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Hoofdstuk 1: Doel van het reglement  
Artikel 1 
Dit reglement bepaalt de doelstelling, de deelnemingsvoorwaarden, de selectieprocedure en de 
toekenningscriteria voor de projectoproep “bestrijding van de non take-up in de OCMW’s via de 
proactieve identificatie van de rechthebbenden”.  

 

Hoofdstuk 2: Organisator  
Artikel 2  
§1 Het project “bestrijding van de non take-up in de OCMW’s via de proactieve identificatie van de 
rechthebbenden” is een initiatief van de minister bevoegd voor armoedebestrijding. 

§2 Het project kadert in de uitvoering van het federaal plan armoedebestrijding, gecoördineerd door 
de minister belast met armoedebestrijding, meer bepaald in het kader van de bestrijding van de non 
take-up. 

§3 Het project wordt gefinancierd door de POD Maatschappelijke Integratie. 

§4 De dienst SCUBA van de POD MI is verantwoordelijk voor de opvolging van de kandidatuurdossiers 
voor het project “bestrijding van de NTU in de OCMW’s via de proactieve identificatie van de 
rechthebbenden”.  

Hoofdstuk 3: Informatie en verspreiding  
Artikel 3  
§1 Het reglement van het project is beschikbaar op de website van de POD Maatschappelijke Integratie.  

§3 Het kandidatuurdossier kan enkel elektronisch worden ingediend via een formulier dat beschikbaar 
is op https://forms-mi-is.be/form/appel-a-projet-lutte-contre-le-n. 

 

 

Hoofdstuk 4: Doelstelling van de projectoproep  
Artikel 4  

§1 Deze projectoproep bestaat erin de OCMW’s te selecteren die ervoor zullen zorgen dat de 
rechthebbenden, die reeds gekend en nog niet gekend zijn door de OCMW’s, al hun sociale rechten 
en voordelen ten volle kunnen uitvoeren. Dit project heeft tot doel te zorgen voor een betere toegang 
tot de sociale rechten, door een proactieve identificatie van de rechthebbenden. 

§2 Het project moet de samenwerkingen bevorderen met de sociale partners van de OCMW’s, meer 
bepaald via de vergelijking van verschillende databanken.  

§1 Het project moet de proactieve identificatie bevorderen van de rechthebbenden door een aanpak 
in functie van de autonomie van elk individu. 

§4 Het project mag niet beperkt blijven tot een automatiseringsproject en moet ook zorgen voor 
eerstelijns sociale begeleiding om enige controle op de automatiseringsacties te verzekeren.  

§5 Deze projectoproep heeft een evenwichtige verdeling tussen de projecten van de verschillende 
gewesten. 

§6 Het project wordt gesubsidieerd voor een jaar project moet een project zijn van een jaar. 

 

https://forms-mi-is.be/form/appel-a-projet-lutte-contre-le-n
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Hoofdstuk 5: Deelname  
Artikel 5 
§1 De OCMW’s moeten een project opstellen dat tot doel heeft de reeds gekende en de nog niet 
gekende rechthebbenden proactief te identificeren, door samen te werken met verschillende sociale 
partners, via de uitwisseling van gegevens door een eerstelijns sociale begeleiding aan te bieden. 

§2 Om deel te nemen moet het OCMW het OCMW zijn van een Belgische stad met meer dan 70.000 
inwoners of deel uitmaken van een consortium van minstens 3 OCMW’s.  

§3 Er worden 5 OCMW’s aangeduid voor een subsidie van 60.000 EUR per OCMW die de personeels- 
en werkingskosten dekken van een voltijdse equivalent, projectcoördinator.  

§4 De projectcoördinator zal een functie van niveau A hebben of zal op een dergelijk niveau moeten 
worden aangeworven.  

Artikel 6  
§1 De selectie gebeurt op basis van een kandidatuurdossier dat via het onlineformulier aan de POD MI 
wordt bezorgd.  

§2 De cliënt moet het formulier invullen tegen uiterlijk 1 oktober 2022 middernacht. 

 

Hoofdstuk 6: Evaluatiecriteria van de dossiers  
 

Artikel 7 
§1 De projectoproep financiert de projecten die in de OCMW’s worden uitgevoerd die eruit bestaan 

om de rechthebbenden (die reeds gekend en nog niet gekend zijn bij de OCMW’s) proactief te 
identificeren, zodat zij al hun sociale rechten en voordelen ten volle kunnen uitvoeren.  

§2 Het project moet de nauwe en structurele samenwerkingen met de sociale partners van de 
OCMW’s benadrukken, meer bepaald via de uitwisseling van gegevens. 

§1 Het project moet aantonen hoe het OCMW de rechthebbenden proactief identificeert door de 
voorkeur te geven aan een individuele benadering in functie van de autonomie van elk individu.  

§4 Het project is niet beperkt tot een automatische identificering van de rechthebbenden en waarborgt 
een eerstelijns fysieke sociale begeleiding.  

§5 De kandidatuurdossiers worden geëvalueerd op basis van de volgende criteria: 

1. Het kandidatuurdossier geeft duidelijk de visie weer die de organisatie heeft over de 
problematiek van de toegang tot de rechten. 

2. Het dossier beschrijft duidelijk het project. Het project moet concreet zijn.  
3. De doelgroep wordt duidelijk geïdentificeerd.  
4. Het OCMW stelt duidelijk de lijst op van de sociale rechten en voordelen die het wil laten 

uitvoeren door de rechthebbenden die gekend en niet gekend zijn bij de OCMW’s.  
5. Het OCMW vermeldt duidelijk de gebruikte methodologie om de doelgroep te bereiken. Het 

dossier vermeldt duidelijk welke methodologie gebruikt wordt om de rechthebbenden de 
identificeren. Het dossier vermeldt eveneens hoe de doelgroep betrokken is bij de uitvoering 
van het project of de werking van de organisatie.  

6. Het OCMW bepaalt hoe het samenwerkt met andere sociale partners, meer bepaald via de 
vergelijking van verschillende databanken. 

7. Het OCMW beschrijft duidelijk waarin het project zich niet beperkt tot een automatische 
identificatie van de rechthebbenden, maar dat een controle en een fysieke sociale begeleiding 
steeds gewaarborgd zijn. 
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8. Het dossier van de kandidaat vermeldt duidelijk welke specifieke resultaten worden bereikt en 
hoe zij worden gemeten. 

9. Het kandidatuurdossier vermeldt duidelijk hoe de operatie een hefboomeffect kan bereiken 
en voordelen kan creëren die verder gaan dan het oorspronkelijke concept van het project 

en/of kan worden gekopieerd op een andere schaal of op een andere plaats. 
10. Het kandidatuurdossier vermeldt duidelijk hoe het project, het initiatief of de operatie kadert 

in een langetermijnstrategie die ervoor zal zorgen dat de potentiële rechthebbenden hun 
rechten ten volle kunnen laten gelden. 
 

Hoofdstuk 7: Evaluatiecomité 
 

Artikel 8 
§1 De evaluatie van de dossiers gebeurt door een team van evaluatoren van de POD MI en de lijst 

van de goedgekeurde projecten zal worden voorgesteld aan de minister bevoegd voor 

armoedebestrijding.  

§2 De selectie gebeurt op basis van een evaluatietabel die onderstaande criteria weergeeft.  

 

Hoofdstuk 8:  
§1 De geselecteerde OCMW’s ontvangen elk 60.000 EUR. Deze subsidie is bedoeld om de 
personeelskosten en de werkingskosten te financieren die rechtstreeks betrekking hebben op het 
project. De investeringskosten mogen er in geen geval aan worden toegevoegd.  

§2 De deelnemende OCMW’s verbinden zich ertoe om een eindverslag over de inhoud en een 
financieel eindverslag te bezorgen aan de dienst Armoedebestrijdingsbeleid en Stedelijke Samenhang 
(SCUBA) van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en 
Grootstedenbeleid. De administratie bezorgt hiervoor de nodige modellen. 
 
§3 70 % van het bedrag van de subsidie zal gestort worden bij de ondertekening van het ministerieel 
besluit, 30 % na goedkeuring van het eindverslag.  
 
 


