftigheid door dit openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn erkend werd en aan wie het centrum steun 
verleent waarvan de aard en, zo nodig, het bedrag door het centrum beoordeeld en 
bepaald worden". 
 

 

2. In de praktijk 

Het OCMW van de gemeente waar de persoon zijn gewoonlijke en effectieve verblijfplaats 
heeft, is bevoegd om hem steun te verlenen (de wet spreekt over "steunverlenend centrum").  

 
Het bepalen van de gewoonlijke verblijfplaats van de aanvrager is een feitenkwestie 
en wordt afgeleid uit het geheel van feitelijke omstandigheden.  

 
Elke situatie moet geval per geval worden onderzocht en er moet een reeks 
aanwijzingen in overweging worden genomen om de gewoonlijke verblijfplaats van de 
persoon te kunnen bepalen. 

 
De gemeente waar de persoon gedomicilieerd is (dit wil zeggen ingeschreven is in de 
rijksregisters) stemt normaal overeen met zijn gewoonlijke verblijfplaats, maar niet 
noodzakelijk (een persoon kan, bijvoorbeeld, nog steeds gedomicilieerd zijn op een 
oud adres en feitelijk elders verblijven). De feitelijke toestand primeert op de 
administratieve toestand. 

 
De gewoonlijke verblijfplaats en de territoriale bevoegdheid van de OCMW's worden 
bepaald op het ogenblik van de steunaanvraag. 

 
De gewoonlijke verblijfplaats moet bepaald worden op het ogenblik waarop bijstand 
voor de aanvrager noodzakelijk wordt, dit wil zeggen de dag waarop de steunaanvraag 
wordt ingediend bij het OCMW. 

 
De wet heeft een aantal uitzonderingen ingevoerd op deze algemene bevoegdheidsregel. 
Telkens wanneer men zich niet in het toepassingsgebied bevindt van de limitatief door de wet 
voorziene uitzonderingen, zal het OCMW van de gemeente waar de persoon in de feiten 
gewoonlijk verblijft,  bevoegd zijn om zijn steunaanvraag te onderzoeken. 
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II. DE BEVOEGDHEIDSREGELS VOOR PERSONEN VERBLIJVEND IN 
INSTELLINGEN ZOALS BEDOELD IN DE BEVOEGDHEIDSREGEL VAN ARTIKEL 
2, §1, VAN DE WET VAN 2 APRIL 1965 

 

1. De bevoegdheidsregel van artikel 2, §1, van de wet van 2 april 1965 

 

1) Wettelijke bepaling 

 

Artikel 2, §1, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun 
verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn stelt dat: 

 
In afwijking van artikel 1, 1°, is het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 

van de gemeente waar de betrokkene op het ogenblik van zijn opneming in een 
instelling of bij een nagenoemd privaat persoon voor zijn hoofdverblijf in het 
bevolkings- of in het vreemdelingenregister of in het wachtregister was ingeschreven, 
bevoegd om de noodzakelijke steun te verlenen, indien de bijstand vereist is: 

 1° bij de opname of tijdens het verblijf van een persoon: 
  − hetzij in een psychiatrisch ziekenhuis; 

− hetzij in een erkende instelling voor gehandicapten; 
− hetzij, zo het gaat om een minderjarige, in een instelling voor kinderen of 

bij een privaat persoon die hem onder bezwarende titel huisvest; 
− hetzij in een erkend rustoord voor bejaarden, hetzij in een 

serviceflatgebouw of woningcomplex met dienstverlening, voor zover deze 
voorzieningen als dusdanig door de bevoegde overheid erkend zijn; 

− hetzij in een instelling van gelijk welke aard, waar die persoon verplicht 
verblijft in uitvoering van een rechterlijke of administratieve beslissing; 

− hetzij in een psychiatrisch verzorgingstehuis of een initiatief van beschut 
wonen, voor zover deze voorzieningen door de bevoegde overheid erkend 
zijn; 

− hetzij in een instelling of een inrichting die door de bevoegde overheid 
erkend is om personen in noodsituaties op te vangen en hen tijdelijk te 
huisvesten en te begeleiden;  

− hetzij in een erkend rust- en verzorgingstehuis; 
− hetzij in een voorziening voor ouderen waarin deze ouderen zelfstandig 

verblijven en waarin facultatieve ouderenzorg wordt aangeboden, voor 
zover deze voorziening erkend is door de bevoegde overheid; 

− hetzij in een centrum voor ontwenning van druggebruik, voor zover deze 
voorziening erkend is door de bevoegde overheid. 
 

 2° met het oog op de overbrenging van een persoon van een 
verplegingsinstelling naar een andere instelling of persoon als bedoeld onder 1° 
hierboven. 
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Wanneer de steunaanvrager in een instelling verblijft die door de wet gespecificeerd wordt, is 
het territoriaal bevoegd OCMW dat van de gemeente waar de betrokkene op het ogenblik van 
zijn opname in de instelling is ingeschreven in het bevolkings-, het vreemdelingen- of het 
wachtregister voor zijn hoofdverblijf.  

Deze bevoegdheidsregel wijkt af van de algemene bevoegdheidsregel van de gewoonlijke 
verblijfplaats van artikel 1,1°. 

 

2) In de praktijk 

 
Wanneer de steunaanvrager in een instelling verblijft, moet het OCMW nagaan of aan de 
volgende twee toepassingsvoorwaarden van artikel 2, §1, van de wet van 2 april 1965, is 
voldaan: 

 
Eerste voorwaarde: Het moet gaan over een instelling zoals bedoeld door de wet.  
 
Er moet nagegaan worden of de instelling waar de betrokkene op het ogenblik van zijn 
aanvraag verblijft, opgenomen is in de lijst van instellingen bedoeld in art. 2, §1 van de wet. 

 
Wanneer in de wet gepreciseerd wordt dat de instelling erkend moet zijn, en dit niet zo is, is 
de uitzondering op het vlak van de bevoegdheid niet van toepassing en valt men terug op de 
algemene bevoegdheidsregel, namelijk de bevoegdheid van het OCMW van de gemeente op 
wiens grondgebied de persoon gewoonlijk verblijft. Het OCMW van de gemeente waar de 
instelling gevestigd is, zal dus bevoegd zijn, wanneer de betrokkene geen andere gewoonlijke 
verblijfplaats heeft. 

 
 
Tweede voorwaarde: De inschrijving, voor zijn hoofdverblijf, op het ogenblik van de opname 
in de instelling 

 
Er dient nagegaan te worden of de betrokkene was ingeschreven: 

➢ voor zijn hoofdverblijf (en geen inschrijving als referentieadres) 
➢ in het bevolkings-, het vreemdelingen- of het wachtregister  
➢ op het ogenblik van zijn opname in de instelling (en niet op het moment van de 

invoering van de steunaanvraag)  
 
Zoals hierboven reeds aangehaald, wordt in de wet de inschrijving op basis van de 
hoofdverblijfplaats bedoeld en dus niet de inschrijving op een referentieadres. Bijgevolg valt 
men eveneens terug op de algemene bevoegdheidsregel, wanneer de persoon geschrapt is uit 
het register of een inschrijving had als referentieadres op het ogenblik van zijn opname in de 
instelling.  

 
Er moet worden opgemerkt dat, wanneer een persoon is ingeschreven op het adres van een 
vorige instelling waar hij verbleven heeft (opvangtehuis, gevangenis of andere) voor zijn 
hoofdverblijf ,deze inschrijving in aanmerking moet worden genomen om het bevoegde 
OCMW te bepalen. 
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 Wanneer aan deze twee voorwaarden is voldaan, is het OCMW van de gemeente waar de 
aanvrager was ingeschreven op het ogenblik van zijn opname in de instelling voor zijn 
hoofdverblijf, bevoegd om zijn steunaanvraag te onderzoeken (in toepassing van het artikel 2, 
§1). 

 
 Wanneer aan een van deze twee voorwaarden niet is voldaan, is de specifieke 

bevoegdheidsregel van artikel 2, §1 niet van toepassing. De algemene bevoegdheidsregel van 
artikel 1, 1°, van voornoemde wet zal dus van toepassing zijn. Het OCMW  van de gemeente 
op wiens grondgebied de persoon gewoonlijk verblijft, is bevoegd. 
 

 

2. Regel van de bevoegdheidscontinuïteit van artikel 2, §3, van de wet van 2 april 

1965 

1) Wettelijke bepaling 

 
Artikel 2, §3, van de wet van 2 april 1965 bepaalt dat:  

 
"Hetzelfde openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn blijft bevoegd om steun te verlenen: 
- wanneer een persoon achtereenvolgens en zonder onderbreking wordt opgenomen door 
verscheidene instellingen of personen als bedoeld in § 1 van dit artikel, of  
- wanneer hij, tijdens zijn verblijf in die instellingen of bij die personen, een behandeling in een 
verplegingsinstelling moet ondergaan. " 

 

De regel van de bevoegdheidscontinuïteit van artikel 2, §3, van de wet van 2 april 1965 is van 
toepassing wanneer de aanvrager achtereenvolgens en zonder onderbreking werd opgenomen in 
verschillende instellingen (van instelling X naar instelling Y), bedoeld door artikel 2, §1, van de wet 
van 2 april  1965 (opvangtehuis, rusthuis, psychiatrisch ziekenhuis, enz.).  
 

Het OCMW van de gemeente waar de betrokkene was ingeschreven in het bevolkingsregister voor 
zijn hoofdverblijf op het ogenblik van zijn opname in de eerste instelling X blijft bevoegd. 
 
Deze regel van de bevoegdheidscontinuïteit van het eerste OCMW is van toepassing wanneer 

tegelijk aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
1. De aanvrager werd achtereenvolgens en zonder onderbreking opgenomen in de instellingen 

bedoeld in artikel 2, §1 van de wet; 
2. hij moet ingeschreven zijn, in het bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister voor zijn 

hoofdverblijf op het ogenblik van zijn eerste opname in de instelling. 
 

2) In de praktijk 

 
Wanneer de steunaanvrager in een instelling verblijft, moet worden nagegaan of hij onmiddellijk 
werd overgeplaatst naar een andere instelling die eveneens is opgenomen in de wet. 
 
Ingeval hij achtereenvolgens en zonder onderbreking werd opgenomen in verschillende 
instellingen bedoeld in artikel 2, §1, van de wet 2 april 1965, moet nagegaan worden in welke 
instelling zijn allereerste opname was om het bevoegde OCMW te bepalen. 
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Het OCMW dat bevoegd was tijdens zijn allereerste opname in de instelling blijft, bij toepassing 
van voornoemd artikel 2, §1 bevoegd tijdens het volledige ononderbroken verblijf van de 
aanvrager in deze instellingen, zelfs indien hij tijdens zijn verblijf van domicilie verandert. Dit is de 
regel van de bevoegdheidscontinuïteit van artikel 2, §3, van voornoemde wet. 

 

 

BEVOEGD OCMW: 

 

=> OCMW van de gemeente  

=>waar de aanvrager was ingeschreven in het register voor zijn hoofdverblijf  

=> op het ogenblik van zijn opname in de instelling 

= toepassing van artikel 2, §1, van de wet van 2 april 1965 

    

DIT OCMW BLIJFT BEVOEGD: 

 

=> Opeenvolgende opnames zonder onderbreking in de door de wet bedoelde instellingen 

=> Behandeling  in een verzorgingsinstelling gedurende het verblijf 

= toepassing van de regel van de bevoegdheidscontinuïteit van artikel 2, §3, van de wet 
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DE AANVRAGER VERBLIJFT IN EEN INSTELLING

- Betrokkene dient een steunaanvraag in

- Welk OCMW is bevoegd om deze aanvraag te onderzoeken?

Voldoen aan 2 voorwaarden

1. Verblijven in één van de instellingen bedoeld in artikel 2, §1, van de wet van 2 april
1965

2. Voor het hoofdverblijf ingeschreven zijn in het bevolkings-, het wacht- of het
vreemdelingenregister, op het ogenblik van zijn opname in de instelling

Aan de 2 voorwaarden is voldaan

1. De betrokkene verblijft in een erkend opvangtehuis (A)

2. Hij was, voor zijn hoofdverblijf, ingeschreven in het bevolkingsregister van
de gemeente (Y), op het ogenblik van zijn opname in het erkend
opvangtehuis (A)

Heeft de betrokkene in een andere instelling verbleven vóór 
hij werd opgenomen in het erkend opvangtehuis (A)?

Ja: de betrokkene heeft in een andere instelling verbleven (P)
vóór hij werd opgenomen in het erkend opvangtehuis (A)

Was er een onderbreking in het verblijf tussen het
verlaten van de instelling (P) en de opname in het
erkend opvangtehuis (A)?

Ja: er was een onderbreking in het
verblijf tussen het verlaten van de
instelling (P) en de opname in het
erkend opvangtehuis (A)?

Bevoegd OCMW

= OCMW van de
gemeente waar de
betrokkene was
ingeschreven op het
ogenblik van zijn
opname in het erkend
opvangtehuis (A)

=> OCMW van de
gemeente Y

Neen: Geen onderbreking in het verblijf
tussen 2 verblijven in een instelling

Aan 2 voorwaarden voldoen

1. De instelling (P) wordt bedoeld door de wet

2. Voor het hoofdverblijf ingeschreven zijn in het
bevolkingsregister, het wacht- of het
vreemdelingenregister

- op het ogenblik van zijn opname in de instelling (P)

Aan de 2 voorwaarden is voldaan

1. De betrokkene heeft in een psychiatrisch
ziekenhuis (P) verbleven

2. Hij was, voor zijn hoofdverblijf,
ingeschreven in het bevolkingsregister van de
gemeente (X), op het ogenblik van zijn
opname in het psychiatrisch ziekenhuis

Bevoegd OCMW 

= OCMW van de gemeente waar de betrokkene, voor
zijn hoofdverblijf, was ingeschreven op het ogenblik
van zijn opname in het psychiatrisch ziekenhuis (P)

=> OCMW van de gemeente (X)

Aan 1 van de 2 
voorwaarden is niet 

voldaan

Bevoegd OCMW

= OCMW van de 
gewoonlijke 
verblijfplaats 

Neen: hij heeft niet in een andere instelling
verbleven

Bevoegd OCMW

= OCMW van de
gemeente waar de
betrokkene was
ingeschreven op het
ogenblik van zijn
opname in het
erkend
opvangtehuis (A)

=> OCMW van
gemeente Y

Aan 1 van de 2 
voorwaarden is niet 

voldaan

Bevoegd OCMW

= OCMW van de 
gewoonlijke 
verblijfplaats
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DE AANVRAGER VERBLIJFT IN EEN INSTELLING

- Betrokkene dient een steunaanvraag in

- Welk OCMW is bevoegd om deze aanvraag te onderzoeken?

Wanneer de aanvrager in een instelling verblijft, moet worden nagegaan of aan de volgende 2 voorwaarden gelijktijdig
wordt voldaan :

1. Verblijven in één van de instellingen bedoeld door de wet

Deze instellingen worden opgesomd in artikel 2, §1, van de wet van 02/04/65: 

- een psychiatrisch ziekenhuis;

- een erkende instelling voor gehandicapten;

- wanneer het gaat om een minderjarige, een instelling voor kinderen of bij een privaat persoon die hem onder bezwarende
titel huisvest;

- een erkend rustoord voor bejaarden, een serviceflatgebouw of een woningcomplex met dienstverlening dat erkend is

- instelling van gelijk welke aard, waar die persoon verplicht verblijft in uitvoering van een rechterlijke of administratieve 
beslissing (bijvoorbeeld gevangenis);

- een psychiatrisch verzorgingstehuis of een initiatief van beschut wonen, dat erkend is;

- een instelling of een inrichting die door de bevoegde overheid erkend is om personen in noodsituaties op te vangen en hen
tijdelijk te huisvesten en te begeleiden (bijvoorbeeld, een erkend opvangtehuis);

- een erkend rust- en verzorgingstehuis;

- een voorziening voor ouderen waarin deze ouderen zelfstandig verblijven en waarin facultatieve ouderenzorg wordt
aangeboden, voor zover deze voorziening erkend is door de bevoegde overheid

- een centrum voor ontwenning van druggebruik, voor zover deze voorziening erkend is door de bevoegde overheid

2. Ingeschreven zijn, voor het hoofdverblijf, in het bevolkingsregister, het wacht- of vreemdelingenregister op het ogenblik 
van de opname in de instelling

1) De aanvrager moet een inschrijving hebben voor zijn hoofdverblijf.

Een inschrijving op een referentieadres wordt niet in aanmerking genomen.

2) Op het ogenblik van zijn opname in de instelling

Men moet de datum kennen waarop men in de instelling werd opgenomen. De aanvrager moet een inschrijving
hebben voor zijn hoofdverblijf op de datum waarop hij in de instelling opgenomen wordt (en niet op de datum van
de indiening van zijn steunaanvraag).
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Aan 1 van de 2 voorwaarden is niet voldaan

1. De betrokkene verbleef niet in één van de door de wet bedoelde instellingen

Hij  verbleef, bijvoorbeeld, in een niet erkend opvangtehuis

2. Hij was voor zijn hoofdverblijf ingeschreven in het gemeentelijk register, op het ogenblik van
zijn opname:

Hij was geschrapt uit het register of had een inschrijving op een referentieadres, op de datum dat
hij in de instelling is opgenomen

Het BEVOEGDE OCMW 

= OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats

= het OCMW van de gemeente waar de aanvrager gewoonlijk verblijft op het ogenblik van zijn
steunaanvraag

(toepassing van de algemene bevoegdheidsregel van artikel 1, 1°, van de wet van 02/04/65)
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Aan de 2 voorwaarden wordt gelijktijdig voldaan

1. De betrokkene verbleef in een erkend opvangtehuis (A) zoals bedoeld wordt in artikel 2, 
§1, van de wet van 02/04/65

2. Hij was, als hoofdverblijfplaats, ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente
(Y),

- op het ogenblik van zijn opname in het erkend opvangtehuis (A)

Heeft de betrokkene in een andere instelling verbleven vóór hij werd 
opgenomen in het erkend opvangtehuis (A)?

Wanneer aan de 2 voorwaarden is voldaan, moet nagegaan worden of de betrokkene
rechtstreeks werd overgebracht van een andere instelling naar het erkend opvangtehuis
(A) waarin hij momenteel verblijft.

=> NEEN: Hij heeft niet in een andere instelling verbleven

vóór hij is opgenomen in het erkend opvangtehuis (A)

Het BEVOEGDE OCMW

= Het OCMW van de gemeente waar de betrokkene was ingeschreven, voor zijn
hoofdverblijf, op het ogenblik van zijn opname in het erkende opvangtehuis (A)

=> OCMW van gemeente Y is bevoegd

=> omdat de betrokkene, voor zijn hoofdverblijf, was ingeschreven in het
bevolkingsregister van de gemeente (Y), op het ogenblik van zijn opname in het erkende
opvangtehuis (A)

= Toepassing van artikel 2, §1, Wet 02/04/65
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Heeft de betrokkene in een andere instelling verbleven vóór hij werd opgenomen in het erkend 
opvangtehuis (A)?

=> JA : Hij heeft in een andere instelling (P) verbleven 

vóór hij werd opgenomen in het erkende opvangtehuis (A)

Wanneer de betrokkene in een andere instelling (P) heeft verbleven vóór hij werd opgenomen
in het erkend opvangtehuis (A), moet worden nagegaan of hij rechtstreeks van deze instelling
naar het opvangtehuis (A) werd overgebracht.

=> Er moet worden gekeken of er een onderbreking is in het verblijf tussen het verlaten van 
de instelling (P) en de opname in het opvangtehuis (A).

Was er een onderbreking in het verblijf tussen het verlaten van de instelling (P) en de 
opname in het erkend opvangtehuis (A)?

=> JA: Er is een onderbreking in het verblijf

tussen het verlaten van de instelling (P) en de opname in het opvangtehuis (A).

Het BEVOEGDE OCMW

= OCMW van de gemeente waar de betrokkene, als hoofdverblijfplaats, was ingeschreven op het
ogenblik van zijn opname in het erkende opvangtehuis (A)

=> OCMW van gemeente Y is bevoegd

=> omdat de betrokkene, voor zijn hoofdverblijf, was ingeschreven in het bevolkingsregister van de
gemeente (Y), op het ogenblik van zijn opname in het erkende opvangtehuis (A)

= Toepassing van artikel 2, §1, Wet 02/04/65
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Wanneer de betrokkene in een andere instelling (P) heeft verbleven vóór hij is opgenomen in het
erkend opvangtehuis (A), moet worden nagegaan of hij rechtstreeks werd overgebracht van deze
instelling (P) naar het opvangtehuis (A).

Er moet steeds worden bekeken of er een onderbreking van het verblijf was tussen het verlaten van
de instelling (P) en de opname in het opvangtehuis (A).

=> Neen: er was geen onderbreking van het verblijf 

tussen het verlaten van de instelling (P) en de opname in het opvangtehuis (A).

Wanneer er geen onderbreking van het verblijf was tussen het verlaten van de instelling (P)
en de opname in het opvangtehuis (A)

=> moet nagegaan worden of aan de volgende 2 voorwaarden gelijktijdig wordt voldaan:

1. De instelling (P) wordt bedoeld door de wet

2. Een inschrijving hebben, voor zijn hoofdverblijf, in het bevolkingsregister, het wacht- of het
vreemdelingenregisters - op het ogenblik van zijn opname in de instelling (P)

Het BEVOEGDE OCMW

= OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats

=> Het OCMW van de gemeente waar de aanvrager gewoonlijk verblijft op het ogenblik van zijn
steunaanvraag is bevoegd

(toepassing van de algemene bevoegdheidsregel van artikel 1,1°, Wet 02/04/65)
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Wanneer er geen onderbreking van het verblijf is tussen het verlaten van de instelling (P) en de
opname in het opvangtehuis (B)

=> er moet worden nagegaan of aan de volgende 2 voorwaarden gelijktijdig wordt voldaan:

1. De instelling (P) wordt bedoeld door de wet

2. Een inschrijving hebben, voor het hoofdverblijf, in het bevolkingsregister, het wacht- of het
vreemdelingenregisters - op het ogenblik van zijn opname in de instelling (P)

=> AAN DE 2 VOORWAARDEN WORDT GELIJKTIJDIG VOLDAAN: 

1. De betrokkene heeft in het psychiatrisch ziekenhuis (P) verbleven, wat een instelling is die
bedoeld wordt door de wet

2. Hij was, voor zijn hoofdverblijf, ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente (X),
op het ogenblik van zijn opname

Het BEVOEGDE OCMW

=> OCMW van de gemeente waar de betrokkene was ingeschreven,

- voor zijn hoofdverblijf,

- op het ogenblik van zijn opname in het psychiatrisch ziekenhuis (P)

=> OCMW van de gemeente (X) = bevoegd

(Toepassing van de regel inzake de continuïteit van de bevoegdheid van artikel 2, §3, wet 02/04/65)
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III. DE BEVOEGDHEIDSREGELS VOOR ASIELZOEKERS EN PERSONEN DIE EEN 
OPVANGSTRUCTUUR VERLATEN 

 
De territoriale bevoegdheid van de OCMW's voor asielzoekers wordt bepaald door de specifieke 
bevoegdheidsregel van artikel 2, §5, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen 
van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.  
 
Wanneer personen die in een opvangstructuur voor vluchtelingen verblijven het recht hebben 
om hun opvangstructuur te verlaten, is er in artikel 2, §8, van voornoemde wet een specifieke 
territoriale bevoegdheidsregel van de OCMW’s  voorzien voor de toekenning van de 
huurwaarborg. Het OCMW dat bevoegd is om de persoon te helpen die een huurwaarborg 
vraagt bij zijn vertrek uit een opvangstructuur, is vastgelegd in deze bepaling. 

 

1. De territoriale bevoegdheidsregels van de ocmw's voor asielzoekers (artikel 2, 
§5, van de wet van 2 april 1965) 

1) Wettelijke bepaling 

Artikel 2, § 5, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun 
verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt dat:  

"In afwijking van artikel 1, 1°, is bevoegd om maatschappelijke dienstverlening aan een 
kandidaat-vluchteling of aan een persoon die van de tijdelijke bescherming geniet in het 
kader van de massale toestroom van ontheemden toe te kennen, het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn:  

a) van de gemeente waar hij in het wachtregister is ingeschreven, voor zover deze 
inschrijving niet het adres van de Dienst Vreemdelingenzaken of het Commissariaat-
generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen betreft, of 

b) van de gemeente waar hij in de bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister is 
ingeschreven. 

 
Wanneer verschillende gemeenten vermeld zijn in de inschrijving van een kandidaat-

vluchteling of van een persoon die van de tijdelijke bescherming geniet in het kader van de 
massale toestroom van ontheemden is het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
van de gemeente aangeduid als verplichte plaats van inschrijving, bevoegd om hem 
maatschappelijke dienstverlening toe te kennen. 

 
Niettegenstaande het behoud van de aanduiding van een verplichte plaats van 

inschrijving houdt deze territoriale bevoegdheid op wanneer: 
 - ofwel de asielprocedure beëindigd is door het verstrijken van de beroepstermijn tegen 

een beslissing van het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen of van de 
Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen of ingevolge het arrest tot verwerping van het 
beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State tegen een beslissing van het 
Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen of van de Vaste 
Beroepscommissie voor Vluchtelingen; 

- ofwel de tijdelijke bescherming van de ontheemden is beëindigd." 
 
Indien een medische hulpverlening om dringende redenen nodig is ten aanzien van de in 

de overige leden bedoelde vreemdeling, kan het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn van de gemeente op het grondgebied waarvan de betrokkene zich bevindt, optreden 
in de plaats en op kosten van het bevoegd centrum. Het moet daarvan binnen de vijf dagen 
kennis geven aan het centrum in de plaats waarvan het is opgetreden.” 
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Uit deze bepaling vloeit voort dat het OCMW dat bevoegd is om de maatschappelijke 
dienstverlening toe te kennen aan een asielzoeker, het OCMW is van de gemeente dat werd 
aangeduid als verplichte inschrijvingsplaats (code 207 OCMW). 
 
Wanneer geen enkel OCMW of opvangstructuur voor asielzoekers werd aangeduid als 
verplichte inschrijvingsplaats (in code 207) voor de asielzoeker, is het OCMW van de gemeente 
waar de betrokkene is ingeschreven in het wachtregister bevoegd om de steun toe te kennen 
(financiële maatschappelijke hulp, eerste huur, enz.). 
 

2) In de praktijk 

 
Wanneer de steunaanvrager een asielzoeker is, moet om het bevoegde OCMW te kunnen 
bepalen, worden nagegaan of de asielprocedure van de betrokkene nog steeds lopende is op 
het ogenblik dat hij zijn steunaanvraag indient: 

 
A. Wanneer de asielprocedure nog steeds loopt 
 

Nagaan of de asielzoeker een verplichte inschrijvingsplaats heeft die wordt aangeduid 
door code 207 in het wachtregister en die niet was geschrapt op het ogenblik van zijn 
steunaanvraag. 

 
1/ Wanneer de betrokkene een Code 207 heeft: 

 
1) Wanneer een opvangstructuur of een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) werd 

aangewezen als verplichte inschrijvingsplaats: 
 De asielzoeker kan enkel maatschappelijke dienstverlening ontvangen 

in deze opvangstructuur of in die LOI. 
 Het OCMW is dus niet bevoegd om hem steun toe te kennen (artikel 

57ter van de organieke wet van 08/07/1976 betreffende de OCMW's).  
 

2) Wanneer een OCMW werd aangewezen als code 207: 
 is dit OCMW bevoegd  om de maatschappelijke dienstverlening toe te 

kennen (artikel 2,§5 van de wet van 2 april 1965). 
 

2/ Wanneer  geen enkele Code 207 werd toegewezen of wanneer die reeds was 
geschrapt op het ogenblik van de steunaanvraag: 

 
 het  OCMW van de gemeente waar de aanvrager is ingeschreven in het 

wachtregister is bevoegd  om de maatschappelijke dienstverlening toe te kennen 
(artikel 2§5 van de wet van 2 april 1965). 

 
 Wanneer de asielzoeker is ingeschreven in het wachtregister op het adres van de 

Dienst Vreemdelingenzaken of van het Commissariaat-generaal voor de 
Vluchtelingen en de Staatlozen zal deze administratieve inschrijving niet in 
aanmerking worden genomen voor het bepalen van het bevoegde OCMW. 
In dit geval is de algemene bevoegdheidsregel van artikel 1, 1°, van voornoemde 
wet van toepassing om het bevoegde OCMW te bepalen, behalve wanneer een 
andere specifieke bevoegdheidsregel, voorzien bij de wet van 2 april 1965, van 
toepassing is. 
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B. Wanneer de asielprocedure werd beëindigd 
 

De specifieke bevoegdheidsregel van artikel 2, § 5, van voornoemde wet van 2 april 
1965 is niet van toepassing : 
- op personen die een erkenning van het statuut van vluchteling, een subsidiaire 

bescherming, een regularisatie van het verblijf hebben ontvangen; 
- op personen wier asielprocedure negatief werd afgesloten of die illegaal op het 

grondgebied verblijven. 
 

In dit geval is de algemene bevoegdheidsregel van artikel 1, 1°, van voornoemde wet 
van toepassing om het bevoegde OCMW te bepalen, tenzij een andere specifieke 
bevoegdheidsregel, voorzien bij de wet van 2 april 1965, van toepassing is. 
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ASIELAANVRAAG 

De asielprocedure loopt nog

- Betrokkene dient een steunaanvraag in (D)

- Welk OCMW is bevoegd om de steunaanvraag te onderzoeken (D)?

Betrokkene heeft een Code 207 (verplichte 
inschrijvingsplaats) in het Wachtregister

op het ogenblik van zijn steunaanvraag (D)

Aangewezen 
opvangcentrum -

LOI Code 207

Opvangcentrum -
Aangeduid LOI 

Code 207 

= bevoegd

Aangewezen 
OCMW Code 207

bevoegd OCMW 

= aangeduid 
OCMW 

Code 207 

Geen aanduiding Code 207 in WR

op het ogenblik van de 
steunaanvraag 

De asielzoeker 
wordt 

ingeschreven in het 
wachtregister

bevoegd OCMW

= OCMW van de 
gemeente waar de 

asielzoeker is 
ingeschreven in het 

wachtregister

De asielzoeker 
wordt 

ingeschreven in 
het WR op het 

adres van de DVZ 
of het CGVS

Bevoegd OCMW

= OCMW van de 
gemeente waar 

de aanvrager 
gewoonlijk 

verblijft
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2. De bevoegdheidsregel van artikel 2, §8, van de wet van 2 april 1965 

 

1) Wettelijke bepaling 

 
Artikel 2, §8, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun 
verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn stelt dat:  
 

"In afwijking van artikel 1, 1°, is het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de 
gemeente waar zich de woonst bevindt waarvoor de betrokkene de huurwaarborg vraagt, 
bevoegd om deze hulp te verlenen bij het verlaten van een opvangstructuur in de zin van 
artikel 2, 10°, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van 
bepaalde andere categorieën van vreemdelingen." 

 

2) In de praktijk 

 

Het toepassingsgebied van artikel 2, §8, van de wet van 2 april 1965 is het volgende: 

1. Geholpen personen: personen die het recht hebben om een opvangstructuur te verlaten. 

2. Aard van de gevraagde hulp: een huurwaarborg toekennen bij het verlaten van een 
opvangstructuur.  

3. Moment van de indiening van de steunaanvraag: bij het verlaten van een 
opvangstructuur. 

 

 Het bevoegde OCMW is het OCMW van de gemeente waar de woning zich bevindt. 
 

Wanneer een persoon het recht heeft om een opvangstructuur te verlaten en hij een aanvraag 
tot huurwaarborg  indient om de opvangstructuur te kunnen verlaten en zich in een woning te 
vestigen, is de specifieke bevoegdheidsregel van artikel 2, § 8, van de  wet van 2 april 1965 van 
toepassing om te bepalen welk OCMW bevoegd is om de aanvraag tot huurwaarborg te  
onderzoeken.  

Het OCMW dat bevoegd is om zijn aanvraag tot huurwaarborg te onderzoeken, is het OCMW  
van de gemeente waar de woning zich bevindt waarvoor de betrokkene de huurwaarborg 
aanvraagt en waarin hij zich zal vestigen na het verlaten van het opvangcentrum . 
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IV. DE BEVOEGDHEIDSREGEL VOOR STUDENTEN VAN ARTIKEL 2, §6, VAN DE 
WET VAN 2 APRIL 1965 
 

1. Wettelijke bepaling 

 
Artikel 2, §6, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun 
verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn stelt dat: 

"In afwijking van artikel 1, 1°, is het steunverlenend openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn van de persoon die een studie volgt in de zin van artikel 11, § 2, 

a, van de wet van 26 mei 2002 tot instelling van het recht op maatschappelijke integratie, 

het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de gemeente waar de student, 

op het ogenblik van de aanvraag, zijn inschrijving als hoofdverblijfplaats heeft in het 

bevolkings- of vreemdelingenregister. 
 
Dit OCMW blijft bevoegd voor de gehele ononderbroken duur van de studies." 

 
De wet voorziet dat het OCMW van de gemeente waar de student met volledig leerplan, op 
het ogenblik dat hij zijn steunaanvraag indient is ingeschreven in het bevolkings- of 
vreemdelingenregister voor zijn hoofdverblijf, bevoegd is.  
 
De wet verduidelijkt dat dit OCMW bevoegd blijft "voor de gehele ononderbroken duur van de 
studies." 
 

2. In praktijk 

 
De specifieke bevoegdheidsregel voor studenten van artikel 2, §6, van de wet van 2 april 1965 is 
van toepassing wanneer de aanvrager tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden voldoet, op het 
ogenblik van zijn steunaanvraag: 
 

1) De hoedanigheid hebben van student met volledig leerplan 
Hij moet bewijzen dat hij studies met volledig leerplan volgt in een onderwijsinstelling dat 
erkend is, georganiseerd wordt of gesubsidieerd wordt door de Gemeenschappen. 

 
2) De student moet, op het ogenblik van zijn steunaanvraag, ingeschreven zijn in het 

bevolkings- of vreemdelingenregister voor zijn hoofdverblijf. 
 

3) Volwassen zijn en jonger zijn dan 25 jaar 
 

Het bevoegd OCMW is: 
 
➢ Het OCMW van de gemeente waar de student  

o is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister voor zijn hoofdverblijf,  
o op het ogenblik van zijn aanvraag. 

 
➢ Dit OCMW blijft bevoegd tijdens de volledige ononderbroken duur van de studies van de 

student. 
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3. De bevoegdheidscontinuïteit van het oorspronkelijke OCMW 

 
Het OCMW dat, op het ogenblik van de aanvraag, bevoegd is op basis van de specifieke 
bevoegdheidsregel voor de studenten, blijft bevoegd tijdens de volledig ononderbroken duur 
van de studies. 

 
De specifieke continuïteitsregel voor studenten is enkel van toepassing wanneer de aanvrager 
aan alle toepassingsvoorwaarden van het artikel 2, §6 voldeed op het ogenblik van zijn eerste 
steunaanvraag en hij ononderbroken zijn studies heeft verdergezet sinds zijn eerste 
steunaanvraag. 

 
Vanaf het ogenblik dat een OCMW bevoegd wordt voor een student, blijft het bevoegd voor 
het vervolg van de studies tot op het ogenblik dat zijn studies onderbroken of beëindigd 
worden, en dit ongeacht het feit of er een beslissing tot toekenning of weigering werd 
genomen. Het feit dat de betrokkene van verblijf en van domicilie verandert tijdens de studies 
wijzigt de bevoegdheid niet. 

 
De student die de studies met voltijds leerplan verderzet, behoudt zonder onderbreking zijn 
hoedanigheid van student tot op het ogenblik dat hij de studies beëindigt of onderbreekt, of 
dat hij laat weten dat hij de studies niet wenst verder te zetten, of dat objectieve elementen 
aantonen dat het zijn bedoeling is zijn studies stop te zetten. 

 
Wanneer de betrokkene zijn studies heeft onderbroken, verliest hij zijn hoedanigheid van 
student tot op het ogenblik dat hij effectief de studies met volledig leerplan herneemt. De regel 
van de bevoegdheidscontinuïteit is niet van toepassing. De specifieke bevoegdheidsregel voor 
studenten zal van toepassing zijn wanneer hij zijn studies met volledig leerplan zal hebben 
hervat. 
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DE AANVRAGER IS STUDENT

- Betrokkene dient een steunaanvraag in (D)

- Welk OCMW is bevoegd om deze aanvraag te
onderzoeken?

3 voorwaarden waaraan moet voldaan zijn op het 
ogenblik van de steunaanvraag (D)

1. Studies met volledig leerplan volgen

2. Ingeschreven zijn, voor zijn hoofdverblijf, in het
bevolkings- of vreemdelingenregister, op het ogenblik
van de steunaanvraag

3. Leeftijd: meerderjarig en jonger dan 25 jaar zijn

Aan de drie voorwaarden is voldaan

1. De betrokkene volgt studies met volledig leerplan

2. Hij is, voor zijn hoofdverblijf, ingeschreven in het
bevolkingsregister van de gemeente (Y), op het
ogenblik van zijn steunaanvraag (D)

3. Hij is meerderjarig en jonger dan 25 jaar

Heeft de betrokkene voorheen een andere 
steunaanvraag ingediend?

Ja: de betrokkene heeft voorheen een andere
steunaanvraag ingediend (A)

Op moment van zijn 1ste steunaanvraag (A)

moet aan de 3 voorwaarden  voldaan zijn

1. Studies met volledig leerplan hebben gevolgd

2. Ingeschreven zijn voor zijn hoofdverblijf in het
bevolkings- of vreemdelingenregister

3. Leeftijd: Meerderjarig en jonger dan 25 jaar zijn

aan de 3 voorwaarden is voldaan

1. De betrokkene was meerderjarig en jonger
dan 25 jaar

2. Hij was ingeschreven, voor zijn
hoofdverblijf, in het bevolkingsregister van de
gemeente (X), op het ogenblik van zijn 1ste
steunaanvraag (A)

3. Hij volgde studies met volledig leerplan

Was er een onderbreking van de studies tussen

- de datum van zijn 1ste steunaanvraag (A) en

- de datum van zijn steunaanvraag van vandaag (D)?

Ja: er was een onderbreking van de
studies met volledig leerplan tussen de
2 steunaanvragen

Bevoegd OCMW

= OCMW van de gemeente waar
de betrokkene was ingeschreven,
voor zijn hoofdverblijfplaats, op
het ogenblik van zijn
steunaanvraag (D)

=> OCMW van de gemeente (Y)

Neen: er was geen onderbreking
van de studies tussen de 2
steunaanvragen

Bevoegd OCMW

= OCMW van de gemeente waar de 
betrokkene was ingeschreven, voor 
zijn hoofdverblijf, op het ogenblik 

van zijn steunaanvraag (A) 

=> OCMW van de gemeente (X)

Aan 1 van de 3 voorwaarden is 
niet voldaan

Bevoegd OCMW

= OCMW van de gemeente waar
de betrokkene op het ogenblik
van zijn steunaanvraag (D) was
ingeschreven

=> OCMW van de gemeente (Y)

Neen: hij heeft voorheen nog nooit een
steunaanvraag ingediend

Bevoegd OCMW

= OCMW van de gemeente waar
de betrokkene was ingeschreven
op het ogenblik van zijn
steunaanvraag (D)

=> OCMW van de gemeente (Y)

Aan 1 van de 3 
voorwaarden is niet 

voldaan

Bevoegd OCMW 
= OCMW van de 

gewoonlijke 
verblijfplaats 
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de aanvrager is student

- Hij dient een steunaanvraag in

- Welk OCMW is bevoegd om de steunaanvraag te onderzoeken?

Wanneer de aanvrager student is, moet worden nagegaan of aan de 3 volgende voorwaarden gelijktijdig wordt voldaan, op 
het ogenblik van zijn steunaanvraag: 

1. Hij volgt studies met volledig leerplan in een erkende onderwijsinstelling die georganiseerd of gesubsidieerd wordt door 
de gemeenschappen.

Het gaat om middelbaar onderwijs met volledig leerplan en om hoger niet-universitair en universitair onderwijs.

2. Voor het hoofdverblijf ingeschreven zijn in het bevolkings- of het vreemdelingenregister.

De aanvrager moet ingeschreven zijn voor zijn hoofdverblijf. Een inschrijving op een referentieadres wordt niet in aanmerking
genomen.

3. Hij moet meerderjarig en jonger dan 25 jaar zijn

Wordt gelijkgesteld met een meerderjarige persoon, de minderjarige persoon die ontvoogd is door huwelijk, die één of
meerdere kinderen ten laste heeft of die zwanger is (artikel 7 Wet 26/05/2002).

Worden gelijkgesteld met studies met volledig leerplan:

- "L’enseignement secondaire en alternance" (CEFA) (Franse Gemeenschap) et het deeltijds beroepssecundair onderwijs  
(Vlaamse Gemeenschap); 

- Leerovereenkomsten voor de middenstand; 

- Dagopleidingen georganiseerd door het onderwijs voor sociale promotie die leiden tot een titel die overeenstemt met het 
onderwijs met volledig leerplan

Kunnen dus niet worden beschouwd als studies met volledig leerplan: 

- een opleiding met een afwijkend uurrooster, avondschool; 

- cursussen voor sociale promotie, met uitzondering van de dagopleidingen georganiseerd door het onderwijs voor sociale 
promotie die leiden tot een titel die overeenkomt met het onderwijs met volledig leerplan en die worden gelijkgesteld met 
studies met volledig leerplan; 

- cursussen als vrije student, omdat deze studies niet erkend worden door een diploma; 

- cursussen per briefwisseling, zelfs georganiseerd door een Gemeenschap, voor zover zij niet "onderwezen worden in een 
erkende instelling";

- beroepsopleidingen: voorbeeld: een opleiding van FOREM, VDAB, ORBEM, of van een VZW, … 
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=> AAN 1 VAN DE 3 VOORWAARDEN WORDT NIET VOLDAAN 

op het ogenblik van zijn steunaanvraag

1. De betrokkene volgde geen studies met volledig leerplan

2. Hij was niet ingeschreven, voor zijn hoofdverblijf, in het bevolkings- of
vreemdelingenregister

Hij was geschrapt uit het register, had een inschrijving op een referentieadres of was
ingeschreven in het wachtregister.

3. Hij was minderjarig of was 25 jaar of ouder

Het BEVOEGDE OCMW

= OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats

= het OCMW van de gemeente waar de aanvrager gewoonlijk verblijft op het
ogenblik van zijn steunaanvraag

(toepassing van de algemene bevoegdheidsregel van artikel 1, 1°, van de wet
van 02/04/65)

BEHALVE wanneer de betrokkene enkel voldoet aan de 1ste voorwaarde:

- Hij zet zijn studies met volledig leerplan verder 

+ heeft voordien een steunaanvraag ingediend

1. Nagaan of de student aan de 3 voorwaarden voldeed op het ogenblik
van deze eerste steunaanvraag.

2. Wanneer de student aan de 3 voorwaarden voldeed op het ogenblik
van deze eerste steunaanvraag => nagaan of er een onderbreking was in de
studies tussen de datum van zijn 1ste steunaanvraag en die van zijn huidige
steunaanvraag
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=> AAN DE 3 VOORWAARDEN WORDT GELIJKTIJDIG VOLDAAN 

bij de datum van indiening van zijn steunaanvraag (D)

1. De betrokkene volgde studies met volledig leerplan

2. Hij was, voor zijn hoofdverblijf, ingeschreven in het bevolkingsregister van de 
gemeente (Y) op de datum van zijn steunaanvraag.

3. Hij was meerderjarig en jonger dan 25 jaar

Heeft de betrokkene voorheen een andere aanvraag ingediend?

Wanneer aan de 3 voorwaarden is voldaan, moet nagegaan worden of het de
allereerste keer is dat de student een steunaanvraag indient of dat hij voordien
reeds een steunaanvraag heeft ingediend.

=> NEEN: Hij heeft nog nooit een steunaanvraag ingediend 

vóór zijn steunaanvraag (D).

Het is vandaag de eerste keer dat de student een steunaanvraag indient (D).

Het BEVOEGDE OCMW

=  OCMW van de gemeente waar de student was ingeschreven: 

- voor zijn hoofdverblijf, 

- in het bevolkings- of vreemdelingenregister, 

- op het ogenblik van zijn steunaanvraag (D)

=> OCMW van de gemeente Y is bevoegd

=> omdat de betrokkene, voor zijn hoofdverblijf, was ingeschreven in het
bevolkingsregister van de gemeente (Y), op de datum van de indiening van zijn
steunaanvraag

= Toepassing van artikel 2, §6, Wet 02/04/65
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De student voldoet aan de 3 voorwaarden op het ogenblik van zijn steunaanvraag
(D).

Het is niet de eerste keer dat hij een steunaanvraag indient.

Heeft de betrokkene voorheen een andere aanvraag ingediend?

=> JA: Hij heeft voorheen reeds een andere steunaanvraag (A) ingediend

Wanneer de student voorheen een andere steunaanvraag heeft ingediend,

=> moet de datum van zijn allereerste steunaanvraag gekend zijn en 

=> moet worden nagegaan of hij op het ogenblik van zijn allereerste 
steunaanvraag (A) aan de 3 volgende voorwaarden voldoet:

1. De betrokkene volgde studies met volledig leerplan

2. Hij was, voor zijn hoofdverblijf, ingeschreven in het bevolkings- of
vreemdelingenregister op de datum van zijn steunaanvraag.

3. Hij was meerderjarig en jonger dan 25 jaar 

Aan 1 van de 3 voorwaaden is niet voldaan

op het ogenblik van zijn eerste steunaanvraag (A)  

1. De betrokkene volgde geen studies met volledig leerplan

2. Hij was niet ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister , 
voor zijn hoofdverblijf

Hij was geschrapt uit het register, had een inschrijving op een 
referentieadres of was ingeschreven in het wachtregister.

3. De student was minderjarig of was 25 jaar of ouder.

Het BEVOEGDE OCMW

=  OCMW van de gemeente waar de student was ingeschreven: 

- voor zijn hoofdverblijf, 

- in het bevolkings- of vreemdelingenregister, 

- op het ogenblik van zijn steunaanvraag van vandaag (D)

=> OCMW van de gemeente Y is bevoegd

=> omdat de student gedomicilieerd was in de gemeente (Y), op
de datum van zijn steunaanvraag (D)

= Toepassing van artikel 2, §6, Wet 02/04/65



31 
 

 

=> Aan de 3 voorwaarden wordt gelijktijdig voldaan 

op de datum van indiening van zijn eerste steunaanvraag (A)

1. De betrokkene volgde studies met volledig leerplan

2. Hij was, voor zijn hoofdverblijf, ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente 
(X) op de datum van zijn steunaanvraag (A).

3. Hij was meerderjarig en jonger dan 25 jaar

Wanneer aan de 3 voorwaarden wordt voldaan, moet worden nagegaan of er een
onderbreking was in de studies tussen de datum van de 1ste steunaanvraag (A) en de
datum van de steunaanvraag die vandaag werd ingediend (D)

=> Was er een ONDERBREKING VAN DE STUDIES tussen de datum van zijn 1ste 
steunaanvraag (A) en de datum van zijn steunaanvraag van vandaag (D)?

=> JA:Er was een onderbreking van de studies tussen: 

- de datum van de 1ste steunaanvraag (A) en

- de datum van de steunaanvraag die vandaag werd ingediend (D)

Het BEVOEGDE OCMW

=  OCMW van de gemeente waar de student was ingeschreven: 

- voor zijn hoofdverblijf, 

- in het bevolkings- of vreemdelingenregister, 

- op het ogenblik van zijn steunaanvraag van vandaag (D)

=> OCMW van de gemeente (Y) is bevoegd

=> omdat de student gedomicilieerd was in de gemeente (Y), op de datum van zijn
steunaanvraag (D)

= Toepassing van artikel 2, §6, Wet 02/04/65
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Aan de 3 voorwaarden is voldaan. Er moet worden nagegaan of er een 
onderbreking van de studies was tussen de datum van de 1ste steunaanvraag (A) en 
de datum van zijn steunaanvraag die hij vandaag heeft ingediend (D)
=> Was er een ONDERBREKING VAN DE STUDIES tussen de datum van zijn 1ste
steunaanvraag (A) en de datum van zijn steunaanvraag van vandaag (D)?

=> NEEN: Er was geen onderbreking van de studies tussen

- de datum van de 1ste steunaanvraag (A) en

- de datum van de steunaanvraag die vandaag werd ingediend (D)

Het BEVOEGDE OCMW

=  OCMW van de gemeente waar de student was ingeschreven: 

- voor zijn hoofdverblijf, 

- in het bevolkings- of vreemdelingenregister, 

- op het ogenblik dat hij zijn eerste steunaanvraag indient (A)

=> OCMW van de gemeente (X)

=> is bevoegd omdat hij, voor zijn hoofdverblijf, was ingeschreven  in het 
bevolkingsregister van de gemeente (X), op de datum van zijn steunaanvraag (A)

= Toepassing van artikel 2, §6, Wet 02/04/65

Dit is de regel van de continuïteit in de bevoegdheid van het eerste OCMW.

Het is van belang te verduidelijken dat:

Het OCMW dat bevoegd was om de eerste steunaanvraag van een student te
onderzoeken bevoegd blijft gedurende de volledige ononderbroken duur van de
studies van de betrokkene:

- zelfs wanneer de betrokkenen van woonplaats en/of verblijfplaats verandert tijdens
de studies.

- zelfs wanneer het OCMW het studieproject van de student weigert.

- zelfs wanneer dat OCMW de steun niet had toegekend aan de betrokkene bij zijn
eerste steunaanvraag.

Het is niet vereist dat het OCMW effectief de steun heeft toegekend op het ogenblik
van de aanvraag om bevoegd te worden voor de volledige duur van de studies. Een
aanvraag van de student volstaat.
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V. DE BEVOEGDHEIDSREGEL VOOR DAKLOZEN VAN ARTIKEL 2, §7, VAN DE WET 
VAN 2 APRIL 1965 
 

1. Wettelijke bepaling 

De territoriale bevoegdheid van de OCMW’s voor daklozen wordt bepaald door artikel 2, §7, van 
de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn dat bepaalt dat: 

“In afwijking op artikel 1, 1°, is het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat 
bevoegd is om maatschappelijke dienstverlening toe te kennen aan een dakloze die niet in 
een instelling verblijft bedoeld in § 1 het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van 
de gemeente waar de betrokkene zijn feitelijke verblijfplaats heeft.” 

 

2. In de praktijk 

 
Er moet tegelijkertijd aan twee voorwaarden worden voldaan voor de toepassing van deze 
bevoegdheidsregel: 
 

Eerste voorwaarde: De persoon die de steun vraagt moet dakloos zijn 
 

Onder dakloze moet worden verstaan “de persoon die niet over een eigen woongelegenheid 
beschikt, die niet de middelen heeft om daar op eigen krachten voor te zorgen en daardoor 
geen verblijfplaats heeft, of die tijdelijk in een tehuis verblijft in afwachting dat hem een eigen 
woongelegenheid ter beschikking wordt gesteld”. 

 
Het OCMW moet de aanvrager al dan niet als dakloos kwalificeren op basis van het sociaal 
onderzoek. 

 
Tweede voorwaarde: Deze persoon verblijft niet in een instelling bedoeld in artikel 2,§1, van 
de wet. 
 
De bevoegdheidsregel van artikel 2, §7 is enkel van toepassing wanneer de dakloze niet in een 
instelling verblijft bedoeld in artikel 2,§1, van de wet (erkend opvangtehuis, psychiatrisch 
ziekenhuis, erkend rusthuis, enz.) op het ogenblik van zijn steunaanvraag. 
 
Wanneer de dakloze in één van de instellingen verblijft bedoeld in artikel 2, §1, is de 
bevoegdheidsregel van artikel 2, §7 niet van toepassing. De bevoegdheidsregel van artikel 2, 
§1 is dan van toepassing : het OCMW van de gemeente waar de betrokkene op het ogenblik 
van zijn opname in de instelling was ingeschreven in het bevolkingsregister, het 
vreemdelingen-, of wachtregister voor zijn hoofdverblijf, is bevoegd. 

 
 

 Wanneer aan deze twee voorwaarden is voldaan, is het OCMW van de gemeente 
waar de betrokkene op het ogenblik van zijn steunaanvraag zijn feitelijke 
verblijfplaats heeft, het OCMW dat territoriaal bevoegd is om de aanvraag te 
onderzoeken. 
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DE PERSOON IS DAKLOOS

Verblijft niet in een instelling bedoeld
in artikel 2,§1 (erkend opvangtehuis,
enz.), op het ogenblik van zijn
aanvraag

BEVOEGD OCMW

= OCMW van de gemeente waar de
dakloze feitelijk verblijft, op het
ogenblik van zijn aanvraag

=> Toepassing van artikel 2, §7

Verblijft in een instelling bedoeld in
artikel 2,§1 (erkend opvangtehuis,
enz.), op het ogenblik van zijn
aanvraag

BEVOEGD OCMW

= OCMW van de gemeente waar de
betrokkene voor zijn hoofdverblijf was
ingeschreven in het bevolkingsregister,
het vreemdelingenregister of het
wachtregister, op het ogenblik van zijn
opname in de instelling

=> Toepassing van artikel 2, §1
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VI. De regel van bevoegdheidscontinuïteit van artikel 2, §9, van de wet van 2 

april 1965 

 

 

1. Wettelijke bepaling 

 

Het nieuwe artikel 2, §9, van de wet van 2 april 1965 (inwerkingtreding op 11/04/2020) 
vermeldt dat:  
 

"Wanneer een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een beslissing neemt 
over de medische en farmaceutische hulp overeenkomstig artikel 9ter is het bevoegd 
om de nodige bijstand te verlenen tijdens de geldigheidsperiode  van deze beslissing.  
Wanneer de hospitalisatie de geldigheidsperiode van deze beslissing overschrijdt, blijft 
dit openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bevoegd voor de volledige 
ononderbroken duur van de hospitalisatie. " 

 

      2. De inhoud van de wettelijke bepaling  

 

Het nieuwe artikel 2, §9, van de wet van 1965 april is een regel van 
bevoegdheidscontinuïteit van het OCMW dat een beslissing heeft genomen in verband 
met de medische en farmaceutische hulp. Dit OCMW zal bevoegd blijven tijdens de 
geldigheidsperiode van de ten laste neming van de medische hulp en voor de volledige 
ononderbroken duur van de hospitalisatie van de betrokkene wanneer deze de 
geldigheidsperiode van de medische hulp overschrijdt. Hij blijft eveneens bevoegd 
voor alle andere vormen van hulp te verlenen tijdens deze periode. 

 

1) "Wanneer een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een beslissing 
neemt over de medische en farmaceutische hulp overeenkomstig artikel 9ter is het 
bevoegd om de nodige bijstand te verlenen" 
 
 OCMW X dat de medische hulp heeft toegekend is eveneens bevoegd om de lijst 

van de zorgen van de beslissing tot tenlasteneming van de medische hulp uit te 
breiden en om elke andere vorm van hulp te verlenen aan de betrokkene. 
 
 

2) "tijdens de geldigheidsperiode van deze beslissing" 
 
 Datzelfde OCMW X blijft bevoegd om de medische hulp en alle vormen van hulp 

te verlenen aan de betrokkene tijdens de hele geldigheidsperiode van de 
tenlasteneming van de medische hulp. 
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 In het geval dat de territoriale bevoegdheid van het OCMW wijzigt tijdens de 
geldigheidsperiode van de beslissing tot tenlasteneming van de medische hulp, kan het 
OCMW zich onbevoegd verklaren en zijn beslissing voor de toekomst intrekken. Vanaf 
de datum van beslissing tot intrekking, is de medische dekking niet meer geldig. Het 
OCMW moet dan ook de steunaanvraag van de persoon overmaken aan het volgens 
hem bevoegd OCMW overeenkomstig artikel 58, §3 van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de OCMW’s. Zolang het OCMW zijn beslissing niet heeft ingetrokken en de 
steunaanvraag niet heeft overgemaakt, blijft het bevoegd. 

 

3) "Wanneer de hospitalisatie de geldigheidsperiode van deze beslissing overschrijdt, 
blijft dit openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn bevoegd voor de volledige 
ononderbroken duur van de hospitalisatie"     

 
 Datzelfde OCMW X blijft eveneens bevoegd voor de volledige ononderbroken 

duur van de hospitalisatie van de betrokkene, en dit zelfs al is de beslissing tot 
tenlasteneming van de medische hulp niet meer geldig. 
 

 Indien de wijziging van de territoriale bevoegdheid van het OCMW tijdens de 
hospitalisatie van de betrokkene heeft plaatsgevonden, blijft het OCMW dat de 
beslissing heeft genomen om de medische hulp ten laste te nemen, bevoegd 
gedurende de gehele ononderbroken periode van zijn hospitalisatie. 

 

 Het feit dat de betrokkene van verblijfplaats verandert tijdens de 
geldigheidsperiode van de beslissing tot tenlasteneming van de medische hulp 
of tijdens zijn hospitalisatie heeft geen invloed op de territoriale bevoegdheid 
van het oorspronkelijke OCMW, dat bevoegd blijft. 

 

 In het geval dat er een onderbreking van de hospitalisatie van betrokkene is, 
dient deze laatste een nieuwe aanvraag medische hulp in te dienen bij het 
bevoegd OCMW als zijn beslissing tot tenlasteneming van de medische hulp niet 
meer geldig is tijdens zijn nieuwe opname in het ziekenhuis. 
 

 

3. De datum van inwerkingtreding van de nieuwe bevoegdheidsregel van artikel 2, 

§9 van de wet van 2 april 1965  

 

De nieuwe bevoegdheidsregel van artikel 2, §9 van de wet van 2 april 1965 treedt in 
werking op 11 april 2020.  
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4. In de praktijk 

 
4.1. Voorbeeld van geval uit de praktijk  

 
De persoon verbleef in gemeente "X" en heeft op 14/04/2020 zijn eerste 
aanvraag tot  maatschappelijke hulpverlening verleent    en  medische hulp 
ingediend bij het OCMW van de gemeente "X".  

 
 

1) Bepaling van het bevoegd OCMW  
 

➢ Toepassing van de algemene bevoegdheidsregel van artikel 1,1, van de 
wet van 02/04/1965  
 

 Aangezien de betrokkene gewoonlijk verblijft in gemeente "X" is het 
OCMW van gemeente "X" bevoegd om hem de hulp toe te kennen  
 

 OCMW "X" verleent medische hulp gedurende 3 maanden. Het OCMW 
heeft een beslissing ingevoerd in het systeem MEDIPRIMA voor een 
periode van 3 maanden: van 14/04/2020 tot 13/06/2020.  

 
 

2) Continuïteit van de bevoegdheid van het OCMW dat een beslissing 
heeft genomen in verband met de medische hulp 
 
A. Op 01/06/2020 verhuist de betrokkene naar gemeente "Y": 

 
➢ Toepassing van de regel van bevoegdheidscontinuïteit van artikel 

2, §9 van de wet van 02/04/1965  
 

 Het OCMW van gemeente "X" dat een beslissing heeft genomen 
over de medische hulp blijft bevoegd om de medische hulp en elke 
andere vorm van hulp toe te kennen aan de betrokkene tijdens de 
geldigheidsperiode van deze beslissing:  dus tot 13/06/2020 en dit 
zelfs wanneer de betrokkene van verblijfplaats is veranderd sinds 
01/06/2020.  

 
  Aangezien de territoriale bevoegdheid van het OCMW is gewijzigd    

als gevolg van de wijziging van de woonplaats van de betrokkene, kan 
OCMW "X" zich onbevoegd verklaren en zijn beslissing om de 
medische hulp op zich te nemen met ingang van 01/06/2020 
intrekken en het verzoek om hulp aan OCMW "Y" overmaken, 
overeenkomstig artikel 58, §3 van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de OCMW’s. Zolang het OCMW zijn beslissing niet heeft 
ingetrokken en de steunaanvraag heeft overgemaakt, blijft het 
bevoegd. 
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B. De betrokkene is sinds 25/05/2020 gehospitaliseerd voor 
onbepaalde duur:  
 
 Toepassing van de regel van bevoegdheidscontinuïteit van 

voornoemd artikel 2, §9 
 

 Het OCMW van gemeente "X" zal bevoegd blijven om hulp te 
verlenen aan de betrokkene tijdens de volledige ononderbroken 
duur van zijn hospitalisatie: 
- zelfs wanneer er een territoriale bevoegdheidswijziging van het 
OCMW (naar aanleiding van de verandering van de verblijfplaats van 
de persoon) heeft plaatsgevonden op 01/06/2020;  
- zelfs wanneer zijn hospitalisatie de einddatum van de beslissing tot 
tenlasteneming van de medische hulp overschrijdt (13/06/2020). 
 
In het geval dat de hospitalisatie van betrokkene onderbroken is, 
bijvoorbeeld van 01/07/2020 tot 15/07/2020, is de continuïteit van de 
bevoegdheidsregel van artikel 2, §9, niet meer toepasbaar vanaf 
01/7/2020. In dat geval dient de bevoegdheid van het OCMW 
heronderzocht na indiening van een nieuwe steunaanvraag door 
betrokkene tijdens zijn nieuwe hospitalisatie. 
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4.2. Boomstructuur 
 

 

Persoon die gewoonlijk verblijft in 
gemeente X

Dient een aanvraag voor maatschappelijke 
dienstverlening in bij OCMW X.

- beschikt niet over een medische 
kaart

of

- Heeft een niet-geldige medische 
kaart

Bevoegd OCMW

=> toepassing van de 
bevoegdheidsregels

=> OCMW van de gemeente 
van de gewoonlijke 
verblijfplaats van de 

aanvrager

(artikel 1,1°)

Beschikt over een geldige 
medische hulp

Toegekend door OCMW Y

Bevoegd OCMW

= OCMW Y

= OCMW dat de medische 
hulp heeft toegekend

(artikel 2, §9)

OCMW "Y" 

= bevoegd om:

- MEDISCHE HULP 

- en IEDERE ANDERE VORM 
VAN HULP toe te kennen aan 
de betrokkene 

=> TIJDENS DE 
GELDIGHEIDSPERIODE VAN DE 

MEDISCHE HULP 

=> EN TIJDENS DE VOLLEDIGE 
ONONDERBROKEN DUUR VAN 

DE HOSPITALISATIE van de 
betrokkene

(artikel 2, §9)
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Uitleg bij het schema 
 
Wanneer iemand een aanvraag tot maatschappelijke financiële hulp indient bij een 
OCMW moeten we, om het OCMW te bepalen dat territoriaal bevoegd is om deze 
aanvraag te onderzoeken, kijken of de betrokkene reeds medische hulp ontving die 
nog steeds geldig is bij een ander OCMW of niet. 
 
1) Wanneer de betrokkene, op het ogenblik van zijn aanvraag tot 

maatschappelijke dienstverlening van een medische hulp genoot geopend in 
Medipria  OCMW Y: 
➢ Toepassing van artikel 2, §9 van de wet van 02/04/65 
 OCMW Y = bevoegd = OCMW dat de medische hulp  heeft toegekend 

 
 

2) Wanneer de betrokkene, op het ogenblik van zijn aanvraag tot 
maatschappelijke dienstverlening, geen steun genoot of over een niet-geldig 
medische kaart beschikt: 
➢ Toepassing van de algemene bevoegdheidsregel van artikel 1,1°, of van 

een andere bevoegdheidsregel van artikel 2 van de wet van 02/04/1965 
volgens de situatie van de steunaanvrager  

 In het schema betreft het een persoon die een gewoonlijke verblijfplaats 
heeft in gemeente X: 

 Toepassing van de algemene bevoegdheidsregel van artikel 1, 1°,: OCMW 
X = bevoegd = OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats van de 
betrokkene. 
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5. De nieuwe bevoegdheidsregel van artikel 2, §9 van de wet van 2 april 1965 en de 

niet-naleving van de wettelijke termijn voor het versturen van de steunaanvraag   

 

Artikel 58, § 3 van de organieke wet betreffende de OCMW’s van 08/07/1976 bepaalt als volgt:  

“Wanneer een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn een steunaanvraag ontvangt waarvoor 
het zich onbevoegd acht, zendt het deze aanvraag over binnen de vijf kalenderdagen aan het volgens 
hem bevoegd openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Binnen dezelfde termijn wordt de 
aanvrager schriftelijk in kennis gesteld van deze overzending. 
Op straffe van nietigheid gebeurt de overzending van de aanvraag aan het bevoegd geachte openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn, evenals de kennisgeving van de overzending aan de aanvrager, 
door een brief met vermelding van de redenen van onbevoegdheid. 
De aanvraag zal evenwel worden gevalideerd op de datum van ontvangst bij het eerste openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn, zoals bepaald in § 1. 
Het openbaar centrum voor maatschappelijke integratie dat deze verplichting niet naleeft, moet 
overeenkomstig de door deze wet gestelde voorwaarden maatschappelijke dienstverlening verlenen 
zolang het de aanvraag niet heeft overgezonden en de redenen die aan de onbevoegdheid ten 
grondslag liggen niet heeft medegedeeld.” 
 

Wanneer een OCMW de wettelijke termijn van vijf kalenderdagen voor het doorsturen van het verzoek 
om medische hulp naar het OCMW dat het als bevoegd beschouwt, niet in acht heeft genomen, dan is 
het zelf bevoegd om overeenkomstig artikel 9ter een beslissing te nemen over medische en 
farmaceutische hulp totdat het verzoek aan het tweede OCMW heeft doorgezonden. 

Bij toepassing van de nieuwe bevoegdheidsregel van artikel 2, §9, van de wet van 2 april 1965 is dit 
OCMW bevoegd om de nodige hulp te verlenen tijdens de geldigheidsperiode van de genoemde 
beslissing en blijft het bevoegd voor de gehele ononderbroken periode van de hospitalisatie van de 
betrokkene. 

Praktische voorbeelden: 

De betrokken persoon heeft op 14/04/2020 een verzoek om medische hulp ingediend. 

OCMW “X” heeft op 14/04/2020 een steunaanvraag ontvangen en heeft dit op 30/04/2020 
doorgestuurd naar OCMW “Y”. 

a) Aangezien OCMW “X” de wettelijke termijn van vijf kalenderdagen voor het indienen van het 
verzoek om medische hulp bij OCMW “Y” niet in acht heeft genomen, moet OCMW “X” 
krachtens de sanctie bepaald in artikel 58, lid 3, van de organieke over de OCMW’s van 
08/07/1976 een beslissing nemen over medische en farmaceutische hulp overeenkomstig 
artikel 9ter. Het OCMW “X” heeft beslist om een beslissing tot tenlasteneming in te voeren het 
MEDIPRIMA-systeem voor een periode van drie maanden: van 14/04/2020 tot 13/06/2020. 

b) Op grond van de nieuwe bevoegdheidsregel in artikel 2, §9 van de wet van 2 april 1965, is 
OCMW “X” bevoegd om de nodige hulp te verlenen aan de betrokkene tijdens de 
geldigheidsduur van zijn beslissing (van 14/04/2020 tot 13/06/2020).  

In geval van hospitalisatie van de betrokkene gedurende deze periode blijft OCMW “X” 
bevoegd voor de volledige ononderbroken duur van zijn hospitalisatie, zelfs als deze langer 
duurt dan 13/06/2020. 

  



42 
 

VII. HIËRARCHIE VAN DE TERRITORIALE BEVOEGDHEIDSREGELS VAN DE 

OCMW's 

 

1. Toepassing van de specifieke bevoegdheidsregels van artikel 2 van de wet van 2 april 

1965, die afwijken van de algemene bevoegdheidsregel van artikel 1,1° van de wet 

 

Aangezien de specifieke bevoegdheidsregels uitzonderingen zijn op de algemene 
bevoegdheidsregel, dienen zij bij voorrang toegepast te worden zodra aan alle 
toepassingsvoorwaarden is voldaan. 

Al deze uitzonderingen moeten strikt geïnterpreteerd worden. Bijgevolg moet de algemene regel 
toegepast worden wanneer niet aan alle toepassingsvoorwaarden van de afwijkende regels wordt 
voldaan. Wanneer een uitzonderingsregel niet kan worden toegepast, valt men terug op de 
algemene basisregel. 

Ter herinnering: deze specifieke bevoegdheidsregels zijn de volgende: 

− voor personen die in instellingen verblijven zoals bedoeld door de wet (artikelen 2,§1 , en 
2§3) 

− voor asielzoekers (artikel 2§5) 

− voor personen die een opvangstructuur verlaten (artikel 2,§8), 

− voor studenten (artikel 2§6) 

− voor daklozen (artikel 2, §7)  
 

2. Hiërarchie tussen de specifieke bevoegdheidsregels  

 
Indien aan de toepassingsvoorwaarden van verschillende specifieke bevoegdheidsregels  
tegelijkertijd wordt voldaan, hebben sommige specifieke bevoegheidsregels voorrang op 
andere.  
 

 Welke specifieke bevoegdheidsregel moet worden toegepast in de volgende situaties? 
 

1) Een student verblijft in een instelling zoals bedoeld in artikel 2, §1, of is dakloos 
 

 De bevoegdheidsregel voor studenten van artikel 2, §6, primeert op de territoriale 
bevoegdheidsregel voor het verbijf in een instelling van artikel 2, §1 en voor de 
bevoegdheidregel voor daklozen van artikel 2, §7.  

 
 

2) Een asielzoeker verblijft in een instelling zoals bedoeld door artikel 2, §1 of is dakloos 
 

 De bevoegdheidsregel voor asielzoekers van artikel 2, §5, primeert op 
bevoegdheidsregels van artikel 2, §1 en van artikel 2, §7. 
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3) Een asielzoeker dient een aanvraag tot huurwaarborg in wanneer hij een 
opvangstructuur verlaat 
 

 De specifieke bevoegdheidsregel van artikel 2, §8, moet prioritair worden toegepast 
wanneer een persoon het recht heeft een opvangstructuur te verlaten en een aanvraag 
tot huurwaarborg indient om de opvangstructuur te kunnen verlaten.  

 
 

4) Een dakloze verblijft in een instelling zoals bedoeld in artikel 2, §1 
 

 Artikel 2, §7 is enkel van toepassing op daklozen die niet in een instelling verblijven zoals 
bedoeld in artikel 2, §1. Wanneer een dakloze in een instelling verblijft zoals bedoeld in 
artikel 2, §1, moet de algemene bevoegdheidsregel van artikel 2,§1 worden toegepast. 

 

 

3. De bevoegdheidsregel van artikel 2, §9, van de wet van 2 april 1965 
 

3.1. Een regel van bevoegdheidscontinuïteit 
 
Het nieuwe artikel 2, §9, van de wet van 2 april 1965 is een regel van 
bevoegdheidscontinuïteit van het OCMW dat bevoegd was en dat een beslissing heeft 
genomen in verband met de medische hulp.  
 
In eerste instantie moet dus het OCMW bepaald worden dat territoriaal bevoegd is bij 
toepassing van één van de bevoegdheidsregels van de artikelen 1,1 en 2 van de wet van 2 
april 1965. 
 
Artikel 2, §9 is enkel van toepassing wanneer een bevoegd OCMW de medische hulp heeft 
toegekend. Dit OCMW dat de medische hulp heeft toegekend, zal bevoegd blijven tijdens 
de geldigheidsperiode van de medische hulp en voor de volledige ononderbroken duur 
van de hospitalisatie van de betrokkene wanneer deze de geldigheidsperiode van de 
medische kaart overschrijdt. 

 
3.2. Voorbeeld van geval uit de praktijk 

 
Een student met volledig leerplan verblijft in  gemeente “A” en is gedomicilieerd in 
gemeente “B”.   
Hij dient een aanvraag tot medische hulp in bij het OCMW “A” op 14/04/2020. 

 
A. Bepaling van het bevoegd OCMW 

 
➢ Toepassing van de bevoegdheidsregel voor studenten van artikel 2, §6 van de 

wet van 02/04/1965. 
 

 het bevoegd OCMW = het OCMW van de gemeente waar de student 
voor zijn hoofdverblijfplaats is ingeschreven op het ogenblik van zijn 
steunaanvraag = OCMW “B” 
 

 Het OCMW “B” neemt een beslissing tot tenlasteneming van medische 
hulp, geldig van 14/04/2020 tot 13/06/2020. 
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B. Continuïteit van de bevoegdheid van het OCMW dat de beslissing tot 
tenlasteneming van medische hulp heeft genomen  
 
a) Op 01/06/2020 : de betrokkene beslist om zijn studies stop te zetten: 
 
➢ Toepassing van artikel 2, §9, van de wet van 2/04/1965: 
 

 Het OCMW “B” blijft bevoegd om steun te verlenen aan de betrokkene 
tot aan het einde van de geldigheid van zijn beslissing tot 
tenlasteneming van medische hulp (tot en met 13/06/2020). 
 
Aangezien de betrokkene geen student meer is, is artikel 2, §6, van de 
wet van 02/04/65 niet meer van toepassing en is het OCMW “B” niet 
meer bevoegd. OCMW "B" kan zich onbevoegd verklaren en zijn 
beslissing tot tenlasteneming van medische hulp met ingang van 
01/06/2020 intrekken en de steunaanvraag van de persoon 
overmaken aan het bevoegde OCMW overeenkomstig artikel 58, §3 
van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s.  
=> Zolang OCMW “B” zijn beslissing niet heeft ingetrokken en de 
steunaanvraag niet heeft overgemaakt, blijft het bevoegd. 
 
 

b) Op 15/05/2020: hij wordt gehospitaliseerd voor onbepaalde duur: 
 
➢ Toepassing van artikel 2, §9, van de wet van 2/04/1965: 
 

Het OCMW “B” zal eveneens bevoegd blijven om medische hulp 
te verlenen na 13/06/2020 (einde van de geldigheid van de 
beslissing tot tenlasteneming van medische hulp), en dit 
gedurende de volledige ononderbroken duur van de hospitalisatie 
van de betrokkene. 
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VIII. DE BEVOEGDHEIDSCONFLICTEN - SANCTIE - PROCEDURE 

 

1. De verplichtingen van het OCMW dat zich onbevoegd acht 

 

1.1. De verplichtingen van het eerste OCMW dat de aanvraag tot steun ontvangt 

 

Artikel 18,§4, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke 
integratie en artikel 58, § 3, van de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976, inzake 
maatschappelijke hulp, bepalen dat: 

Wanneer een OCMW een steunaanvraag ontvangt waarvoor het zich onbevoegd acht, het 
deze aanvraag overzendt binnen de vijf kalenderdagen aan het volgens hem bevoegd OCMW. 
Binnen dezelfde termijn wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld van deze 
overzending.  Op straffe van nietigheid gebeurt de overzending van de aanvraag aan het 
bevoegd geachte OCMW, evenals de kennisgeving van de overzending aan de aanvrager, door 
een brief met vermelding van de redenen van onbevoegdheid.  

De aanvraag zal evenwel worden gevalideerd op de datum van ontvangst bij het eerste 
centrum. 

Het OCMW dat deze verplichting niet naleeft, moet overeenkomstig de door de wet gestelde 
voorwaarden,  

- het leefloon of de maatschappelijke integratie door tewerkstelling (artikel 18,§4, van de wet 
van 26 mei 2002) 

- maatschappelijke hulp (artikel 58, § 3, van de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976) 

toekennen zolang het de aanvraag niet heeft overgezonden en de redenen die aan de 
onbevoegdheid ten grondslag liggen niet heeft meegedeeld.    
      

 

Wanneer een OCMW een steunaanvraag ontvangt waarvoor het zich niet bevoegd acht, moet 
het: 
➢ deze aanvraag binnen de vijf kalenderdagen schriftelijk bezorgen aan het OCMW dat 

wordt geacht bevoegd te zijn 
➢ de aanvrager schriftelijk in kennis stellen van deze overzending 

 

1.2. Sanctie 
 

De wet heeft voorzien in een sanctie voor het OCMW dat deze verplichting niet naleeft: 

 Het OCMW moet, overeenkomstig de door de wet gestelde voorwaarden, 
maatschappelijke dienstverlening verlenen zolang het de aanvraag niet heeft 
overgezonden en de redenen die aan de onbevoegdheid ten grondslag liggen niet 
heeft meegedeeld. 



46 
 

1.3. De verplichtingen van het tweede OCMW  

Artikel 15 van de wet van 2 april 1965 voorziet dat: 
 

"Onverminderd de definitieve tenlasteneming van de kosten van de dienstverlening,  bepaalt 
de minister tot wiens bevoegdheid de maatschappelijke integratie behoort, binnen vijf 
werkdagen, het centrum dat voorlopig moet tussenkomen wanneer twee of meerdere OCMW's 
achten niet territoriaal bevoegd te zijn om een vraag te onderzoeken.  
 
De Koning stelt de uitvoeringsmodaliteiten van deze bepaling vast". 

 
De uitvoeringsmodaliteiten van artikel 15, 4de lid, van voornoemde wet van 2 april 1965 
werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 20 maart 2003. 

 
Wanneer het tweede OCMW, aan wie de aanvraag werd overgezonden door het centrum tot 
wie de aanvrager zich in eerste instantie heeft gericht, zich op zijn beurt niet bevoegd acht, 
kan het niet nogmaals de aanvraag bezorgen aan het OCMW dat het bevoegd acht, maar moet 
het een aanvraag tot regeling van bevoegdheidsconflict indienen bij de POD 
Maatschappelijke Integratie om het OCMW te bepalen dat bevoegd is om voorlopig een 
beslissing te nemen over deze steunaanvraag1. 

 
De aanvraag tot regeling van het bevoegdheidsconflict moet door het tweede OCMW worden 
bezorgd binnen de vijf werkdagen die volgen op de datum van ontvangst van het dossier van 
de steunaanvraag. 

 
De dienst bevoegdheidsconflicten neemt een beslissing binnen de vijf werkdagen die volgen 
op de ontvangst van de aanvraag, op basis van de gegevens waarover hij op dat ogenblik 
beschikt. 

 
Het aangeduide OCMW is bevoegd om een beslissing te nemen over de steunaanvraag, 
onverminderd eventuele latere administratieve of rechterlijke beslissingen met betrekking tot 
de territoriale bevoegdheid van de betrokken centra. 

 
De beslissing van de minister heeft tot doel te vermijden dat de steunaanvraag ondertussen 
niet wordt behandeld omwille van een bevoegdheidsconflict tussen de OCMW's. 

 
Bij een bevoegdheidsconflict zal de steunaanvraag gevalideerd worden op de datum waarop 
het eerste OCMW ze ontvangt en niet op de datum waarop het tweede OCMW ze ontvangt of 
de datum van de beslissing van de regeling van het bevoegdheidsconflict. 

 

 
1 Omzendbrief van 8 april 2003 betreffende de regeling van bevoegdheidsconflicten tussen de OCMW's. 
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2. Procedure  

 

  I. Het 1ste OCMW ontvangt de steunaanvraag en verklaart zich onbevoegd: 

 Het moet de aanvraag aan het 2de OCMW bezorgen dat bevoegd wordt 
geacht 
 Binnen de 5 kalenderdagen 
 Schriftelijk 
 Haar beslissing tot onbevoegdheid motiveren 

 
 Het moet de aanvrager schriftelijk inlichten 

  
 Sanctie: Het 1ste OCMW moet de steun toekennen tot aan de overdracht van 

de aanvraag  
 
 
 
 II. Het 2de OCMW acht zich op haar beurt onbevoegd: 
 

 Het moet een aanvraag indienen tot regeling van het bevoegdheidsconflict 
 Binnen de 5 werkdagen 
 Via het elektronisch formulier 
 Haar aanvraag motiveren 
 De beslissing tot onbevoegdheid van het 1ste OCMW en alle 

belangrijke juridische en feitelijke elementen bezorgen 
 
 
 III. De dienst bevoegdheidsconflicten neemt haar beslissing 
  - binnen de 5 werkdagen 
  - de beslissing wordt naar de betrokken OCMW's gestuurd 
 
 
 IV. Het OCMW dat als bevoegd wordt aangeduid moet een beslissing nemen over de 

steunaanvraag 
   

 De steunaanvraag zal worden gevalideerd op de datum van ontvangst bij het 
eerste centrum.  

  
   
  
 

 


