
 

Betreft: Bijkomende inspectie naar aanleiding van de berichtgeving in de pers rond verplichte 

gemeenschapsdienst voor leefloonbegunstigden. 

 

Geachte Voorzitter,  

 

Hierbij vindt u het verslag van de inspectie die plaatsvonden in uw centrum op 

28/11/2017. 

 

Dit inspectieverslag bestaat uit twee delen:  

 Een verslag van de uiteenzetting van de visie van het OCMW rond de 
gemeenschapsdienst en het GPMI door de Voorzitter en het hoofd van de 

sociale dienst. 

 Een steekproef van tien dossiers waarbij het GPMI en de bijbehorende 

modaliteiten worden nagekeken. 

 

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur 

via mi.inspect_office@mi-is.be. 

Briefwisseling dient gericht te worden aan de Programmatorische Overheidsdienst 

Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), 

Dienst Inspectie, WTC II, Koning Albert II-laan 30, 1000 Brussel. 
 
 
 
 
 
 

 

Aan de Voorzitter van het OCMW van  

Geraardsbergen 

Kattestraat 27 

9500 Geraardsbergen 

 

 Bijkomende inspectie  

 Inspectiedienst POD MI    
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1. ALGEMEEN 
 

De missie van de POD Maatschappelijke integratie is de voorbereiding, uitvoering, evaluatie 

en opvolging van het federale beleid voor maatschappelijke integratie, waardoor ieders sociale 

grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd. 

 

De controles die door de inspectiedienst in de OCMW’s worden uitgevoerd, passen in deze 

missie en gaan uit van de volgende visie ; 

 Controle op de toepassing van de federale wetgeving voor maatschappelijke integratie 
aan de hand van juridische, administratieve en financiële inspecties 

 Advies aan de OCMW's over het wettelijk kader en de concrete toepassing van de 

regelgeving 

 Kennis: door haar schakelfunctie tussen de administratie en de actoren op het terrein 
draagt de dienst inspectie bij tot de strategische voorbereiding van het beleid inzake 

maatschappelijke integratie. 

 

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, stelt de inspectiedienst zich de volgende 

doelstellingen;  

 Toezien op een uniforme en correcte toepassing van de wetgeving en reglementering 

aangaande de subsidies die de federale staat toekent aan de OCMW’s.  

 Houden van doelgerichte, uniforme en periodieke controles van de OCMW’s op 
boekhoudkundig, administratief en juridisch vlak. Deze controles dragen bij tot de 

gelijke wettelijke behandeling van de gebruikers van de OCMW-diensten. 

 Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en 

armoedebestrijding te optimaliseren.  

 Uitbouwen van structurele en kwalitatieve relaties met de OCMW’s (belangrijkste 
partners van de federale administratie) met het oog op een goede communicatie en 

een kwaliteitsvolle dienstverlening.  

 Uitwisselen van informatie met de interne diensten van de POD MI.  

 Meewerken aan het actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude waartoe in 2011 
door de Regering werd besloten.  

 

Met deze controles wil de dienst inspectie de waarden van de POD MI verdedigen; 

 Respect 

 De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid  

 Gelijke kansen voor iedereen 

 Diversiteit  

 Openstaan voor verandering  
De procedure voor de controles wordt toegelicht op de website van de POD MI 

(http://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/handleiding). 
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2. VERSLAG VAN DE UITEENZETTING VAN DE VISIE VAN HET OCMW ROND 

GEMEENSCHAPSDIENST. 
 

De controle vond plaats naar aanleiding van de berichtgeving in de pers en op de persoonlijke 

website van de Voorzitter van het OCMW rond de verplichting van de gemeenschapsdienst. 

Na het uitvoeren van de controle hebben wij vastgesteld dat de er opnieuw een artikel 

verschenen is in de pers (De tijd, 18/12/2017). Hierin werd opnieuw gesteld dat het OCMW 

van Geraardsbergen de gemeenschapsdienst als verplichting oplegde.  

In een reactie op dit artikel bevestigde het OCMW dat er nooit sprake is geweest van een 

verplichting en dat dit interview geen weergave is van het standpunt van het OCMW.  

 

Het OCMW van Geraardsbergen werkt reeds gedurende een viertal jaar met een GPMI 

(Geïndividualiseerd Project Maatschappelijke Integratie) voor RMI-begunstigden ouder dan 25. 

Het gebruik van het GPMI voor alle leefloonbegunstigden is reeds een goed ingeburgerde 

praktijk al van voor de wettelijke verplichting van 1 november 2016. 

 

Binnen de werking van het OCMW van Geraardsbergen wordt het GPMI gebruikt in twee 

soorten trajecten waarbij men uitgaat van de mogelijkheden van de begunstigde. 

 

Een eerste traject dat kan opgestart worden voor een leefloonbegunstigde is een 

activeringstraject. Dit is het traject voor begunstigden die in aanmerking komen voor een 

toeleiding naar een tewerkstelling. Na een beoordeling van de dienst activering wordt een 

GPMI opgemaakt rond het zoeken naar een passende tewerkstelling waarbij de te ondernemen 

stappen aangepast aan de noden van de begunstigde. Indien de begunstigde te activeren is maar 

er ontbreekt nog een bepaalde kennis, bijvoorbeeld voor anderstaligen die geen of te weinig 
Nederlands kunnen om te kunnen starten op de arbeidsmarkt, wordt er een ‘GPMI gericht op 

opleiding’ opgemaakt. De leefloonbegunstigde leert Nederlands via een traject van stage 

gecombineerd met cursus Nederlands bij het Huis van het Nederlands. De stageovereenkomst 

loopt maximum 6 maanden, de leefloonbegunstigde doet min een halve dag en maximum drie 

volledige dagen stage, er wordt een aanmoedigingspremie van 5 euro per gepresteerde halve 

dag toegekend en een vergoeding van de verplaatsingskosten. Deze stage is een voortraject 

voor een artikel 60 &7 tewerkstelling: de leefloonbegunstigde doet in het kader van een 

stageovereenkomst het werk vn een artikel 60§7 werknemer. In 90% van de gevallen leidt dit 

tot een aanwerving in het kader van artikel 60. Indien de leefloonbegunstigde na de stage 

aangeeft dat hij/zij interesse heeft in een ander soort tewerkstelling wordt er naar een 

oplossing gezocht met de leefloonbegunstigde. 

Bedenking van inspectie omtrent de stage als voortraject: Gezien de regelgeving rond de artikel 60§7 

tewerkstelling geen federale bevoegdheid meer is, kunnen we ons niet uitspreken over de toegepaste 

praktijken. Toch willen we onze bedenking uitdrukken bij de bedoeling van de stage-overeenkomst als 

voortraject en de duurtijd ervan. Het is ons niet duidelijk of de begunstigde tijdens deze stageperiode 

opgeleid wordt via een on-the-job training of dat de begunstigde wel degelijk de job alleen dient uit te 

voeren. Indien dit laatste het geval is, is het voor de inspectie onduidelijk of deze stage effectief als 

een stageperiode kan gezien worden of eerder als proefperiode moet beschouwd worden.  

De duurtijd van 6 maanden lijkt ons een lange periode om iemand op te leiden in een artikel 60 

overeenkomst, ongeacht de taalbarrières die er mogelijk kunnen zijn. 

De inspectie zal haar bedenkingen overmaken aan de bevoegde overheden. 

 

Een tweede traject dat kan opgestart worden is een begeleidingstraject. Een begeleidingstraject 

wordt opgestart indien de leefloonbegunstigde vrijgesteld tijdelijk of langdurig is voor de 
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werkbereidheidsvoorwaarde omwille billijkheids- of gezondheidsredenen (verslaving, 

dakloos,…). In het kader van een begeleidingstraject kan er gemeenschapsdienst opgenomen 

worden in het GPMI.   

Volgende feedback gaf het OCMW rond de gemeenschapsdienst: 

‘Voor vele cliënten is een activeringstraject (nog) niet haalbaar. Dit kan omwille van verscheidene 

billijkheidsredenen zijn (psychische problematiek, dakloos, beginnend Nederlandse les volgen of op de 

wachtlijst staan, geen of beperkte kinderopvang,...). Met deze cliënten wordt telkens een gpmi 

(geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie) opgemaakt waarin we samen afspraken 

vastleggen welke stappen er gezet kunnen worden teneinde de randproblemen weg te werken (bv: 

volgen Nederlandse les, zoeken naar kinderopvang, afspraken rond vinden van een woning, werken 

aan verslavingsproblematiek, afspraken met psycholoog, ...).We noemen dit onze 

begeleidingstrajecten. 

Veel van deze cliënten zijn vragende partij om te werken, ook al zijn er nog teveel randproblematieken 

die de kans op een positieve tewerkstelling doen verminderen. Vaak stellen zij ook de vraag naar een 

vorm van tijdsbesteding en dag invulling. Om op deze vragen tegemoet te komen, willen we een 

aanbod aan gemeenschapsdienst/vrijwilligerswerk uitbouwen. Wij willen op zoek gaan naar 

verschillende sectoren waar er vrijwilligers gezocht worden en op basis van de interesses van onze 

cliënten zoeken naar een goede match. Dit vrijwilligerswerk zal hen helpen bij hun integratie in de 

maatschappij. Zij hebben opnieuw een dag invulling, leren andere mensen kennen, zingeving,… Bij 

vrijwilligerswerk ligt de nadruk niet op het werken, maar op het integreren. Het is een onderdeel van 

het begeleidingstraject. Hier wordt geen verplichtingsvoorwaarde aan gekoppeld. Er zal met alle 

cliënten een gesprek worden aangegaan of zij open staan voor vrijwilligerswerk en zo ja, zal er samen 

met hen gezocht worden naar een plaats die hen de beste mogelijkheden biedt in kader van hun 

begeleiding.’ 

 

Bij de bespreking van de visie op het vrijwilligerswerk van het OCMW van Geraardsbergen 

dienen de inspecteurs op te merken dat deze visie niet overeenkomt met de informatie uit de 

pers waarbij er gesteld werd dat gemeenschapsdienst verplicht kon opgelegd worden aan de 
leefloontrekkers.  

 

Op basis van de verstrekte informatie en de uiteenzetting kon niet worden afgeleid dat de 

leefloonbegunstigden verplicht werden om gemeenschapsdienst uit te voeren. Momenteel zijn 

er nog maar een beperkt aantal begunstigden via het GPMI actief in gemeenschapsdienst.  

 

 

Het OCMW is nog een netwerk aan het uitbouwen om meer leefloonbegunstigden te kunnen 

laten instappen in het systeem van gemeenschapsdienst of vrijwilligerswerk. 

 

 

3. STEEKPROEF 
 

Er werd een willekeurige steekproef genomen van tien dossiers waarvoor er een bijzondere 

toelage werd gevraagd op basis van de dossiers in de maandstaat van oktober 2017. 

Voor deze tien dossiers werd het GPMI contract en de daaraan verbonden wettelijke 

voorwaarden, met betrekking tot de nieuwe GPMI regelgeving nagekeken. 

 

Dit is een overzicht van de vaststellingen waarbij een aantal aanbevelingen zijn geformuleerd 

om uw werking te verbeteren. 
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In het merendeel van de gecontroleerde dossiers waren de te ondernemen stappen voor de 

leefloongerechtigde individueel aangepast aan zijn/haar situatie. Toch hebben we vastgesteld dat in 

een aantal gevallen dit niet het geval was (in sociaal verslag staat dat gerechtigde nog niet kan 

ingeschakeld worden op de arbeidsmarkt omdat er een gebrek aan opleiding werd vastgesteld en in 

het GPMI wordt enkel rond werk zoeken gewerkt en komt opleiding niet aan bod)  of dat er 

doelstellingen bij de te ondernemen stappen werden vermeld (bijvoorbeeld geen schulden maken).  

De doelstellingen en de te ondernemen stappen moeten hun oorsprong vinden in de sociale balans. 

Het GPMI is een instrument om de doelstellingen/werkpunten die geformuleerd worden op basis van 

de sociale balans te bereiken. Verder dienen wij de aandacht erop te vestigen dat het engagement om 

het leefloon stipt te betalen in een GPMI overeenkomst niet op zijn plaats is en bijgevolg niet vermeld 

dient te worden. Immers dit is een verplichting die voor alle dossiers geldt. 

 

De sociale balans ontbreekt in een aantal gecontroleerde dossiers waarvoor een GPMI werd 

opgemaakt conform de wetswijziging van 1 november 2016. 

De Omzendbrief van 12/10/2016 betreffende het GPMI vermeldt: “Het is belangrijk dat er in 

de periode voorafgaand aan het afsluiten van een GPMI de nodige tijd wordt geïnvesteerd in 

het opbouwen van een vertrouwensrelatie, zodat het GPMI zo nauw mogelijk aansluit bij de 

verwachtingen, de vaardigheden, de bekwaamheden en de behoeften van de gerechtigde.” Dit 

laatste moet tot uiting komen in de sociale balans, die het GPMI dus voorafgaat. Middels het 

GPMI kan de betrokkene actief begeleid worden naar zelfstandigheid, zelfredzaamheid en 

maatschappelijke integratie en indien mogelijk ook in de richting van een inschakeling in het 

arbeidsproces.  

Op basis van de sociale balans (hierbij aandacht hebbend voor verschillende levensdomeinen, 

niet enkel de zes wettelijke toekenningsvoorwaarden) kan een GPMI opgemaakt worden met 

voldoende persoonlijke toetsen zodat er werk op maat kan afgeleverd worden. De prioriteiten 

vastgelegd in het GPMI vormen de basis voor de evaluaties.  

De aanwezigheid van de sociale balans is een belangrijk element betreffende het behouden van 

de 10% extra toelage voor een GPMI-dossier. 
De sociale balans kan een onderdeel zijn van het sociaal verslag (in een aparte rubriek) of een 

apart document in het dossier. 

 

In één gecontroleerd dossier zal de bijzondere toelage ingehouden worden omdat er geen bijkomende 

begeleiding werd vastgesteld op basis van de te ondernemen stappen in het GPMI. 

Betrokkene had een alcoholprobleem en was werkloos, in het GPMI werd enkel gewerkt rond 

tewerkstelling terwijl er uit het sociaal verslag bleek dat betrokkene een alcoholprobleem had en dit 

zelfs tot ontslag had geleid tijdens zijn laatste tewerkstelling.  

 

Op basis van de uitgevoerde steekproef kon niet worden vastgesteld dat de gemeenschapsdienst een 

verplichtend karakter had. 
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Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie : 

De directeur-generaal, 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie VOETS 
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