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OPENBAAR CENTRUM VOOR       Verbiststraat 88 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN      1210 Brussel 
 VAN SINT-JOOST-TEN-NODE 
 

 
 
 
 
 

 
 

BEGROTING VAN HET DIENSTJAAR 2018 
ALGEMENE BELEIDSNOTA 

 

I. Procedure 

 

De begroting van de ontvangsten en de uitgaven van het O.C.M.W. voor het dienstjaar 
2018 is onderworpen aan de goedkeuring van de Gemeenteraad in overeenstemming 
met het artikel 88 van de organieke wetgeving van de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn gewijzigd door artikel 29 van de ordonnantie van 3 juni 2003 en 
door de ordonnantie van 8 oktober 2015. 
 

De aanvankelijke begroting van het dienstjaar 2018 werd door de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn onderzocht en vastgesteld op 29/03/2018 en voorgelegd aan 
het Overlegcomité gemeente/OCMW op 29/03/2018 en vastgesteld zoals de algemene 
beleidsnota. 
 
Bij deze begrotingen zijn de verklarende nota’s van het hoofd van de rekendienst, het 
proces verbaal van het overlegcomité, alsook deze beleidsnota voor de begroting 2018 
gevoegd. In de mate van het mogelijke, volgt deze algemene beleidsnota (ABN) het 
schema van de ABN van de vorige dienstjaren mits bijvoeging of aanpassing van de 
cijfergegevens. Hetzelfde geldt voor de bijgevoegde tabellen. U vindt de samenvatting 
van de ontvangsten en de uitgaven op pagina 86 tot 92 van de begroting 2018 en in 
bijlage XVII van deze ABN. Gelet op de hoge kostprijs van deze documenten 
betreffende de rekeningen en begrotingen, lijkt het ons excessief deze door te sturen 
naar elk lid van de Gemeenteraad.  
Zij mogen wel geraadpleegd worden op het gemeentebestuur of op het O.C.M.W. (dag 
en uur met Mijnheer DENYS, de wd. Secretaris van het O.C.M.W. overeen te komen 
tel. 02/220.29.02). 
 
De nota’s en documenten betreffende de rekening 2015, van de aanvankelijke 
begroting 2017 en van het algemeen politieke programma 2013-2019, kunnen 
geraadpleegd en uitgeprint worden op de site van het OCMW www.ocmw-
sintjoost.irisnet.be tot wanneer ze vervangen worden door de respectievelijke rekening 
2016 en de begroting 2018 (na definitieve goedkeuring van de toezichthoudende 
overheden). 
 
Merk ook op dat de omzendbrief van het Verenigd College betreffende de uitbreiding 
van de begroting van het dienstjaar 2018 aan het OCMW is meegedeeld op 15/09/2017 
en gepubliceerd werd in het Staatsblad op 12/10/2017. 
 
Ter herinnering, alle politieke partijen die aanwezig zijn in de gemeenteraad zijn 
eveneens aanwezig in de huidige Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 

http://www.ocmw-sintjoost.irisnet.be/
http://www.ocmw-sintjoost.irisnet.be/
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II. VERBAND TUSSEN DE REKENING EN DE BEGROTING 

 
We herinneren u eraan dat de begroting een RAMING is en dat deze al de ontvangsten 
en uitgaven voorzien in de toekomst dient te bevatten.  
Het is eveneens een TOELATING daar het OCMW, in principe, geen hogere 
ontvangsten mag innen, noch hogere uitgaven mag doen dan de bedragen 
ingeschreven als ontvangsten en uitgaven in de begroting.  
Het OCMW is evenwel niet verplicht al de kredieten op te gebruiken en het gebeurt ook 
dat het onmogelijk is al de ontvangsten te innen die voorzien zijn in de begroting. 
Daarbij moet de begroting ook voldoen aan vier principes: deze van de annaliteit (de 
begroting omvat alle ontvangsten en uitgaven binnen een bepaald jaar, dat loopt van 1 
januari tot 31 december), deze van de universaliteit (alle ontvangsten en uitgaven 
moeten voorzien worden), deze van de eenheid (alle ontvangsten en uitgaven dienen 
ingeschreven te worden in één enkel document) en deze van de specialiteit (de 
ontvangsten en uitgaven zijn op gedetailleerde wijze ingeschreven op specifieke artikels 
voor elke natuur en elke functie en worden niet geglobaliseerd). 
 
Vanuit een politiek standpunt, is de begroting een democratisch controle-instrument en 
een handeling waardoor het OCMW zich vooropstelt een bepaalde politiek te 
concretiseren waarbij geraamd wordt hoeveel dit zal kosten en op welke inkomsten kan 
gerekend worden. 
 
De gemeentelijke tussenkomst is het verschil tussen alle geraamde uitgaven en alle 
geraamde ontvangsten (buiten de gemeentelijke dotatie). Want volgens artikel 106 van 
de organieke wet (gewijzigd door het artikel 37 van de ordonnantie van 3 juni 2003) 
moet de gemeente in haar begroting (in uitgaven) een tussenkomst aan het OCMW 
inschrijven (die deze in ontvangsten dient in te schrijven) gelijk aan het verschil tussen 
de ontvangsten en uitgaven geraamd in de begroting van het centrum. 
 
Waar de begroting een raming en een toelating is voor de ontvangsten en uitgaven van 
het komende jaar, is de rekening een terugblik waarbij de graad van uitvoering van de 
begroting van het voorbije jaar wordt vastgesteld. Indien de rekening met een boni 
wordt afgesloten, waar de begroting in evenwicht was, dankzij de gemeentelijke 
tussenkomst, dan betekent dit dat er meer ontvangsten geïnd werden dan verwacht 
EN/OF dat er minder uitgegeven werd dan voorzien. In de tweede hypothese kunnen 
deze uitgaven minder zijn tengevolge van een overschatting van de onvermijdelijke 
behoeften of omdat het onmogelijk is geweest een nieuw initiatief te concretiseren. 
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III. Gemeentelijke tussenkomst 

 
In alle logica, moeten wij niet ingaan op de gemeentelijke tussenkomst voor het einde 
van de nota daar deze tussenkomst gelijk moet zijn aan het saldo tussen alle uitgaven 
en alle inkomsten buiten de dotatie zelf. Wij weten dat wij nochtans kunnen rekenen op 
de belangstelling die de Gemeenteraad heeft voor het OCMW en zijn politiek in het 
algemeen en niet alleen voor de gemeentelijke dotatie. Laat ons dan ook meteen de 
gemeentelijke dotatie aanvatten. 
 
De evolutie van de gemeentelijke tussenkomst verloopt sinds 1990 als volgt in bijlage I. 
 
De evolutie van de gemeentedotatie per inwoner voor dezelfde periode verloopt als 
volgt in bijlage II en II bis. 
 
De evolutie van de gemeentedotatie als aandeel in het totaal van de gewone 
ontvangsten van het eigen dienstjaar van het O.C.M.W, wordt voorgesteld in bijlage III 
en III bis. 
 
De evolutie van de gemeentedotatie als aandeel in het totaal van de gewone uitgaven 
van het eigen dienstjaar van de gemeente, wordt voor dezelfde periode voorgesteld in 
bijlage IV en IV bis. 
 
Onder deze legislatuur is de gemeentelijke dotatie op volgende manier geëvolueerd: 
De gemeentelijke dotatie 2013 loopt op tot 11.024.629,61 €, een verhoging van 0,75% 
met betrekking op de initiële dotatie 2012 en van 6,1% met betrekking op de initiële 
dotatie verhoogd met de wijziging n°1 maar verminderd met het boni van de rekening 
2011. De begrotingswijziging n°2 wijzigt de gemeentelijke dotatie niet. 
 
De gemeentelijke dotatie 2014 loopt op tot 11.292.565,27 €, door een verhoging van 
2,43 % in vergelijking met de oorspronkelijke dotatie 2013 en van 10,20 % in 
vergelijking met de oorspronkelijke dotatie verhoogd met de wijziging n°1 maar 
verminderd met het boni van de rekening 2012. 
 
De gemeentelijke dotatie 2015 loopt op tot 10.464.420,04 €, door een vermindering van 
7,33 % in vergelijking met de oorspronkelijke dotatie en met 3,09 % met betrekking tot 
de gewijzigde dotatie 2014. 
 
De gemeentelijke dotatie 2016 loopt op tot 10.362.697,14 € door een vermindering van 
0,97 % in vergelijking met de oorspronkelijke dotatie en met 0,19 % met betrekking tot 
de gewijzigde dotatie 2015. 
 
De gemeentelijke dotatie 2017 loopt op tot 10.362.697,14 €, evenveel dus als de 
oorspronkelijke dotatie van 2016. 
 
De gemeentelijke dotatie 2018 loopt op tot 10.562.697,14 €, evenveel dus als de 
oorspronkelijke dotatie van 2017 + 200.000 € (tengevolge van de verminderde werktijd) 
 
Al deze parameters zijn natuurlijk goed aan de zijde van het groeicijfer van de 
geregistreerde uitgaven sinds de financiële crisis van de zomer van 2008. 
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Uit de tabel in bijlage V blijkt dat de jaarlijkse groei van de herverdelingsuitgaven 
ingeschreven in de rekeningen in de functie 8320 heel belangrijk was tot in 1998 om 
brutaal terug te vallen tot 0,81% in 1999 en tot 1,40% in 2000. Het betreft de financiële 
steun toegekend door het OCMW, in de vorm van leefloon, equivalent-leefloon, en 
andere financiële steun (van hospitalisatiefacturen, medische raadplegingen, 
geneesmiddelen, water, gas, elektriciteit, huren enz…), onder de controle van de 
arbeidsrechtbanken en –hoven. 
Deze steun laat niet echt een appreciatierecht aan het OCMW eenmaal de toestand 
van behoefte vastgelegd. Ofwel betreft het een recht op sociale bijstand, ofwel is er zo’n 
schrijnende noodzaak dat het niet waardig zou zijn deze te negeren. 
 
Het abnormale percentage vastgesteld in 1995 komt voort uit een belangrijke verlaging 
van de financiële hulp verleend aan vreemdelingen niet ingeschreven in het 
bevolkingregister. De gedetailleerde redenen vindt U in de ABN van 2002. 
 
Het groeipercentage vastgesteld in 1999 en in 2000 komt echter overeen met een lichte 
afwijking van de stijging van de armoede in Sint-Joost-Ten-Node als men de gevallen 
“code 207” uitsluit en vooral de personen met illegaal verblijf waarvoor de regularisatie 
slechts gebeurde in 2002. De nieuwe groei vastgesteld in 2001 wordt gedeeltelijk door 
de regularisaties en indexering van de barema’s uitgelegd. Voor 2002, zoals verwacht, 
noteren wij een groei met als oorzaak de regularisaties, de verhoging van de barema’s 
(4% op 01.01.2002) alsook de drie eerste maanden van de toepassing van de wet 
betreffende het recht op maatschappelijke integratie. 
 
De groeipercentages 2008, 2009 en 2010 zijn erg hoog. Herinner dat de financiële 
wereldcrisis van de zomer van 2008 snel overgegaan is (november 2008) in een 
economische en sociale crisis die een groei van 7,24 % verklaart tussen 2007 en 2008. 
Deze crisis laat zich tot op heden nog steeds voelen.  Hieruit volgt een opeenstapeling 
van verarmingsfactoren. De overheid probeert haar uitgaven te controleren door 
bepaalde overdrachten te verminderen, door ze niet te indexeren of door de prijs te 
verhogen van bepaalde openbare diensten. Door de verhoogde werkloosheid zijn er 
meer werkloosheidsuitkeringen en meer tijdelijk en definitieve sancties van het 
uitkeringsrecht. De toelage van de GESCO’s werden reeds verscheidene jaren niet 
geïndexeerd maar hun wedde’s werden wel geïndexeerd en verhoogd. De 
ondernemingen proberen eveneens hun wisten te behouden. De prijs van gas en 
elektriciteit verhoogt zoals deze in de gezondheidszorg (raadplegingen, onderzoeken, 
opnames, medicatie, enz…). 
De verhouding prijs/kwaliteit van de huurmarkt verslechtert. De OCMW’s, die over geen 
enkele fiscale capaciteit beschikken en die zich helemaal onderaan de piramide 
bevinden van de overheid (op hetzelfde niveau van de polders, afwatering en de 
kerkfabrieken) ondergaan dus trapsgewijs de economische maatregelen die de 
overheid genomen en gefinancierd heeft (EU, Belgische Staat en sociale zekerheid, 
Gewest, Gemeenschap, Gemeentelijke gemeenschapscommissie) dit alles om de 
noden van de voortdurend groeiende bevolking te beantwoorden die geen of 
onvoldoende inkomsten heeft om te voldoen aan de basisbehoeften (huisvesting, water, 
energie, gezondheidszorg). Bovendien is de geografische verdeling van armoede 
voornamelijk in verhouding tot de staat waarin de private verhuurmarkt zich bevind 
grondig ongelijk. Op 1 januari 2017 loopt de bevolking van Sint-Joost-ten-Node loopt 
(volgens de statistieken van het AGIP) op tot 27.115 personen ingeschreven in 3 
registers, waarbij zich nog de personen voegen die niet ingeschreven zijn maar in 
werkelijkheid woonachtig zijn op het grondgebied van de gemeente en financiële 
bijstand mogen genieten van het OCMW.  Deze stijging komt voornamelijk tot stand 
door overbevolking van huisvesting, verhuurd aan bewoners zonder inkomsten en door 
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een groter geboortecijfer van benadeelde bevolkingen dan bewoners met gemiddelde 
inkomsten. Tot slot herinneren wij vooral dat de initiële begroting 2010 voornamelijk 
ontstaan is zonder rekening te houden met de regularisatieprocedure van het verblijf 
van de personen die hier illegaal verblijven (zie ABN 2010, p 5 en 6). De begroting hield 
ook geen rekening met de verzadiging van het netwerk FEDASIL. 
 
Onze schattingen voor 2018 houden rekening met de geregistreerde gegevens van het 
jaar 2017. De tabel in bijlage VI neemt dezelfde gegevens dan de tabel in bijlage V 
maar, voor de sociale bijstand, zowel voor wat de inkomsten als de uitgaven betreft, in 
deze de personeelsuitgaven, de herverdelingsuitgaven, de werkingsuitgaven en de 
schulduitgaven inbegrepen. 
 
Tot besluit, gelet op de beperkte middelen waarover zij beschikt, zal de politiek van het 
OCMW voornamelijk bestaan uit het aanpassen van zijn diensten aan de evolutie van 
de vraag tot sociale bijstand die niet te beperken is, en de evolutie van de wettelijke 
verplichtingen en de genomen initiatieven door de overheden. Dit legt uit waarom diens 
rekeningen en begrotingen zo gevoelig zijn voor de evolutie van de armoede. De 
verslechtering van de economische en sociale crisis, de geleverde inspanningen in de 
SBI en de kwalitatieve verbetering van de bijstand dankzij de aanwerving van meer 
sociale werkers (die daardoor beter dan in het verleden meer tijd kunnen besteden aan 
de begeleiding) legt de evolutie van de vraag naar sociale bijstand uit. De overbevolking 
en de staat van de huurmarkt, de overdacht van de last op het OCMW van sociale hulp 
toegekend aan de kandidaat vluchtelingen die wonen in Sint-Joost-Ten-Node ten 
gevolge van de afschaffing van code 207, verklaren ook dat de stijging van de uitgaven 
van de hulp lager is dan de reële groei van de noden die men zou moeten tegenkomen. 
 
Het OCMW zal zich dus inspannen om geen nieuwe initiatieven te lanceren tenzij zij 
aan de dubbele voorwaarde voldoen, enerzijds moeten zij gefinancierd worden door de 
federale en regionale overheden in plaats van door de gemeente en anderzijds moeten 
deze initiatieven ervoor zorgen om een betere en veelzijdigere dienst te kunnen 
aanbieden die aangepast is aan de welbepaalde noden van de bevolking. 
 
Ondanks het belangrijk aantal begunstigden van de sociale hulp, de indexering en de 
verhoging van de barema’s, het OCMW op de beste manier de federale en regionale 
beschikbare subsidies, exploiteert de inning van de ontvangsten die hem verschuldigd 
zijn, (onder voorbehoud van de voortdurende “verslapping” in het voorjaar 2010 maar 
op weg van herstel) en zorgvuldig op de uitgaven let. 
 
De rekening 2013 werd afgesloten met een overschot van 995.914,25 € dat afgetrokken 
werd van de gemeentelijke dotatie 2014. 
 
De rekening 2014 werd afgesloten met een overschot van 544.109,77 € dat afgetrokken 
werd van de gemeentelijke dotatie 2015. 
 
De rekening 2015 werd afgesloten met een overschot van 68.017,90 €, dat 
overgedragen zal worden. 
 
De rekening 2016 werd afgesloten met een overschot van 794.989,78 €, dat 
overgedragen zal worden. 
 
De geschatte ontvangsten komende van de federale overheden verhogen 
verhoudingsgewijs meer (zoals tabel in bijlage VIII aantoont) dan de gemeentelijke 
subsidie. 
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Totaal van de werkingsuitgaven (behalve interne facturering en overboekingen) 
 
 
 oorspronkelijk 2013:  40.068.761,54 € 
 
 gewijzigd 2013:  40.019.361,54 €      + 0,20 % 

      + 0,32 % 
 oorspronkelijk 2014:  40.148.503,67 € 
 
  oorspronkelijk 2014:  40.148.503,67 € 
 
  gewijzigd 2014:   39.830.172,65 €     + 3,06 % 

     + 3,79 % 
 oorspronkelijk 2015:  41.337.806,44 € 
 
  oorspronkelijk 2015:  41.337.806,44 € 
 
  gewijzigd 2015:  39.830.172,65 €     + 1,38 % 

     - 10,01 % 
 oorspronkelijk 2016:  37.200.147,06 € 
 
 oorspronkelijk 2016:  37.200.147,06 € 

     + 4,96% 
 oorspronkelijk 2017:  39.043.879,40 € 

 + 2,57 % 
 oorspronkelijk 2018:  40.047.431,85 € 
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IV. ONTVANGSTEN EN UITGAVEN 

 
De tabellen in bijlage VII tonen de evolutie en de omvang met betrekking tot de 
ontvangsten en uitgaven per economische groep, in de begrotingen (1990 tot 2018) en 
de rekeningen (1990 tot 2016). 
De tabel in bijlage VIII toont de evolutie en de omvang met betrekking tot de 
overdrachtontvangsten. Zij maakt het mogelijk om na te gaan op welke schaal de 
solidariteit werd gemobiliseerd voor de financiering van de sociale bijstand. 
 
In 2018 is inderdaad voorzien dat 25,75 % van de inkomsten van het OCMW van de 
gemeente afkomstig is en 57,69 % van de federale overheid. Wat de regionale 
financiering betreft, stellen we vast dat het BFSB verhoogt met 5 % in 2018 = 
1.066.238,60 €. 
 
De tabel in bijlage X vergelijkt de 19 gemeenten vanuit het perspectief van hun eigen 
vermogen om de sociale bijstand te financieren. 
 
De werkingsuitgaven zijn vermeerderd met 4,46 %. Het gaat voornamelijk over 
uitgaven in verband met de gebouwen (onderhoud, elektriciteit, verwarming, …), kosten 
voor informatica, de medische dienst van het werk, medische en paramedische 
honoraria, maar ook de aankoop van medisch materiaal. Om een bestaande situatie uit 
het verleden te corrigeren, hebben we ervoor gekozen om in de oorspronkelijke 
begroting 2018 13 maanden aan betalingen aan Edenred voor maaltijdcheques in 
plaats van 12 toe te voegen, wat de scherpe stijging (+ 85.000 €) van dit artikel 
verklaart (1310/12300/02), zonder dat dit bijkomende werkelijke uitgaven inhoudt. 
Zonder deze zuiver boekhoudkundige operatie zou de stijging van de werkingskosten 
ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2017 2,18% bedragen. 
 
De personeelsuitgaven vermeerderen met 2,82 % in verhouding met de 
oorspronkelijke begroting 2017. 
Let op: vanaf 1 januari 2018 biedt het OCMW aan al zijn medewerkers een MIVB-
abonnement, waardoor de personeelskosten stijgen met 70.000 €, terwijl de subsidie 
van de regio om deze nieuwe maatregel te compenseren bij de ontvangsten geplaatst 
werd. 
 
Op dit moment (01/11/2017) zijn er in het OCMW 355 personeelsleden inclusief de 
personen die aangeworven werden in het kader van het artikel 60§7 van de organieke 
wet van de OCMW’s (123 art. 60). U vindt in bijlagen IX bis de verdeling van de 
bovengenoemde personeelsleden tussen man en vrouw, volgens hun niveau en hun 
statuut en volgens de verschillende diensten waar ze tewerkgesteld zijn. 
 
Wij voorzien de aanwerving van: 
 
Administratie 
 
- Aanwervingsexamen niveau D en C technique. Wij voorzien de benoeming van 2 

interne kandidaten. 
- Informaticadienst: gezien de steeds groter wordende complexiteit van ons 

informaticanetwerk, voorzien wij de aanwerving van een informaticus niveau B om 
ons huidig team te versterken (3 personeelsleden niveau C). 

- Ontvangerij: vervanging van een personeelslid dat de dienst verlaten heeft in 2017. 
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Voor de algemene diensten: 1 aanwerving 
 
Sociale dienst 
 
- Wij hebben een team van 130 geassisteerde personen die werkzaam zijn onder het 

statuut van artikel 60. In 2018 is het onze bedoeling om dit aantal op te trekken tot 
150 personen in het statuut van artikel 60. 

- Gezien de voorziene uitbreiding van het team van artikels 60 voorzien wij een 
bijkomende begeleider artikel 60 (niveau BH) (huidig team bestaat uit 2 personen, 
niveau BH). 

- Wij voorzien eveneens de aanwerving van een personeelslid niveau C om de 
begeleiders artikel 60 bij te staan in hun administratieve taken. 

 
Voor de sociale dienst maakt dat dus 22 bijkomende aanwervingen. 
 
Rusthuis 
 
- De projecten voor een eventuele 3de Cantou in het rusthuis verplichten ons om meer 

verzorgend personeel te voorzien. Wij voorzien 4 hulpverzorg(st)ers, 2 personen 
voor de nacht en 2 personen voor overdag. 

- Om te voldoen aan de RIZIV normen hebben we 1 halftijdse opvoeder, niveau BH, 
voorzien. 

- Door de omschakeling van de bedden RO en RVT zijn we in de verplichting om een 
derde hoofdverpleegkundige (coördinator) aan te werven. 

 
Voor het rusthuis maakt dat een totaal van 6 nieuwe aanwervingen. 
 
De andere maatregelen in de begroting 2018 betreffen: 
 
1. de eindejaarspremie: ongeveer 689.967 € 
 
2. de kosten van de maaltijdcheques: de theoretische kosten (op jaarbasis met 

voltallig personeel) bedragen 314.325 € 
 
3. In 2017 werd er beslist dat het OCMW de abonnementen voor het openbaar 

vervoer voor 100 % ten laste neemt. De kost van de tussenkomst in het vervoer 
van NMBS, MIVB, De Lijn en de Tec wordt, voor 2018, geschat op 170.000 €, met 
andere woorden 70.000 € meer dan in 2017. 

 
4. de kosten van de compenserende aanwerving voor de werktijdvermindering 

ingevolge het uurrooster van de gemeente (overgang van een 37 uren week naar 
een 36 uren week): 71.400 €; 

 
5. de kosten van de werktijdvermindering van het verzorgend personeel: 40.600 € 
 
6. de interculturele bemiddelaars: 78.000 €; 
 
7. de werkers voor de begeleiding en de financiële hulp in het kader van de 

energielevering, hierbij inbegrepen de dienst schuldbemiddeling: 112.219 €; 
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8. de bijkomende kosten van de attractiviteitspremie: de premie bedraagt 570 € 
(100 %) per persoon wat volgende totalen maakt per dienst: 
onderhoudspersoneel:   12.888 € 
administratief personeel:     1.564 € 
verzorgend personeel:   37.221 € 
Totaal:      51.673 € 

 
9. de pensioenen: 980.000 € 
 
Zijn ook ingeschreven in werkingskrediet, de bedragen die nodig zijn voor de vormingen 
(ten minse 0,5 % van de loonmassa) de aansluiting bij de sociale dienst van de RSZ-
PPO (0,15% van de loonmassa) en de arbeidsgeneeskunde. 
 
Van deze kosten moet men aftrekken: 
 
1. de ontvangsten van de Sociale Maribel : 773.421 €; 
2. de subsidies voor de GESCO’S in het algemeen en GESCO’S in DBI: 205.483€; 
3. de tussenkomst van de werknemers in de maaltijdcheques bedraagt 104.775 €; 
4. 2/3 van de forfaitaire dotatie van 470 € per dossier voorzien door de hervorming 

van het recht op maatschappelijke integratie: 705.000 €; 
5. de subsidies van Actiris voor de 2,5 voltijdsen van de socio-professionele 

herinschakelingsdienst: 62.000 € voor een totale bruto salariskost van 113.000 €.  
Het saldo van de salarissen die niet gedekt zijn door de subsidies mag 
gevaloriseerd worden op de subsidie van het deelgenootschap. 

6. de forfaitaire subsidies voor de aanwerving van sociale werkers overeenkomstig 
de wet van 4 september 2002 die aan het OCMW de opdracht geeft om in de 
begeleiding en financiële hulp te voorzien in het kader van energielevering aan 
hulpbehoevende personen: 245.000 €; 

7. de regionale subsidies die door de gemeente worden doorgestort voor de 
financiering van 1 van de 2 % verhoging van de barema’s van de salarissen: 
70.000 €; 

8. de regionale subsidies die via de gemeente transiteren voor de financiering van 2 
van de 3 % baremaverhoging voor de graden E en D 70.000 €; 

9. de gedeeltelijke financiering door het RIZIV en de werkduurvermindering van het 
verzorgend personeel, de attractiviteitspremie en het personeel buiten norm (3de 
luik): 320.000 €; 

10. de federale subsidies voor de tweetaligheidspremie: 50.000 € 
11. premie voor de vaste benoeming: 2.000 € voor de definitieve benoeming en 

3.000 € per definitieve benoeming GESCO. 
 

De herverdelingsuitgaven: worden momenteel geschat op 20.685.100 €, wat  
51,05 % voorstelt van het totaal van de geschatte uitgaven voor 2018. Deze 
verhoogd met 3,36 % met betrekking tot de begroting 2017.  
 
We stellen een toename vast van de medische kosten (+ 60.000 €), 
geneesmiddelen (+ 50.000 €) en hospitalisatie (+ 140.000 €, waarvan 77.000 € 
door rechtszaken), huisvestingskosten (+ 40.000 €) en van 100 % van het LL 
(+ 1.072.000 €). We merken ook een vermindering op van 70 % van het LL  
(- 442.200 €) en van het ELL voor de "artikels 60§7" (- 178.000 €). 
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De financiële lasten: gaan van 1.010.767,54 € van de oorspronkelijke begroting 
2017 tot 771.610,35 € voor de begroting van 2018. Ondanks het feit dat in 2018 
de betalingen voor het gebouw in de Plantenstraat (270.924,26 €) beginnen, 
verminderen de financiële kosten met 23,66% tussen de begroting 2017 en 2018, 
en dit ten gevolge van een overschatting van de financiële lasten voor het rusthuis 
in 2017. 

 
Opleidingen: 
 
De begroting van de opleidingen van 2018 is 108.013,5 €. 
 

Dienst 
Begroting 

2018 
Voornaamste voorziene opleidingen 

Administratie (1040) 15.000 € opleiding dematerialisatie aanbestedingen + 
Windows server 

Preventie (1310) 8.000 € opleiding EHBO + 20 eerste interventieleden 
+ preventieadviseur  

Sociale dienst (8320) 20.000 € opleiding verantwoordelijke bodes 

Sociale bijstand 
(83208) 

37.000 € opleiding supervisie + Wet Tobback + 
hulpverzorg(st)ers + interculturele 
bemiddeling 

RVT (8341) 23.013,5 €  

DBI (84492) 3.000 €  

Polikliniek (8711) 2.000 €  
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V. DE UITDAGINGEN 

 
1. De sociale bijstand in het algemeen 
 
3 bijzondere comités worden georganiseerd om de dossiers van de sociale dienst te 
behandelen: 

 het bijzonder comité voor senioren op dinsdag om 14u 

 het bijzonder comité van de sociale dienst (25-59) jaar op dinsdag om 16u 

 het bijzonder comité voor jongeren op woensdag om 16u 
 
De tabellen in de bijlagen XI bevatten de beschikbare statistieken wat betreft het in 
aantal titularissen van financiële bijstand. 
 
Voor het jaar 2016 hebben we 1.478 LL dossiers en 487 ELL dossiers. Desalniettemin 
weerspiegelen deze cijfers niet de werkelijke realiteit aangezien er voor elk van deze 
dossiers meerdere beslissingen mogelijk zijn. 
 
In 2016 heeft het comité, bijvoorbeeld, 3.155 beslissingen genomen tot weigering en 
terugtrekking van bijstand tengevolge van een rapport van de sociale dienst alsook 
17.645 beslissingen tot toekenning, een totaal van 20.800 beslissingen.  
 
Van januari tot juni 2017, werden er 1.673 attesten + 296 MIVB attesten geleverd. Merk 
op dat het bijna niet meer nodig is om MIVB-certificaten af te leveren omdat mensen 
direct naar de loketten kunnen gaan. 
 
Van januari tot juni 2017, hebben we 1.058 nieuwe aanvragen (780 van de algemene 
sociale dienst en 278 van de “jongeren” dienst).  
 
De versterking van de controles, het nodige nazicht van de dossiers en de verplichting 
om, gezien de vele en belangrijke wijzigingen in de wetgeving, de sociaal assistenten 
zo snel mogelijk en op een voortdurende basis op te leiden maakt de opdracht van 
zowel de personeelsleden als hun verantwoordelijken niet gemakkelijk, maar vormt een 
uitdaging die erbij hoort. Eind 2016, ervaren we een grote hervorming betreffende de 
verplichting van de ondertekening van een geïndividualiseerd project voor 
maatschappelijke integratie (GPMI) voor de begunstigden van het leefloon. Bovendien 
krijgen de personen die subsidiaire beschermd zijn, sinds 1 december 2016, een 
leefloon (en geen sociale bijstand meer) toegekend. Dit heeft een grote werkdruk tot 
gevolg bij het personeel en gezien de nodige begeleiding vooral bij de maatschappelijk 
werkers. 
 
In 2018 zullen we beginnen na te denken over de circulatie van de sociale dossiers 
teneinde het risico op verloren dossiers in te perken ( het nalezen door een hoofd 
sociaal assistent(e)  nakijken van codering  voorlegging bij het comité  
kennisgeving) 
 
Voor een goede werking van de sociale afdeling, nemen we volgende initiatieven: 

 de juridische dienst werkt nog steeds samen met de sociale dienst door 
veranderingen in de wetgeving door te geven en door het organiseren van 
opleidingen. Deze opleidingen worden unaniem geapprecieerd, aangezien het de 
sociaal assistenten toelaat om kennis uit te wisselen en al hun vragen te stellen. 
Dit zorgt er beetje bij beetje voor dat er, binnen de groep, een echte 
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verbondenheid kan ontstaan. De juridische dienst informeert de sociale 
assistenten en de verantwoordelijken over de beroepen die voor de rechter 
gebracht worden ten gevolge van beslissingen die het Comité genomen heeft. 
Sinds het tweede trimester van 2017 leggen de juristen aan de comités de 
dossiers voor waarvoor de rechtbank het OCMW heeft veroordeeld. 
 

 het team bestaat uit, sinds april 2017 uit 4 chef sociaal assistenten, dit heeft ons 
toegelaten om een betere opvolging en steun te kunnen bieden aan de teams 
(functioneringsgesprekken op regelmatige basis, zeker voor de nieuwe 
personeelsleden, begeleiding evaluaties) maar ook de planning van de 
dienstvergaderingen (maandelijks) en de vergaderingen met andere diensten 
(trimestrieel). 
 

 De sociale werkers zetten hun samenwerking met de administratieve dienst van 
de sociale dienst verder. We laten nog altijd de attesten, medische requisitoirs en 
andere gevraagde documenten aan huis bezorgen door onze 2 bodes. Zij 
verplaatsen zich vooral met de fiets. Zij houden de sociale werker op de hoogte 
wanneer een enveloppe niet afgeleverd kon worden, doordat de naam niet op de 
brievenbus staat wat helpt in de strijd tegen het gebruik van fictieve adressen. 
 

 De bestaande hulpmiddelen die gecreëerd werden voor de sociale werkers 
worden regelmatig bijgewerkt: de lijst met de motivaties van de beslissingen, de 
informatiebrochures (presentatie van diensten, leefloon en beschikbaar zijn voor 
werk), pedagogische middelen met betrekking tot huisvesting en schuldenlast 
(boedelbeschrijving, huurcontracten, sociaal tarief, beschermde klant), de sociale 
rapporten, de individuele sociale integratieprojecten en de hierbij horende 
evaluatieformulieren, enz. ; 
 
Merk op dat, tengevolge de hervorming van GPMI, de bovenvermelde formulieren 
gebruikt zullen worden door alle diensten en ze zullen aan de verantwoordelijken 
en raadsleden een grotere zichtbaarheid van de werkdruk en de opvolging dat de 
sociale assistenten geven. 
 

 Gezien de problemen dat een groot aantal gebruikers heeft om het Frans te 
begrijpen en gebruiken, heeft het OCMW sinds januari 2017 een opleider 
aangeworven met als doel oriënteringstesten af te nemen zodat ze zich nadien in 
de juiste scholen kunnen inschrijven. Op basis van de lijst geleverd door de 
sociale werkers en met hun opmerkingen ontving hij tot in september al meer dan 
400 gebruikers. 

 

 In 2017, tengevolge de aanwerving van een persoon met inschakelingscontract 
Actiris, beschikken we over 7 bodes. Ze stonden onder de leiding van het hoofd 
van de afdeling sociale zaken en haar assistent tot de komst van een voltijdse 
dienstverantwoordelijke vanaf september 2017. 
 
Tijdens de ochtend zorgen de bodes voor het eerste onthaal van de gebruikers, zij 
verwijzen de gebruikers naar de geschikte dienst, zij schrijven nieuwe aanvragen 
in het register, begeleiden de gebruiker naar de sociale assistent die hem zal 
opvolgen en klasseert de ontvangstbewijzen. Zij geven ook algemene inlichtingen 
en maken de afspraken voor de sociale assistenten. We werken met een 
gedeelde geïnformatiseerde agenda die heel goed werkt. Zij proberen om de 
kalmte en orde te bewaren in de gangen van het OCMW. Hun werk is stresserend, 
de gebruikers dringen zich voor hen op, roepen dikwijls, soms zelfs op agressieve 
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toon. Twee oplossingen: 1) het hoofd van de afdeling sociale zaken en het hoofd 
van de IDBP hebben de bestaande procedure ingeval van agressie van een 
gebruiker verduidelijkt. 2) sinds juli 2016, herorganiseerden we naar aanleiding 
van onze werkgroep, het onthaal van de gebruikers, zodat ze geen rechtstreekse 
toegang meer hebben tot de kantoren van de maatschappelijk werkers. Het 
controleren van afspraken en de registratie van nieuwe aanvragen vindt plaats 
aan de ingang van het gebouw. En om de permanenties niet te verstoren, kan de 
gebruiker zijn documenten deponeren in een brievenbus die dagelijks 
leeggemaakt wordt. Zowel de werknemers als de gebruikers lijken tevreden over 
deze manier van werken die meer veiligheid en rust brengt.  
 
Tijdens de zomer van 2017, op verzoek van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn, kwam een bedrijf onze gebouwen bezoeken en stelde extra faciliteiten 
voor, zoals de installatie van een alarmknop in de bureaus van alle sociale 
assistenten alsook toegangsbadges in de gangen. Deze werkzaamheden zullen 
uitgevoerd worden in 2018 (investering van 30.200 €) 
 
In de namiddag wordt elke bode toegewezen aan een andere dienst 
(administratief werk, juridische dienst, dienst schuldbemiddeling en het archief) 
met als taken klasseren, coderen, opzoeken van dossiers, het opstellen van lijsten 
om gemakkelijker te klasseren alsook de verdeling van de interne post; 
 

 Tot in oktober 2017 werd het callcenter verzekerd door één persoon van 8u45 tot 
12u, nadien komt er een collega bij van 13u tot 16u30. Voortaan ontvangt het 
Callcenter oproepen van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u en dit met als bedoeling 
de dienstverlening te verbeteren. De personeelsleden nemen de inkomende 
telefoons aan en in functie van het geval antwoorden ze onmiddellijk aan de 
gebruiker of verbinden ze met de betrokken sociaal assistent. Van januari tot juni 
2017 hebben ze samen 4.835 oproepen ontvangen, bijlage XXII. Gezien het 
dagelijkse aantal oproepen kunnen de personeelsleden ook administratieve taken 
uitvoeren. Deze dienst helpt om te voldoen aan een van onze wettelijke 
verplichtingen om het publiek te informeren over de status van hun dossier. 
 

 Voor wat betreft informatie aan het publiek, behalve de internet site die 
verschillende reglementen bevat betreffende de sociale dienst, zoals bv het 
gezondheidsreglement, hebben we ook 3 brochures gemaakt. Het eerste gaat 
over “Sociale dienst”, bijlage XVIII. De tweede “Leefloon”, bijlage XIX en de 
derde “Werkbereidheid”, bijlage XX. Eind 2017 hebben we aan een brochure 
gewerkt betreffende de dienst Senioren. Deze kan uitgedeeld worden aan de 
gebruikers van het OCMW, maar eveneens in het gemeentebestuur. 
 

 We hebben al een lange tijd het plan om toezicht te organiseren; het is nu klaar. 
Het is bedoeld voor alle leden van de sociale dienst. Het is voor hen de kans om 
de moeilijkheden die zich dagelijks voordoen aan te pakken. Het begon in oktober 
2017 en zal verder lopen tot maart 2018. De verantwoordelijken zullen dan 
feedback krijgen van de opleider en de resultaten zullen besproken worden tijdens 
de dienstvergadering. 
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2. Het recht op maatschappelijke integratie (RMI) 
 
Artikel 14, § 1 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke 
integratie bevat 3 categorieën. Op 1 september 2017 ontvangen de categorieën 1 
(samenwonenden), 2 (alleenstaanden) en 3 (personen met gezin ten laste), tengevolge 
van de indexaties, respectievelijk 595,13 €, 892,70 € en 1.190,27 € per maand 
(bijlage IX). 
 
Sinds 1 juli 2014, zijn de terugbetalingstarieven van de POD Maatschappelijke 
integratie verhoogd met 5 %. We gaan dus van een basisterugbetaling van 65 % naar 
70 %. Dit zal een vermindering van de gemeentebelasting toelaten. 
 
Er is in de media veel gesproken over de overdracht van de gesanctioneerde personen 
van RVA naar de OCMW’s. De vorige regering heeft 4 maatregelen op punt gesteld die 
een rechtstreekse impact hebben op de OCMW’s: 

 het beperken van de inschakelingpremie tot een maximum van 3 jaar. 

 uitsluiting van het recht als gevolg van passieve meewerking 

 versterking van de controle van de beschikbaarheid van jongeren op de 
arbeidsmarkt 

 verlenging van 3 maanden van de stage van professionele inschakeling (vroeger 
wachttijd) 

 
Verder heeft de huidige regering twee maatregelen genomen: 

 Vanaf 1 januari 2015 moet de eerste aanvraag voor een inschakelingspremie (na de 
stage) ingediend worden voor de 25ste verjaardag in plaats van de 30ste; 

 Vanaf 1 september 2015 moeten de aanvragers van een uitkering jonger zijn dan 21 
jaar en in het bezit zijn van een diploma hoger secundaire onderwijs of geslaagd zijn 
in het alternerend leren. 

 
Wij stellen vast dat uitsluiting van een werkloosheidsuitkering geen werkelijke impact 
hebben op onze diensten. Desalniettemin, heeft de degressiviteit, verder dan de 
sancties (volledige of gedeeltelijke), een negatieve impact op de middelen van de 
werklozen en dus op het aantal verzoeken tot aanvullingen. Sinds 2016 is het voorzien 
om de compensatie bij het forfaitaire bedrag te tellen per dossier dat we van het POD 
Maatschappelijke Integratie, deze subsidie verhoogt zo van 320 €/dossier tot 
470 €/dossier.  
 
De hervorming GPMI voorziet een extra terugbetaling van 10 % om de begeleiding en 
ondersteuning van de begunstigde te financieren. In 2017 hebben we in functie van de 
beschikbare kantoren en gezien de werklast dat dit teweegbrengt, drie equivalent 
voltijdse aanwervingen gedaan (2 sociaal assistenten en 1 inschakelingsassistent). We 
hebben een sociale maribel subsidie verkregen dat ons heeft toegestaan om een 
bijkomen hoofd sociaal assistente aan te werven om zo het leidinggevende team van de 
Leuvensesteenweg te versterken (jongerendienst en sociaal professionele 
inschakeling). 
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3. De kandidaat vluchtelingen en de erkende vluchtelingen 
 
Sinds 2007 heeft de wetgeving vele wijzigingen doorgemaakt. De programmawet die 
van kracht is geworden op 11 juli 2013 voorziet dat de sociale bijstand niet meer 
verschuldigd is aan de geregulariseerde personen in het kader van het artikel 9bis van 
de wet van 15 december 1980 vanwege een beroepskaart of een werkvergunning B en 
dit zolang ze beschikken over een beperkte verblijfsvergunning (kaart A). 
 
Naar aanleiding van de grote toestroom van asielzoekers en het aantal herkenning die 
daarop volgt, heeft de POD MI besloten om een bijkomende subsidie toe te kennen 
voor en periode van twee jaar wat gelijk is aan 10 % van de toegekende financiële 
bijstand. In 2016, heeft het OCMW van Sint-Joost een bijzondere subsidie van 
42.979,45 € ontvangen. 
 
 
4. De personen die hier illegaal verblijven 
 
Vergeet niet dat personen die hier illegaal verblijven (PIV) enkel recht hebben op 
dringende medische hulp. Sinds 1 juni 2014 is het FOD maatschappelijke integratie 
gestart met de elektronische medische kaart (Mediprima) voor de niet verzekerde en 
onverzekerbare personen die zich laten verzorgen in een ziekenhuis van het Rijk (zie 
punt 11). Mediprima zal, in 2018, uitgebreid worden tot de huisartsen. Ons OCMW zal, 
voor deze fase, deel uitmaken van de piloot instellingen. 
 
De arbeidsrechtbank is van oordeel dat ze recht hebben op materiële hulp van 
FEDASIL. In de praktijk heeft het OCMW een informatieplicht t.a.v. deze gebruikers. Bij 
weigering van materiële hulp hebben ze enkel recht op dringende medische hulp. Bij 
aanvaarding dient het OCMW een aanvraag in bij FEDASIL. Bij weigering van FEDASIL 
door verzadiging, moeten de aanvragers een beroep indienen voor schadeloosstelling 
door FEDASIL terwijl het OCMW de (terugbetaalbare) hulp toestaat. 
 
In juni 2013, hebben Fedasil en Vreemdelingenzaken besloten tot een ontwerpakkoord 
besloten betreffende de families met minderjarige kinderen. Desalniettemin worden 
deze systematisch doorverwezen naar het opencentrum te Holsbeek die beheert wordt 
door Vreemdelingenzaken en er wordt enkel een vrijwillige terugkeer voorgesteld. 
 
Sinds januari 2015 worden we geconfronteerd met een massale toestroom van 
personen die hier illegaal verblijven en die Queteletplein 2 bezetten. Deze mensen 
komen uit alle hoeken van België. Meer dan honderd mensen zijn er ondergebracht in 
een erbarmelijke toestand wat betreft hygiëne en veiligheid. De maatschappelijk 
werkers gaan er regelmatig langs en staan in contact met de verantwoordelijken van de 
vzw Pigment zodat de sociale enquêtes uitgevoerd kunnen worden. De personen die 
geholpen worden voor dringende medische hulp melden zich in meerderheid aan in het 
medisch centrum van het OCMW. Wij schatten dat het eerste consult bij de dokter voor 
de uitgifte van het certificaat voor dringende medische hulp ongeveer 30 euro kost, wat 
een totaal prijs van meer dan 4.000 € bedraagt en dit enkel om een eventuele medische 
kaart van het OCMW te bekomen. 
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5. De vreemdelingen afkomstig van een Staat van de Europese Unie 
 
De EU verzekert voornamelijk een vrije circulatie van werknemers. Na 3 maanden (de 
periode waarin, in principe, een buitenlander aanzien wordt als toerist en geen enkel 
recht heeft op een één of andere vorm van bijstand van het OCMW) de Eu buitenlander 
kan hier enkel verblijven als hij beschikt over een inkomen en mag dus geen onredelijke 
last zijn voor het Belgische sociale systeem. Hij vrijgesteld van de verplichting van een 
werkvergunning. 
 
Sinds januari 2012 laat artikel 57 quinquies, van de organieke wet van de OCMW’s, het 
OCMW de mogelijkheid om de sociale hulp te weigeren (voornamelijk de financiële hulp 
en de medische zorgen) aan inwoners en familieleden van de Europese Unie 
gedurende de eerste 3 maanden van hun legaal verblijf. 
 
De programmawet die in werking getreden is op 11 juli 2013 introduceert artikel 3, 3, 2de 
alinea van de wet van 26 mei 2002. De EU burgers en de leden van hun familie die een 
verblijfsrecht bekomen van meer dan 3 maand hebben vanaf nu geen recht op sociale 
integratie behalve na de 3 verblijfsmaanden. Het beginpunt van de 3 maanden is de 
datum van de afgifte van bijlage 19 of 19ter, ongeacht welk statuut opgeroepen wordt 
tijdens het binnenkomen van het territorium. Wanneer de persoon geen bijlage 19 of 
19ter ontvangen heeft en onmiddellijk een kaart E of F gekregen heeft telt de periode 
van 3 maand vanaf de afgifte van deze kaart. 
 
Het Grondwettelijk Hof vermijdt discriminatie doordat Europeanen profiteren van 
dringende medische bijstand bij aankomst 
 
 
6. De 60 plussers 
 
Sinds juli 2016 bestaat onze sociale ouderendienst uit 4 voltijds sociaal assistenten die 
al de dossiers van de 60-plussers beheren, of deze in het rusthuis geplaatst zijn of niet. 
Sinds februari 2015 zijn ze geïnstalleerd in de gebouwen van het rust- en 
verzorgingstehuis. Teamvergaderingen worden maandelijks georganiseerd in 
samenwerking met de Directeur van het rusthuis Anne Sylvie Mouzon. 
 
Het OCMW waakt er over dat de 65 plussers aanspraak maken op het IGO 
(gewaarborgd inkomen voor ouderen). De toekenningsvoorwaarden zijn: te laag 
inkomen om te overleven, Belg of EU inwoner, erkende vluchteling of staatloos. 
 
De overige buitenlanders moeten, sinds 1 juli 2012 (wet van 22 juni 2012) beschikken 
over een duurzame verblijfskaart en recht hebben op een rust- of overlevingspensioen 
in België na een professionele loopbaan van minstens 312 dagen (voltijds). 
 
Door deze hervorming zijn buitenlanders die niet lang genoeg gewerkt hebben in België 
aangewezen op het OCMW i.p.v. een IGO. 
 
In 2015, zullen de 3 sociale assistenten zich in de lokalen van het rust- en 
verzorgingstehuis vestigen. 
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7. De kinderen 
 
7.1. Specifieke hulp bij de uitbetaling van het onderhoudsgeld ten gunste van de 

kinderen 
 
Een specifieke hulp wordt toegekend aan de onderhoudsplichtigen ten gunste van de 
kinderen. Het bedrag van deze specifieke hulp bedraagt tot 50 % van de betaalde 
onderhoudsgelden tot 1.100 € per jaar begrensd (op voorwaarde dat het bedrag 
vermeldt wordt in de beslissing en dat het werkelijk gestort wordt). Deze hulp wordt 
volledig door de Staat terugbetaald. Het plafondbedrag, voorzien in het artikel 
68quinquies van de organieke wet, is 91,67 € (niet geïndexeerd sinds 2004). 
 
7.2. Kinderbijslag 
 
Op 19/01/2015 heeft het Hof van Cassatie een arrest gewijzigd waarin men de kwestie 
regelt over het in beraad nemen van kinderbijslag als een bron van inkomen in het 
geval van een jonge meerderjarige die het LL aanvraagt en inwoont bij zijn ouders die 
genieten van kinderbijslag. 
 
Het Hof oordeelde dat, indien het OCMW zich beroept op het artikel 34, § 2 van het KB 
van 11/07/2002 en rekening houdt met het inkomen van de ascendenten 
samenwonenden in 1ste graad (ouders), het dan alle middelen van deze 
samenwonenden in overweging moet nemen, met inbegrip van de gezinsbijslag die 
door deze zelfde ouders ontvangen wordt, aangezien artikel 22, § 1, b) van het 
koninklijk besluit alleen geldt voor de middelen van de aanvrager van het LL en niet van 
die van de ascendenten met wie hij samenwoont. 
 
Als gevolg daarvan hebben de raadsleden besloten om dit beleid met als uitzondering 
redenen van billijkheid vast te stellen. Merk op dat de inspecteur van de POD-MI ons 
heeft gevraagd om enkele dossiers te herzien aangezien we rekening hadden 
gehouden met de kinderbijslag die niet rechtstreeks door de jongere werd ontvangen. In 
overeenstemming met de verantwoordelijken van de sociale dienst besloot het Comité 
niettemin om deze gedragslijn te handhaven en in geval van sanctie, een beroep in te 
dienen bij de Raad van State. 
 
 
8. Huisvestingsdienst en de toegekende bijstand inzake huisvesting 
 
De bepalingen van de Brusselse huisvestingscode en van de uitvoeringsbesluiten 
schrijven voor dat iedereen recht heeft op een behoorlijke huisvesting. Met dat doel 
bevat de code bepalingen die alle toegangen verzekeren om te voldoen aan de 
minimale veiligheidseisen, hygiëne en uitrusting (conformiteitsattesten, inspecties, 
sancties, verhuurverbod, enz.) en het maakt van het OCMW “een beheerder van de 
openbare gebouwen”. Het spreekt voor zich dat onze eerste taak erin bestaat om deze 
doelstelling in onze missie te integreren van begeleiding inzake huisvesting en, 
meerbepaald, om ons publiek zo goed mogelijk in te lichten over hun rechten en 
manieren om deze te respecteren. 
 
De assistente van de verantwoordelijke coördineert de cel huisvesting. Sinds mei 2016 
is de cel samengesteld uit 1 voltijdse sociale assistente. In samenwerking met de cel 
energie leggen ze de rapporten voor aan de Bijzondere Comités. In juni 2017, had de 
sociale assistente 195 actieve dossiers. Ze wordt dikwijls gevraagd om te helpen om 
woningen te zoeken aan een betaalbare prijs en om ze administratief bij te staan. 
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Wanneer er conflicten zijn tussen verhuurder en huurder zullen zij bemiddelt, eveneens 
in geval van onbewoonbaarheid en bij moeilijke sociale situaties waarvoor een gerichte 
hulp en begeleiding van het OCMW nodig is. De sociale assistente schreef, 
bijvoorbeeld, in 2017 (van januari tot september) 120 brieven met informatie over de 
huisvestingsdienst na mededelingen van de vrederechter en de politie voor uitzettingen 
in uitvoering. 
 
Tot slot maakt ze huisbezoeken met als doel om een plaatsbeschrijving van de woning 
te maken, de behoeften van de huurder te bepalen, eventuele problemen vast te stellen 
en om oplossingen te voorzien. 
 
In 2016, had de sociaal assistente van de huisvestingsdienst 279 actieve dossiers. 
Merk op dat er twee huisvestingsworkshops opgestart werden voor de begunstigden. 
Workshops die bestemd zijn voor jongeren die op zoek zijn naar zelfredzaamheid zullen 
eind 2017 georganiseerd worden en zullen doorgaan in 2018. 
 
Met als doel de tussenkomsten gemakkelijker en logischer te maken zullen, in functie 
van de beschikbaarheid van de personeelsleden, er werkgroepen voor de huisvestings- 
en energiecel georganiseerd worden door de assistente van de verantwoordelijke van 
de algemene sociale dienst om ervoor te zorgen dat hun tussenkomsten gemakkelijker 
en logischer worden.  
 
De bestaande bijstanden betreffende huisvesting (garantieverklaring, tenlasteneming 
van achterstallige huur, ...) zijn niet uitsluitend toegekend door de cel huisvesting, maar 
zijn eveneens de verantwoordelijkheid van al de sociale werkers. 
 
We betreuren zoals iedereen het heel slechte rapport prijs/kwaliteit van een belangrijk 
deel van de private huurmarkt. 
 
 
8.1. De installatiepremie 
 
Overeenkomstig het artikel 14, §3 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 
maatschappelijke integratie heeft een rechthebbende op een leefloon  eenmaal in zijn 
leven recht op een installatiepremie indien hij zijn hoedanigheid van dakloze verliest en 
een woonst betrekt die zij hoofdverblijfplaats is. Het werd absoluut noodzakelijk geacht 
om deze maatregel uit te breiden tot andere dakloze personen die zonder van het 
leefloon te genieten zich eveneens in een situatie van sociaal-economische 
onzekerheid bevinden.  
 
Het is in deze optiek dat de wet van 23 augustus 2004 wijzigend de organieke wet van 
8 juli 1976 van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en tot uitbreiding van 
het personele toepassingsgebied van de installatiepremie en het koninklijk besluit van 
21 september 2004 met het oog op de toekenning van een installatiepremie door het 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijke Welzijn aan bepaalde personen die hun 
hoedanigheid van dakloze verliezen werden genomen. 
 
Overeenkomstig het artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 september 2004 kan elke 
persoon die, ofwel slechts over een inkomen ten laste van de sociale zekerheid of 
sociale bijstand geniet, ofwel slechts over een lager inkomen dan een bepaald 
bedrag beschikt, één keer in zijn leven, op een installatiepremie aanspraak maken 
wanneer zij haar hoedanigheid van dakloze  verliest door een woonst te betrekken die 
hem als hoofdverblijfplaats dient. 



  ABN 2018 

19 

 
 
8.2. Huisvestingskosten van de asielzoekers 

 
In de praktijk wordt deze hulp alleen verleend aan de asielzoekers die een 
opvangstructuur verlaten, omdat de code 207 van een opvangstructuur geannuleerd is 
of aan een niet-aangewezen asielzoeker en die niet de code 207 heeft verkregen van 
een opvangstructuur. Deze specifieke interventie is alleen gericht op personen waarbij 
hun asielaanvraag nog in behandeling is. 
 
Aandacht, er moet aan verschillende voorwaarden voldaan zijn: eerste perceptie van 
een sociale hulp, plaats van huisvesting, eerste maal in een woning installeren en niet 
voor het begin van de maatschappelijke dienstverlening van het OCMW;  
 
Gelet op de vrijwillige opheffing van de verplichte plaats van inschrijving (code 207 
opvangstructuur) voor bepaalde categorieën van asielzoekers, het artikel 5 van het 
ministerieel besluit van 30.01.1995 gewijzigd is (MB 02.12.2009) teneinde de 
voorwaarde dat de woning in de gemeente gevestigd moet zijn van het OCMW op te 
heffen. 
 
Wat betreft de personen die niet de code 207 van het opvangstructuur hebben 
verkregen, accepteert het POD MI dat de installatie in de huisvesting na het begin van 
de maatschappelijke dienstverlening is.  
 
In de lente van 2016 heeft Fedasil ons vele tegenstrijdige informatie gestuurd over de 
vereisten om lokale opvanginitiatieven (LOI) te creëren en dit op straffe van een 
geldboete. De Raad heeft daarom besloten om een appartement te huren. Vervolgens 
hebben we het project moeten laten vallen wegens gebrek aan opvangplaatsen voor 
asielzoekers. 
 
 
8.3. De huurwaarborgen 
 
Het is een subsidie van 25 € per huurcontract waarvoor het OCMW besluit een sociale 
steun voor een tussenkomst in de huurwaarborg toe te kennen. De toelage wordt nog 
steeds verdeeld tussen het OCMW met een forfaitaire tussenkomst per schaal van 3,60 
begunstigden van het RSI. 
 
Van januari tot oktober 2017 hebben we 35 dossiers behandeld. 
 
Herinner dat het OCMW van Sint-Joost, sinds 2011 geen huurwaarborgen meer toekent 
die bestemd zijn om rechtstreeks te storten op rekening van de verhuurder en dat in 
principe, het OCMW ook de huurwaarborgen niet toekent op geblokkeerde 
bankrekeningen. Aangezien de capaciteit van de begunstigde algemeen onbestaande 
is om het gewaarborgd voorschot aan het OCMW terug te betalen, kan onze thesaurie 
deze vorm van bijstand niet aan. Eveneens is het risico op een goede verstandhouding 
tussen de huurder en verhuurder, in het nadeel van het OCMW, erg hoog. Wij kennen 
dus brieven toe met een huurwaarborg die verzekeren dat wij de betaling van de 
schade aangebracht door de huurder betalen op voorwaarde dat deze behoorlijk werd 
vastgesteld op ontegensprekelijke wijze. Sinds eind november 2016, werd de procedure 
herzien om de gebruikers een verantwoordelijkheidsgevoel bij te brengen; de brief is 
enkel geldig tot de gebruiker het volledige bedrag van de waarborg verzameld heeft. 
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Ons reglement betreffende huisvestingsbijstand (dat door de Raad van 19 mei 2011 
werd goedgekeurd, terug te vinden op de site van het OCMW) keurt in zijn artikel 15 
een toekenning goed van een garantie onder vorm van een bankgarantie (op te stellen 
door de huurder) onder de volgende 3 voorwaarden: de huurovereenkomst moet op 
papier staan en geregistreerd zijn, er moet een ontegenstrijdige boedelbeschrijving 
opgesteld worden samen met één van de huisvestingsbegeleiders van het OCMW en 
de huisvesting moet erkend zijn (gedurende tenminste 5 jaar) en in overeenstemming 
zijn met de huisvestingscode van de Regionale Huisvestingsinspectie. 
 
 
8.4. Referentieadressen 
 
In oktober 2017 telden we 78 personen die ingeschreven waren met een 
referentieadres bij het OCMW van Sint-Joost. Het OCMW gaat over tot het controleren 
van alle dossiers zodat referentieadressen vermeden worden die zonder geldige reden 
aangehouden blijven. Wij hopen op de samenwerking van de gemeente bij de opvolging 
van de beslissingen die genomen worden door de bijzondere comités. Elke persoon die 
als referentieadres ingeschreven staat moet minstens 1 keer per trimester om zijn post 
komen en moet actief naar een woning zoeken. Zijn bezoek is opgenomen op een 
ondertekende naamkaart en wordt bewaard in het kantoor van de bodes Sommige 
ontvangen hulp van de huisvestingsdienst in het kader van hun sociaal 
integratiecontract op straffe van het intrekken van de sociale bijstand door het Bijzonder 
Comité van de sociale dienst. 
 
Merk op dat we begin oktober 2017 op de hoogte werden gesteld van de komende 
publicatie van een omzendbrief met betrekking tot de referentieadressen, meer in het 
bijzonder de samenwerking tussen de gemeenten en de OCMW’s met het oog op het 
terugdringen van sociale fraude. 
 
In maart 2018 werd het ontwerp van de omzendbrief betreffende het verbod op de 
registratie als referentieadres bij een privépersoon nog steeds niet gepubliceerd. 
 
 
8.5. Huurtoelagen 
 
Gelet op het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 
18/02/2016 tot wijziging van het besluit van 13/02/2014, moet het OCMW helpen en een 
administratief dossier opmaken van de personen die om een huurtoelage vragen. Dit 
komt neer op een extra werklast voor het OCMW die niet gefinancierd wordt door het 
Gewest! 
Achteraf gezien, merken we dat, gezien de strengheid van de criteria, maar weinig 
mensen aan de voorwaarden voldoen om een dergelijk verzoek in te dienen. 
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8.6. Daklozen 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft, in november 2016 beslist om een 
werkgroep te starten rond de problemen waar daklozen mee te maken hebben. 
 
Tijdens het laatste winterplan vroeg Strada aan de maatschappelijk werkers van het 
OCMW om de daklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te tellen. Er werden 
4.094 mensen geteld in de nacht van 6 maart 2017, waarvan 48 % zonder woonst was, 
21 % dakloos en 31% zonder geschikte huisvesting. Een kwart van de opgesomde 
personen werd gehuisvest in een van de door het winterplan voorziene centra, terwijl 
een op de acht personen zich in een openbare ruimte bevond. 
 
De Raad wil een appartement van het privaat patrimonium ter beschikking stellen in het 
kader van het project 'Housing First' (zie punt 15 sociale coördinatie). 
 
 
9. De dienst voor schuldbemiddeling - energie 
 
De assistente van de verantwoordelijke superviseert en coördineert de dienst 
schuldbemiddeling – cel energie. Hij bestaat momenteel uit 2 voltijds sociaal 
assistenten en 1 halftijds administratief personeelslid. 
 
Deze dienst is toegankelijk voor iedereen die woonachtig is in de gemeente en die een 
aanvraag indient. De dienst zoekt een geheel of gedeeltelijk regeling van de schulden 
via minnelijke bemiddeling om de vervolgingen van de schuldeisers in de erkende 
gevallen van onvermogen te stoppen en verzekert in samenwerking met de juridische 
dienst de hulp die nodig is om de rechten van de schuldenaar te respecteren.  
 
Hij zal eveneens een preventieve of educatieve rol verzekeren via de responsabilisering 
en de voorlichting van de personen die hij zal moeten helpen of die hem door de sociale 
dienst zullen worden doorverwezen. In dit kader, werkt hij samen met het Steunpunt 
(zie punt 13). 
 
De sociaal assistenten van de dienst hebben, in 2017, eveneens actief deelgenomen 
aan de workshops “rechten en plichten” (info huisvesting en “burgerschap”). 
 
De dienst voor schuldbemiddeling zal een rol van tussenpersoon verzekeren, ter 
attentie van de sociale dienst in zijn geheel, bij de onderwerpen welke worden 
behandeld, door de opvolging van de wetgeving, de centralisatie en de verspreiding van 
informatie. Op hun beurt worden de sociaal assistenten gevraagd om een fiche in te 
vullen met de elementaire gegevens betreffende energie voor elke begunstigde van een 
financiële bijstand (basis enquête van energie vademecum). De sociale assistenten van 
de dienst helpen eveneens de gebruikers met hun inspanningen voor het reglementaire 
indienen van een collectieve schuldregeling indien dit nodig blijkt. In 2016 volgden de 2 
sociale werkers van de dienst schuldbemiddeling 184 nieuwe dossiers op. Van januari 
tot juni 2017 werden er 113 nieuwe dossiers onderzocht. Merk ook op dat er 2 
overeenkomsten afgesloten werden tussen het OCMW en Engie, één in 2016 en één in 
2017. 
 
De dienst waardeert tenslotte de mogelijkheid een bijkomende sociale bijstand te 
verlenen, bestaande uit de betaling van bepaalde waterrekeningen, gas, elektriciteit, 
medische kosten of huren, indien dergelijke bijstand cruciaal is voor het verwerken van 
het schuldbemiddelingsdossier. 
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9.1. De verwarmingsuitkering en het sociaal stookoliefonds 
 
Het koninklijk besluit van 20.10.2004 (B.S. 22.10.2004) kent aan het OCMW een 
nieuwe taak toe: de toekenning van de verwarmingsuitkering. Dit KB is een 
overgangsmaatregel die in de toekenningvoorwaarden van deze uitkering voor de 
winter 2004 voorzag. 
 
Op 01.01.2005 werd deze maatregel binnen het sociale stookoliefonds georganiseerd, 
die door de programmawet van 27.12.2004 (B.M..31.12.2004) werd ingesteld, gewijzigd 
door artikelen 84 tot en met 90 van de wet van 20 juli 2005 houdende de verschillende 
beschikkingen en nadien vervangen door de programma-wet van 22 december 2008. 
 
Deze uitkering kan elk jaar toegekend worden aan de personen die zich verwarmen met 
mazout, lampolie of met propaan gas in bulk, voor zover ze een aanvraag indienen bij 
het OCMW binnen de 60 dagen na de levering. 
Zijn dus uitgesloten: natuurlijk gas geleverd via een net aansluiting en gas (propaan of 
butaan) in flessen. 
De uitkering is voorbehouden voor personen die recht hebben op een verhoogde 
tussenkomst van het ziekenfonds en waarvan het huishouden beschikt over een 
inkomen dat lager of gelijk is aan 18.363,39 €, vermeerdert met 3.399,56 € per persoon 
ten laste, alsook personen die diep in de schulden zitten. Het bedrag van de uitkering 
varieert in functie van het type brandstof en de prijs. 
 
Sinds 1 september 2007 moeten de toekenningsvoorwaarden en het nakijken wie recht 
heeft op een verwarmingstoelage door de Kruispuntbank gebeuren.  De uitbetaling van 
de toelage wordt eveneens op deze manier uitgevoerd. 
 
 
9.2. De betaling van de facturen van water, gas en elektriciteit. 
 
De liberalisering van de energiemarkt en de hogere prijzen hebben geleid tot een 
toename van de problemen voor de kwetsbare gebruikers. Het aantal dossiers inzake 
energieproblemen is geëxplodeerd sinds 2008. De dienst schuldbemiddeling zet zich 
dus in om procedures op te starten en eventueel bij te werken om op die manier de 
problemen van het publiek te proberen oplossen met betrekking tot de toekenning van 
een specifiek sociaal tarief en het statuut van beschermde klanten, en om een 
effectieve methode te ontwikkelen om samen met de commerciële energieleveranciers 
een schuldaflossingsplan op te stellen. Van januari tot september 2017, werden 
ongeveer 140 attesten opgesteld voor de aanvragen van een sociaal tarief. 
 
Door het vervullen van deze taken, voldoet de dienst schuldbemiddeling ook aan de 
opdracht van openbare dienstverlening betreffende energie die aan het OCMW 
toevertrouwd werd in de gas- elektriciteitsordonnantie van 14 december 2006, in 
verband met de liberalisering van de gasmarkt en de elektriciteit in het Brussels 
Hoofdstedelijk gewest. En heeft zich aangepast aan de hervormingen van de twee 
beschikkingen van 20 juli 2011. Het bedrag van de regionale subsidie voor 2017 loopt 
op tot 64.358,07 €. 
 
Voor wat gas en elektriciteit betreft heeft de wet van 4 september 2002, die aan de 
OCMW’s de opdracht toevertrouwde om de begeleiding en de financiële bijstand in het 
kader van energielevering aan de minstbedeelden (B.S. 28.09.02), onze situatie 
gevoelig verandert. In 2017 is het toegekende bedrag 144.699,74 € voor de 
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tussenkomsten en 245.354,60 € voor de personeelskosten. Merk op dat tussen 2016 en 
2017 de toegekende subsidie voor alle OCMW's in Brussel verlaagd is; voor Sint-Joost-
ten-Node betekent dit ongeveer 20.000 € van de totale subsidie. 
 
Herinner dat de ordonnantie van 14 december 2006 bepalingen bevat die geneigd zijn 
de residentiële klanten in het algemeen te beschermen en bepalingen die geneigd zijn 
om enkele van deze klanten in functie van hun moeilijke sociale toestand. 
 
In 2016, werd de organisatie van de overeenkomsten met Engie herzien. In 2017 
werden eveneens dossiers behandeld en voorgelegd aan de Comités voor een totale 
tussenkomst van 9.073,75 €. Deze overeenkomsten worden, sinds 2007, elk jaar 
vernieuwd en zorgen ervoor dat verschillende energieschulden ten laste genomen 
kunnen worden door een vermindering van de leverancier. 
 
De bepalingen van 20 juli 2011, één die de bepaling van 1 april 2004 wijzigt (gaz), en 
de andere die de bepaling van 19 juli 2005 (elektriciteit) wijzigt, verschenen in het 
Staatsblad van 10 augustus 2011 wijzigen nog maar eens de 
beschermingsmechanismen van de gebruikers met een zwak inkomen. Gezien de 
strenge kritiek van de Raad van Staten betreffende de missies die te beurt zijn gevallen 
van het OCMW moeten de bepalingen vervolledigd worden met een 
samenwerkingsakkoord op te stellen tussen het Gewest en Gemeentelijke 
gemeenschapscommissie. De Task Force Energies van de Conferentie van Voorzitters 
en Secretarissen van de Brusselse OCMW’s heeft opnieuw het vademecum aangepast 
en sociale werkers opgeleid tot raadgevers. Zowel de sociale assistenten van de 
energiecel als van de dienst huisvesting nemen actief deel aan het energieoverleg dat 
maandelijks georganiseerd wordt. 
 
De tabel in bijlage XII wijst op de evolutie van de geregistreerde inkomsten en 
uitgaven.  
 
Voor wat betreft het water, het sociaal fonds Hydrobru bedraagt voor het jaar 2017 
70.419,26 €.  
Wij leggen de nadruk op de reparaties die ten laste zijn van de huurders. In 
samenwerking met de loodgieter van het OCMW en de leden van de sociale economie 
kunnen we de oorzaken van zeer hoge waterrekeningen detecteren en structureel 
repareren.  
 
 
9.3. Deelname aan steungroepen met schulden 
 
In augustus 2016, heeft het OCMW een samenwerkingsovereenkomst met het 
Steunpunt voor de diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
opgestart teneinde het project menselijkerwijs en financieel te steunen. Inderdaad, de 
maatschappelijk werkers van de dienst schuldbemiddeling werken actief mee aan de 
steungroep schuldbemiddeling om zo hun diensten aan te bieden aan de bewoners van 
de gemeenste Sint-Joost-ten-Node. Deze steungroepen zijn een plaats van luisteren 
zonder te oordelen, van vrije expressie in groep waarin alle problemen in verband met 
schuldenlast besproken kan worden. Naar aanleiding van de feedback van de 
deelnemers van de steungroep hebben we aan de Raad voor Maatschappelijk welzijn 
voorgesteld om deze groepen te verwijderen en te vervangen door workshops voor 
mensen met een te zware schuldenlast die voor de eerste keer een verzoek tot bijstand 
bij de schuldbemiddelingsdienst indienen (voornamelijk het klasseren van facturen en 
documenten). 
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10. Gratis openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
Sinds mei 2005 kunnen de rechthebbenden op een financiële steun van het OCMW 
(andere dan de personen die hier illegaal verblijven) evenals de personen die ze ten 
laste hebben van de kosteloosheid genieten van het openbaar vervoer in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Al de aanvragen worden ontvangen door de administratieve dienst van de algemene 
sociale dienst of ingediend via de website van het OCMW (zie punt 1). Sinds 
1 oktober 2016, heeft de MIVB toegang tot de Kruispuntbank van de sociale zekerheid 
om het statuut van de begunstigde en om ze op die manier rechtstreeks hun 
vervoersbewijs te bezorgen. De attesten van het OCMW zijn niet meer noodzakelijk. In 
de praktijk levert dit, echter, nog problemen op, voornamelijk voor de personen die ten 
laste zijn van een begunstigde. 
 
 
11. De gezondheidszorgen 
 
In september 2017, hebben 95 huisartsen en 9 apothekers een 
samenwerkingsovereenkomst met het OCMW. 
 
De artsen engageren zich om een globaal medisch dossier te houden voor iedere 
patiënt en een geneeskunde per fasen uit te oefenen. Deze opvatting van de 
geneeskunde moet de verhouding prijs/kwaliteit van de zorgen verbeteren omdat ze 
een incoherent en onrechtmatig beroep op zorgen en technische behandelingen 
vermijdt evenals op geneesmiddelen. Zoals eerder vermeld, zullen, sinds 
1 oktober 2017 de huisartsen deel uitmaken van het informaticasysteem Mediprima. Er 
zal dus nog gejongleerd moeten worden tussen Mediprima en de medische kaarten en 
dit voor de mensen die niet worden opgenomen in deze fase van ontwikkeling. Zonder 
te vergeten dat apothekers op dit moment ook niet zijn opgenomen in het systeem! 
 
De apothekers verbinden er zich toe om een korting van 5% van de prijs van de 
geneesmiddelen en andere producten aan het OCMW terug te betalen waarvan zij aan 
hun patiënten de volledige vergoeding eisen bij gebrek aan tussenkomst van het 
ziekenfonds Deze korting wordt tot maximum 1,25 € per verpakking gebracht als de 
winstmarge van de apotheker eveneens, door of krachtens de wet is vastgesteld tot 
maximum 25 €. Nog belangrijker, is het feit dat zij er zich toe verbinden - waar de wet 
het toelaat -om het goedkoopste geneesmiddel te leveren. 
 
De tabel in bijlage XIII toont de evolutie van de medische uitgaven.  
 
In 2017 kwamen de deelnemers van de IRIS ziekenhuizen en de Brusselse OCMW’s 
samen om een wijziging van de bestaande Iris overeenkomst te bespreken. Deze 
onderhandelingen zullen waarschijnlijk enige tijd vergen, gezien de meningsverschillen 
tussen de ziekenhuizen enerzijds en de OCMW's anderzijds, maar ook de politiek 
sociale verschillen van de verschillende OCMW's. 
 
In de loop van 2018, zal het elektronische voorschrift in werking treden. Dit zal een 
aanzienlijke impact hebben op de administratieve diensten van het OCMW en zal een 
goede samenwerking met artsen en apothekers omvatten. 
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Tot slot zal de lijst van medicijnen D die door het OCMW ten laste genomen worden, op 
1 februari 2018, gewijzigd worden. Er zal eveneens een nieuwe website gemaakt 
worden. 
 
 
12. Dienst Begeleiding en Inschakeling 
 
12.1. Dynamiek en werking van de dienst 
 
Sinds 1 augustus  2017 bestaat de dienst BI uit 8 inschakelingsbeambten. De dienst 
wordt georganiseerd op een manier zodat elke gebruiker door dezelfde begeleider 
begeleidt wordt en blijft ongeacht de evolutie van hun parcours (fase 1 tot 4) tot ze de 
mogelijkheid krijgen tot een betrekking als artikel 60§7 of een andere betrekking. 
 
Twee begeleiders artikel 60§7 stellen aanwervingen voor in het kader van het artikel 
60§7, ontmoeten de gebruikers en evalueren de omkadering en het werk op het terrein. 
Ze houden zich eveneens bezig met de begeleiding van de artikels 60§7 van wie hun 
contract ten einde loopt en de activering van doorstromingsprogramma’s, Activa, Sine 
 
Gezien het aantal mensen die door de dienst BI van het OCMW gevolgd moeten 
worden en de nieuwe samenwerking met Actiris 2015/2020, hebben de Bijzondere 
comités van de sociale dienst beslist om de volgende toegangsvoorwaarden op te 
stellen (deze voorwaarden werden eind september 2017 op punt gesteld): 
- ingeschreven zijn bij Actiris 
- geldigheid van de verblijfsvergunning moet langer zijn dan 1 jaar 
- men kan zich niet beroepen op gezondheidsredenen en billijkheid 
- basiskennis van een van de nationale talen (in functie van het advies van de 

opleider “taallessen”) 
 
Merk op dat de mensen die een LL/ELL ontvangen in aanvulling op een inkomen 
(werkloosheidsuitkeringen, vervangingsinkomen, salaris) niet begeleid kunnen worden 
door de dienst BI. 
 
Voor de gebruikers van het OCMW die aan bovenstaande criteria voldoen verloopt hun 
traject als volgt: 

 De infosessie wordt beurtelings door de begeleiders georganiseerd om de gebruiker 
in te lichten over het geheel aan mogelijkheden die de dienst biedt en hun te 
begeleiden. Merk op dat in 2017, 22 sessies georganiseerd werden. 

 Socio professionele beoordeling die bepaalt of de persoon een opleiding moet 
volgen (basisonderwijs, opleiding, middelbare school, universiteit, ...) of dat de 
persoon actief op zoek kan gaan naar werkgelegenheid. 

 Begeleiding in het zoeken naar een baan wordt individueel georganiseerd op 
afspraak of collectief via de tewerkstellingstafel die de gebruikers met verschillende 
profielen en op meer zelfstandige wijze samenbrengt. Ze richten zich op de 
vacatures en contacteren de potentiële werkgevers. 

 
De aanwerving in het kader van het artikel 60§7 
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12.2. De socio-professionele inschakeling vanuit het oogpunt van de subsidies 
 
12.2.1. Partnerschap ACTIRIS 
 
De overeenkomst 2015-2020 heeft voornamelijk als doel om de gebruikers te integreren 
in de arbeidsmarkt door middel van begeleidingsacties die gerealiseerd zijn in het kader 
van het gestructureerde en geïndividualiseerde inschakelingsproces. Meer concreet 
gaat het er ook over om de gerealiseerde acties te valoriseren van de 
inschakelingsbeambte om de subsidie te rechtvaardigen.  
 
Op methodologisch niveau, introduceert deze nieuwe overeenkomst een nieuw 
stramien van activiteiten en uniformiseert evenals rapporten voor alle diensten van BI 
van de betreffende OCMW’s. 
 
Deze samenwerking bestaat uit 4 principes: 
 

 uitwisselen van informatie tussen Actiris en OCMW; 

 wederzijdse kennis van de personeelsleden; 

 gedaan met een dubbele begeleiding, dit betekent dat de werkloze die een 
aanvulling krijgt van het OCMW en de personen die een inschakelings stage 
krijgen worden opgevolgd door Actiris. De voorwaarden van de overeenkomst 
tussen de sociale werker van het OCMW en de gebruiker moeten nog bepaald 
worden. Dit is te vergelijken met een gebruikersovereenkomst voor de uitwisseling 
van informatie tussen de instellingen; 

 opvolging van de overeenkomst zowel op politiek als technisch niveau. 
 
Hij omvat 2 luiken: 
 
Om goedgekeurd te worden voor het programma, moeten alle deelnemers 
ingeschreven zijn als "werkzoekende". De maatschappelijk werkers moeten erover 
waken dat de mensen het bewijs van hun (her)inschrijving bij Actiris binnenbrengen. 
 
De gebruikers die begeleid worden door de dienst BI worden ingeschreven voor het 
traject hierboven uitgelegd: 
 
Deze begeleiding wordt genoteerd in het NPW (Netwerk van de Plaatselijk 
Werkgelegenheidsplatform). Vanaf heden tellen de studenten, de personen in 
inschakelingstage en de werklozen niet meer mee. 
 
Van het totaal aantal uitstappers die geteld zijn in het NPW, moet er 40 % in positieve 
zin zijn. Worden als dusdanig beschouwd, de tewerkgestelden, opleidingen van 
minstens 20u of studenten (niet enkel voor de knelpuntberoepen). 
 
Hieraan wordt, sinds september 2015, een tweede luik toegevoegd: de overgang naar 
een betrekking (LINK). Het gaat over de begeleiding van personen met een einde 
contract artikel 60. De doelstellingen zijn de volgende: 
80% van de personen voorzien van alle middelen om actief naar werk te zoeken 
40 % van de tewerkgestelde personen 
Een andere erkende positieve uitstap is het hernemen van studies voor een 
knelpuntberoep. 
 
De financiering van het OCMW is gerealiseerd per standaard barema van de kost per 
eenheid, dit betekent in de realiteit een forfait van 460 € per gebruiker voor de fases 1 



  ABN 2018 

27 

tot 4 en 575 € per gebruiker voor de artikels 60 wiens contract ten einde loopt. Men 
moet echter het totaal aantal gevolgde personen verminderen met de 100 personen die 
begeleidt worden door een GECO. Gezien we 2,5 équivalent voltijdse GECO’s hebben 
moeten we 250 personen aftrekken van ons totaal aantal gebruikers. Actiris legt een 
plafond op aan het OCMW. Merk op dat Actiris een plafond oplegt per OCMW, dat in 
2017 opwaarts werd herzien omdat het aantal door de regio gefinancierde artikels 60§7 
is toegenomen (130 posten). 
 
De overeenkomst voorziet een controle van de realiteit van de acties op het terrein.  
 
12.2.2. Vrijstelling Peeters 
 
Sinds het KB. van 02.04.1998 houdende over de uitvoering van artikel 33 van de wet 
van 22 december 1995, wordt het OCMW van de werkgeversbijdragen voor de 
personen aangeworven onder het artikel 60§7 vrijgesteld. Het equivalent van de 
bedragen op die manier bespaard moet niettemin toegewezen worden aan de uitgaven 
van de DBI. 
 
Het OCMW gebruikt deze begroting om zijn groeibeleid van tewerkstelling via het 
artikel 60§7 gedeeltelijk te financieren en om het loon van twee voltijdse sociale werkers 
te financieren die belast zijn met de selectie en de begeleiding van de artikels 60§7. 
 
Als onderdeel van de zesde staatshervorming, werd een wet goedgekeurd tot een 
verlaging van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid. Dit impliceert een 
regionalisering van de vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid 
voor bepaalde doelgroepen van werknemers en de omzetting van de procentuele 
vermindering van de werkgeversbijdragen die op 31 december 2013 van kracht gegaan 
was en een doelgroep vermindering van een forfaitair bedrag vanaf 1 januari 2014. 
Deze wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op de werknemers die in het kader 
van het artikel 60 § 7 van de wet van 8 juli 1976 OCMW tewerkgesteld zijn. De 
werkgeversbijdragen worden dienovereenkomstig opgenomen tot 0,06%, omdat het 
OCMW inderdaad gehouden is om voor deze werknemers, vanaf 1 januari 2014, de 
werkgeversbijdragen te betalen aan het Asbest Fonds en het Fonds voor apparatuur en 
nutsbedrijven (die niet in rekening worden genomen voor een vermindering van de 
doelgroep). 
 
Merk op dat voor wat betreft de begroting, het OCMW de werkgeversbijdragen reeds in 
de boeken opgenomen had als fictieve inkomsten en uitgaven, dit heeft dus geen 
invloed. Integendeel dit betekent in termen van financiën, een uitgave van ongeveer 
50.000 € per maand aan de RSZPPO. 
 
12.2.3. Verhoogde staatstoelage “Sociale Economie” 
 
De maatregel “verhoogde staatstoelage – sociale economie” geeft deze verhoogde 
toelage aan OCMW’s, die een erkend economisch initiatief ten dienste stellen van 
rechthebbenden of financiële bijstand, die hen toestaat professionele ervaring op te 
doen en een opleiding te volgen.  
 
Op dit ogenblik werken wij met Mission Locale, HBM, Sociale vastgoedagentschap en 
Ecoculture, Convivium, STIB, vzw Mulieris, Actiris, Ispat, Soins chez soi, Ilot, Amazone, 
Fobraga, Handicap International, Nouveau disparus, Episol en Cyclo. 
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De berekeningsmethode van het aantal artikels 60 “sociale economie” werd op federaal 
niveau in maart 2013 gewijzigd. Voor 2017 hebben wij dezelfde envelop ontvangen dan 
in 2016, met 579.073 €. Onze quota is dus 24 personen. Zoals vorig jaar hebben we 
aan organisaties voorgesteld om de verloren vacatures door “normale” of “betalende” 
artikels 60 te vervangen. 
 
12.2.4. Specifieke subsidie voor de sociale activering 
 
Sinds de zesde staatshervorming, is de federale overheid niet bevoegd meer over de 
tewerkstelling. Bijgevolg wordt de oude subsidie "Grote Stad" vervangen door het 
opstarten van een traject met als doel de sociale deelneming van de gebruikers van het 
OCMW.  
 
De POD Maatschappelijke Integratie heeft ons, gedurende de maand juli 2015 
duidelijke instructies gegeven. In 2016 hebben we onze prioriteiten voor wat betreft het 
versterken van de taallessen (overeenkomst met Ispat), het oprichten van 
“burgerschap” workshops en “huisvesting” workshops, behouden. We hebben deze 
doelstellingen in 2017 verder nagestreefd, met name door de aanwerving van een 
leraar "taallessen" en door de organisatie van workshops "rechten en plichten". 
 
Meer bepaald hebben de sociale werkers, na het opstellen van een sociaal rapport, de 
gebruikers georiënteerd naar één van deze activiteiten, afhankelijk van hun situatie. 
Deze projecten hebben voor samenwerkingen gezorgd tussen diensten van het OCMW 
en met externe partners. 
Voor het jaar 2017, de omzendbrief die eind december 2016 verzonden werd voorziet 
de fusie van de 3 volgende subsidies: kleine kinderen, sociaal culturele en sociale 
activering. Al de gebruikers die gekend zijn bij het OCMW, met uitzondering van 
diegenen die hier illegaal verblijven, kunnen van deze subsidie gebruik maken. Voor het 
geval we een controle krijgen moeten we lijsten bijhouden van de deelnemers aan de 
verschillende activiteiten. 
Deze subsidie zal aan drie prioriteiten worden toegewezen: 
- Sociale en culturele participatie (boeken, speeltuinen, excursies, computers, enz.) 
- De strijd tegen kinderarmoede (individuele activiteiten of activiteiten in groep) – 

Aandacht: minstens 25 % van de subsidie moet gebruikt worden voor dit thema 
- De organisatie van de collectieve modules (hermobilisering, taal, integratieparcours) 

Aandacht: minstens 25 % en maximum 50 % van de subsidie moet worden gebruikt 
voor dit thema. Deze modules kunnen de individuele ondersteuning aanvullen die 
door het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie tot stand komt. 
De modules kunnen georganiseerd worden door een externe partner, dan wel met 
een overeenkomst. 
 

De subsidie die voor 2017 aan het OCMW van Sint-Joost toegekend werd bedroeg 
158.754 €. Op dit moment zijn we ons niet bewust van het bedrag van de subsidie die 
ons in 2018 zal worden toegekend. 
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12.3. De artikels 60§7 
 
Tengevolge van de zesde staatshervorming werd het luik van de tewerkstellingspolitiek 
geregionaliseerd. 
 
Op 1 oktober 2017 werkten 128 personen onder het statuut van het artikel 60§7 
waarvan 19 personen in het OCMW, 33 in de gemeente en 76 personen werden 
tewerkgesteld in de andere openbare diensten of verenigingen. Onder deze 128 
functies zijn er 22 personen geplaatst in sociale economie en 46 overeenkomsten 
“betalende vzw”. Deze overeenkomsten worden gefactureerd aan 605 € terwijl de 
overeenkomsten voor de verkoop sector gefactureerd worden aan 1.800 € met 2 
maanden verzekerd inkomen. In 2018, voorzien we de aanwerving van 150 functies 
onder contract artikel 60. Om het artikel 60 posten open te stellen voor nieuwe 
profielen, heeft de Raad voor Maatschappelijk welzijn ingestemd met de opstarting van 
een samenwerking met Cobeff wat aan het Rust en verzorgingstehuis 
Anne Sylvie Mouzon toestond om hulpverzorg(st)ers aan te werven. In dezelfde optiek 
zijn we van plan om enkele opleidingen "Wet Tobback" en interculturele bemiddelingen 
te financieren. 
 
Voor 2017 financiert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 130 personen in het kader van 
artikel 60§7 met als voorkeur de verkoop sector en de betalende overeenkomsten. Om 
dit te doen, beschikken we over twee begeleiders in de dienst SPI. Gezien de verhoging 
van de quota voor 2018, hopen we om een begeleider te kunnen aanwerven ter 
ondersteuning. U kunt bijlage XVI raadplegen: “Raming van de behoeften van de 
betrekkingen Art. 60§7 organieke wet” waarin de begrotingskredieten van de 
toegekende functioneringskosten, het beheer en de tewerkstelling van art. 60§7 met 
vermelding van hun aantal en hun functie. 
 
De kost van een art.60 resulteert, na vermindering van de verschillende ontvangen 
subsidies, in een saldo dat gedeeltelijk verdwijnt door de vrijstelling Peeters.  
Gemiddeld kost het jaarloon van een art. 60 ongeveer 12.000 € uit het eigen fonds. 
 
De inschakelingsbeambten die belast zijn met de aanwerving van de artikels 60 staan 
voortaan nauw in contact met de personeelsdienst, alsook met de preventieadviseur en 
met de dienst recuperatie. 
 
 
12.4. De financiële tussenkomsten (of activering) 
 
Het OCMW is op dat gebied bezig maar blijft toch afhankelijk van de conjunctuur en van 
het tekort aan betrekkingen in bepaalde sectoren.  
 
Op 31 oktober 2017 waren er 4 PWA en 5 SINE 
 
 
13. De dienst interculturele bemiddeling 
 
De dienst voor interculturele bemiddeling telt 2 VT onder contract CPE waarvan de 
wedde volledig gesubsidieerd wordt door ACTIRIS.  
 
Hun taken zijn heel variërend: zij steunen de begeleiders van de werktafel en de 
personen ingeschreven in een traject van sociale activatie (inburgering workshop), ze 
organiseren collectieve activiteiten voor volwassenen en kinderen, stellen een grote 
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keuze aan individuele culturele en sportieve activiteiten voor (door de Book-Pass, 
artikels 27 en onze nieuwe overeenkomst met de vzw Fruit Collect) en werken samen 
met de bewoners, hun families en het personeel van het rusthuis (aanleggen van 
collectieve tuin, het organiseren van drinks, …) 
 
Voor 2017, zoals uitgelegd in punt 12.2.4, werd de subsidiemethode aangepast. 
 
 
14. Tot slot enkele cijfers van de sociale dienst 
 

  2016 2017 

LL  1.478 1.497 

ELL  481 384 

Voorschotten  103 59 (in oktober) 

Medische zorgen (met 
mutualiteit + zonder 
mutualiteit) 

Toekenning 302 + 526 355 + 416 (in oktober) 

Verlenging 112 + 49 102 + 50 (in oktober) 

Weigering 125 + 15 84 + 29 (in oktober) 

Terugtrekking  8 + 17 3 + 29 (in oktober) 

Farmaceutische kosten  
(met mutualiteit + zonder 
mutualiteit) 

Toekenning 327 + 554 312 + 433 (in oktober) 

Verlenging 385 + 1075 308 + 877 (in oktober) 

Weigering 46 + 30 29 + 28 (in oktober) 

Terugtrekking 24 + 12 14 + 7 (in oktober) 

Medische kaart  
(met mutualiteit + zonder 
mutualiteit) 

Toekenning 144 + 477 132 + 329 (in 
november) 

Verlenging 250 + 965 195 + 772 (in 
november) 

Weigering 84 + 90 57  + 66 (in november) 

Terugtrekking 24 + 14 18 + 9 (in november) 

Hospitalisatie  
(met mutualiteit + zonder 
mutualiteit) 

Toekenning 187 + 263 194 + 177 (in oktober) 

Verlenging 52 + 7 46 + 7 (in oktober) 

Weigering 61 + 10 46 + 18 (in oktober) 

Terugtrekking 3 + 9 1 + 18 (in oktober) 

Referentieadres  59  78 (in oktober) 

Dossiers BI NWP 359 230 (in oktober) 

 
 
Artikels 60 

Betalende 36 (en 
octobre) 

46 (in oktober) 

Sociale 
economie 

28 (en 
octobre) 

22 (in oktober) 

Gratis 50 (en 
octobre) 

60 (in oktober) 

Huisvestingsdossiers Actieve 
dossiers 

279 195 (in juni) 

Schuldbemiddelingsdossiers Nieuwe 
aanvragen 

184 113 (in juni) 

GPMI  477 (en mai) 536 (in mei) 
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15. De sociale coördinatie 
 
Sinds 2004, moedigt de Gemeentelijke gemeenschapscommissie alle OCMW’s van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan om de nieuwe functie “sociale coördinatie” te 
creëren deze zal gefinancierd worden met een toelage waarmee er tussengekomen 
wordt voor de kosten van hun tewerkstelling (besluit van 21 december 2007). Deze 
politieke gewilligheid staat toe om het art. 62 van de organieke wet op de OCMW’s in 
werking te stellen: “Het centrum kan, aan de instellingen en diensten die binnen het 
ambtsgebied van het centrum een sociale activiteit of specifieke activiteiten uitoefenen, 
voorstellen om gezamenlijk één of meer comités te scheppen waarin het centrum en die 
instellingen en diensten hun werkzaamheden kunnen coördineren en overleg plegen 
over de individuele of collectieve behoeften en de middelen om daarin te voorzien.” 
 
De bedoeling van sociale coördinatie richt zich op reflectie en oriëntatie van de sociale 
politiek op lokaal niveau door advies te geven en tendensen voor te stellen aan zowel 
lokale vennootschappen als aan de gemeentelijke, regionale en gemeenschappelijke, 
met eerbied voor de verantwoordelijkheid en de bekwaamheid van iedereen. 
 
De Sociale coördinatie is een plaats van gelijkgerichtheid en deelneming die, tot op 
heden, waakt over eerbied van de identiteit, acties en de verantwoordelijkheden van elk 
van de vennootschappen en zich voorziet van een democratische werkingswijze (intern 
reglementen zijn vrij raadpleegbaar op de site van het OCMW). 
 
De sociale coördinatie van Sint-Joost-ten-Node wil een open instantie zijn voor het 
grootste aantal actieve partners in het grondgebied van de gemeente. De bedoeling van 
deze sociale coördinatie is bovenal de gemeenschap informeren, waken om de acties 
van de verschillende leden niet te benadelen en vooral zichzelf te kennen zodat men 
zich kan vervolledigen om het werk en de communicatie tussen de verschillende 
actoren te verbeteren. 
 
De sociale coördinatie wordt verzekerd door een coördinator belast met het verzekeren 
van de verbinding tussen het OCMW en de verschillende vennootschappen, door zowel 
het regelmatig contact tussen beide, als door het organiseren van werkvergaderingen 
met alle of een gedeelte van de vennootschappen over bijzondere thema’s en 
problematiek. 
 
Gedurende deze vergaderingen kunnen meer gespecialiseerde personen tussenkomen, 
met verschillende achtergronden, om hun ervaring te delen met de rest van de groep. 
De leden van de sociale coördinatie zijn in het bijzonder geïnteresseerd door de 
interventies van dat type. 
 
Voor de uitwerking van de dagorders van de vergaderingen, is de coördinatie vooral 
geïnspireerd op basis van alledaagse ervaringen en vormt de schakel tussen de sociale 
werkers van het OCMW, de gemeentelijke diensten, de verenigingen en de gebruikers. 
 
Gezien de verscheidenheid aan problemen die voortdurend behandeld worden door het 
OCMW en gezien de dienst begeleiding en inschakeling georganiseerd is in 
samenwerking met de plaatselijke dienst voor werk, verschijnen 3 grote assen 
betreffende de sociale coördinatie: 
 
- De sociale gezondheidscoördinatie (SGC) komt ten minste 2 keer per jaar plenair 

bij elkaar. Deze heeft als uitdaging om het recht op gezondheidszorg te 
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bevorderen en behandelt de problematiek rond gezondheid (voeding; 
contraceptie; obesitas; dringende medische hulp (DMH), Mediprima enz.). 
Eind 2017 telt de SGC ongeveer 200 leden en meer dan 100 artsen en apothekers 
een overeenkomst hebben met het OCMW. 
 
In 2017 heeft de SGC: 
 
- zijn deelname voortgezet van de vergaderingen van de gemeentelijke 

coördinatie met het Petite Enfance en van het lokaal overleg voor sociale 
samenhang; 
 

- deelname nagestreefd van verschillende vergaderingen, colloquium, 
werkgroepen, enz. betreffende de gezondheidsproblematiek; 
 

- de overdracht nagestreefd van nieuwe informatie aan de verschillende 
partners, meerbepaald de nieuwe procedures van het OCMW betreffende 
medische hulp; 
 

- een verbintenis nagestreefd tussen de geconventionneerde artsen en 
apothekers en sociale werkers van het OCMW; 
 

- voortzetting van de verspreiding van de nieuwe gezondheidsvoorschriften 
onder geconventionneerde artsen en apothekers; 
 

- een brochure gemaakt voor senioren en sociale partners; 
 

- een vergadering georganiseerd over de sociale en economische situatie van 
het grondgebied van Sint-Joost in aanwezigheid van het Observatorium voor 
Gezondheid en Sociale Zaken van Brussel; 
 

- enz. 
 

- De sociale coördinatie “huisvesting” (SHC) komt ten minste 1 tot 2 keer per jaar bij 
elkaar met als bedoeling om de multidisciplinariteit van de professionele praktijk te 
delen en om een synergie te genereren van gezamenlijke acties. Eind 2017 telde 
de SHC meer dan 200 leden ontstaan uit de openbare sector (diensten van het 
OCMW, gemeentelijke diensten) en van de privé sector (VZW, NGO). 
 
In 2017, heeft de SHC: 
 
- gecentraliseerde vergaderingen georganiseerd gericht op het probleem van de 

dakloosheid in samenwerking met de verenigingen zoals de SMES-B en de 
straatverpleegkundigen meerbepaald in het kader van Housing First; 
 

- een informele bijeenkomst georganiseerd over het aanbieden van 
transitwoningen door het OCMW, als onderdeel van het Housing First project, 
in aanwezigheid van de verenigingen SMES-B en straatverplegers; 
 

- de uitwisseling van nieuwe informatie betreffende de huisvestingsproblematiek 
voortgezet met de verschillende partners; 
 

- zijn deelname voortgezet bij verschillende vergaderingen, symposia, 
werkgroepen, enz. met betrekking tot huisvestingsproblemen; 
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- deelgenomen aan een opleiding over de nieuwe regelgeving betreffende 

huurovereenkomsten die in 2018 van kracht gaan; 
 

- enz. 
 

- De sociale coördinatie inzake “Vreemdelingenrecht” (SCVR) werd opgestart door 
zich altijd in te schrijven in een politiek kader ter bestrijding van armoede, sociale 
buitensluiting en instabiliteit. De SCVR vergadert minstens 3 keer per jaar. Ze is 
vooral gericht op de wederkerige kennis voor wat elke belangrijke instantie als 
missie heeft: de praktijk van de regels alsook, het respecteren van het 
beroepsgeheim, het uitwisselen van alle informatie om de specifieke cultuur van 
de inwoners van de gemeente beter te leren kennen. Ze probeert om de goede 
praktijken uit te wisselen en om aan de bevoegde autoriteiten de mogelijke 
oplossingen voor de onopgeloste problemen voor te stellen.  
Eind 2017, telde de SCVR meer dan 200 leden van de publieke sector (OCMW-
diensten, gemeentelijke diensten) en de particuliere sector (vzw, NGO). 
 
In 2017, heeft de SCVR: 
- bijeenkomsten georganiseerd gericht op onthaal parcours van nieuwkomers in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in samenwerking met onthaalkantoren 
voor nieuwkomers (BAPA) en verenigingen, zoals VIA; 
 

- een gedecentraliseerde ontmoeting georganiseerd met de BAPA BXL met als 
doel de verschillende partners aan te moedigen hun ervaringen rechtstreeks 
op hun actieterrein te delen; 
 

- een bijeenkomst georganiseerd in het kader van het project "De karavaan van 
migranten ter ondersteuning van mensen zonder papieren" van het CIRÉ; 
 

- een gedecentraliseerde vergadering georganiseerd met EYAD - Het Huis van 
Turkije in het kader van het FIPI project (Impulsfonds voor het 
migrantenbeleid); 
 

- de uitwisseling van nieuwe informatie betreffende vreemdelingenrechten 
nagestreefd met verschillende partners; 
 

- zijn deelname voortgezet aan verschillende vergaderingen, symposia, 
werkgroepen, enz. met betrekking tot kwesties over de wet van buitenlanders; 
 

- enz. 
 
Voor het jaar 2018 zal de sociale coördinatie zich op volgende thema’s richten: 
 
- verdere deelname aan de vergaderingen van de Gemeentelijke Coördinatie van 

Petite Enfance en aan het lokale overleg van de sociale samenhang; 
 

- verdere deelname aan verschillende bijeenkomsten, seminaries, werkgroepen, 
enz. met betrekking tot problemen inzake gezondheid, huisvesting en 
vreemdelingenrechten; 
 

- voortzetting van de uitwisseling van nieuwe gegevens aan de partners van de 
sociale coördinatie en sociale actoren van het OCMW; 



  ABN 2018 

34 

 
- het nastreven van een verbintenis tussen de artsen en apothekers met een 

conventie; 
 

- verspreiding van het nieuwe gezondheidsreglement aan de geconventionneerde 
dokters en apothekers; 
 

- overdracht van alle gegevens die nodig zijn voor het juiste gebruik van het 
MediPrima systeem aan geconventionneerde artsen en apothekers; 
 

- verdere ontwikkeling van gezondheidsbrochures voor gebruikers, maatschappelijk 
werkers en zorgverleners; 
 

- organisatie van gecentraliseerde vergaderingen gericht op de 
dakloosheidproblematiek; 
 

- organisatie van gecentraliseerde vergaderingen over de beschikkingstelling van 
tijdelijke huisvesting; 
 

- organisatie van vergaderingen over de kwestie van de bevolking "Roma" en 
andere "reizigers"; 
 

- organisatie van vergaderingen over de kwestie van vluchtelingen in verband met 
de recente gebeurtenissen; 
 

- organisatie van gecentraliseerde vergaderingen over het Onthaalparcours van 
nieuwkomers in het Brusselse gewest; 
 

- deelname aan vergaderingen georganiseerd onder het FIPI; 
 

- doorgaan met de organisatie van gedecentraliseerde vergaderingen die de 
verschillende partners in staat stellen hun activiteiten op hun actieterrein voor te 
stellen; 
 

- enz. 
De door de wetgever toegekende subsidie van de gemeentelijke gemeenschaps 
commissie staat de levensvatbaarheid en zijn dynamisme van de sociale coördinatie 
toe zonder deze zal het doel van de sociale coördinatie aangetast worden. 
 
 
16. Het rusthuis 
 
De situatie van de bejaarde in Brussel is verschillend met deze van de andere regio’s in 
België om twee redenen: enerzijds is de leeftijdspiramide eerder “normaal”, met een 
relatief jonge bevolking, vooral in de eerste gordel van Brussel (in vergelijking met 
andere gemeenten is St-Joost bij de jongste) anderzijds is het aantal aangeboden ROB 
bedden belangrijker dan het aantal RVT bedden. Doordat de woningen niet altijd 
beantwoorden aan de behoeften van de bejaarde of ouder wordende personen, komen 
zij vroeger naar een rusthuis in het Gewest Brussel. 
Over het algemeen geven de autoriteiten toe dat er teveel ROB bedden zijn en niet 
genoeg RVT bedden met als gevolg dat dit aantal zou moeten verminderen om nieuwe 
RVT bedden te creëren. RVT bedden zijn echter duurder dan ROB bedden en het 
creëren van nieuwe RVT bedden zou een financieringsprobleem kunnen meebrengen. 
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De gewestelijke autoriteiten herhalen voortdurend dat het huisbeleid van een rusthuis 
een gesloten enveloppe blijft. 
 
Anderzijds stellen wij vast dat de bevolkingsgroepen die je vroeger niet zag in een 
rusthuis omwille van culturele redenen, er nu ook komen verblijven. 
 
Ten slotte, is de noodzaak van een rusthuis ook benadrukt door de druk uitgeoefend 
door andere spelers uit de zorgcentra:  
 
- meer en meer kortere verblijven in de ziekenhuizen 

- onvoldoende vrije plaatsen in de revalidatiecentra 

- onvoldoende vrije plaatsen in de geestelijke gezondheidscentra 

- onvoldoende plaatsen in de verschillen structuren voor gehandicapte personen, of 

zware pathologische aandoeningen (Parkinson, sclerose, enz) 

Om de levenskwaliteit van de bejaarde persoon, geplaatst in een instelling, en zijn 
omgeving te bewaren is het dus noodzakelijk accommodaties te hebben die zorgen en 
veiligheid bieden aan de zeer afhankelijke personen en dit IN DE OMGEVING van hun 
familie en hun relationeel netwerk. 
 
Niettemin is het zonder twijfel de moeite om na te gaan hoever ons aanbod gaat, in een 
algemeen traject gaande van zorgen aan huis, dagcentra en verblijfscentra, eveneens 
rekening houdend met het bestaande aanbod zowel in de gemeente als in de 
randgemeenten (Brussel 1000 heeft een compleet aanbod op zijn territorium, 
samenwerking is mogelijk met Schaarbeek). 
Dit werk van complementariteit kan ons bijvoorbeeld doen nadenken over een 
dagcentrum uitgebaat door het Maison de la Famille en een dag- en 
verzorgingscentrum (evt voor gedesoriënteerde mensen) uitgebaat door ons rusthuis. 
 
Aan de hand van deze vaststelling hebben we verschillende ontwikkelingshypotheses 
(dag- en verzorgingscentrum, woon- zorgcentrum, specialisatie ten opzichte van een 
pathologie, enz.) die slechts onderzocht kunnen worden eenmaal het regionaal 
financieringssysteem is uitgeklaard voor deze verschillende, de hypotheses. Wij kunnen 
ons geen nieuwe uitdagingen veroorloven zonder voldoende bekwaam personeel om dit 
project goed te leiden. De financiële mogelijkheden moeten voorafgaand verzekerd zijn. 
 
Anderzijds, alleen de publieke sector garandeert wettelijk een onthaal zonder sociale 
discriminatie, cultureel, godsdienstig, filosofisch of op basis geslacht, nationaliteit of 
herkomst. 
Er bestaat zeker een privénetwerk van organisaties zonder winstdoel (geen handelaars) 
die, in het algemeen, deze selectiepraktijken niet beoefenen, hoewel ze wettelijk niet 
verboden zijn. Maar er bestaat ook een commerciële privésector die, duidelijk en in alle 
wettelijkheid, een bepaald geselecteerd patiëntenbestand aantrekken. 
 
Bovendien, moeten we niet uit het oog verliezen dan de OCMW’s wettelijk financieel 
moeten tussenkomen voor de opvang van personen zonder inkomen of van diegenen 
waarvan het inkomen onvoldoende is om de verblijfskosten in het instituut niet kunnen 
dekken. 
Als we willen voorkomen dat de inwoners van Sintt-Joost-ten-Node de keuze moeten 
maken tussen een te dure seniorie of een rusthuis van twijfelachtige kwaliteit dan is het 
essentieel een publieke inrichting RV – ROB te hebben die, onder democratische 
controle, een correcte prijs/kwaliteit verhouding aanbiedt.  



  ABN 2018 

36 

 
Dit zijn de reden van algemene aard die de beslissing om te investeren in het nieuwe 
rusthuis rechtvaardigen. 
 
Dank zij de kwaliteiten en de voorbeeldfunctie van het gebouw op term van het eco 
beheer, heeft het rusthuis van het OCMW niet alleen specifieke regionale subsidies 
verkregen maar is het er ook in geslaagd de functioneringskosten drastisch te verlagen. 
 
Vervolgens, kunnen wij, na 2 jaren functioneren van het nieuwe rusthuis, de nadruk 
leggen op onze sterke punten zodat we genieten over een uitstekende reputatie: 
 
- Zijn culturele en sociale diversiteit wordt bezien als een rijkdom en niet als een 

handicap, wat van ons rusthuis een laboratorium maakt van ‘samenleven’ - een 
inspiratie voor de anderen (zie conferentie gegeven aan Inforhomes over deze 
kwestie). 

- De cantou, gesloten afdeling voor gedesoriënteerde personen, en de onthaalpolitiek 
van deze personen zijn eveneens aangehaald als voorbeeld (zie reportage van de 
RTBF) en de verschillende persartikelen over deze kwestie) 

- Zijn begeleidingsbeleid van het levenseinde is eveneens een referentiepunt 
- Het grote aantal intergenerationele activiteiten heeft de dialoog bevorderd tussen de 

generaties op een rijkelijke manier 
- De social samenhangprojecten hebben ons vast verankerd in de wijk, ondermeer 

door de buren te betrekken en de vrijwilligers 
- Zijn politiek van eco beheer en duurzaamheid vormt een aanvullip op de architectuur 

ondermeer door de tuinen en het compost verdeeld tussen de buren. 
- Het management door waarden verenigt het personeel en de bewoners rond 

eenzelfde levensproject 
 
Het personeelsbeheer vormt een uitgangspunt rond dit levensproject en heeft de 
volgende drie waarden: 
- open huis 
- menselijkheid 
- autonomie bron van het welzijn 
 
Het lijkt ons belangrijk dat deze objectieven gearticuleerd worden over meerdere jaren, 
de waarden van een instituut zijn in principe stabiel, zij vormen onze identiteit en 
mentaliteitsveranderingen nemen nu eenmaal tijd…. 
Het lijkt ons ook belangrijk niet nog meer waarden te verspreiden maar aan iedere 
waarde kwantitatieve indicators te geven die ons toelaten de evaluatie van het rusthuis 
vast te stellen.  
Deze articulatie laat ons toe een duidelijke lijn te trekken naar de communicatie buitenaf 
en transparant te zijn ten opzichte van onze bewoners en hun familie. 
Het levensproject vertaalt zich ook in het opgemaakte zorgproject uit te voeren met de 
behandelende artsen. 
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16.1. Open huis: 
 

Interacties met de buitenwereld worden intenser en meer en meer gestructureerd: 
 
- Activiteiten buitenshuis: uitstappen naar het volkstheater, Maison de la Famille, 

Foyer poste enz. …. gaan verder. Uitstappen naar de zee hadden een groot succes. 
- Interne activiteiten: buiten de activiteiten die al gehouden werden in 2015 en 2016 

(massages, Qi Jong, etc…) is er nu het project om ons te focussen op de 
zomeractiviteiten in onze tuinen bvb ieder seizoen een feest. Deze activiteit werd 
eveneens gehouden in samenwerking met de buren en kinderen. Dit project wordt 
ondersteund door het BIM, de coöperatie CERA en de vzw “Le bien vieillir”. 

- Op vlak van inter-generatie verwelkomen wij 1 keer per maand een klas met jonge 
kinderen. De door het OCMW bijgestane kinderen van het OCMW nemen deel aan 
de intergenerationele activiteiten in de tuin op woensdagmiddag. Het kinderkoor 
maakt onze kerstmarkt extra gezellig. 

- De kring van naaste zorgverleners, een soort alzheimercafé voor families van 
gedesoriënteerde patiënten, wordt ook regelmatig gepland. 

- Het intern krantje wordt eveneens in samenwerking met de families en de bewoners 
opgesteld en het wordt overgenomen door de 12/10. Een speciale editie gericht op 
het onthaal werd, in september 2017, verspreid. 

- Ook de vrijwilligers blijven actief in partnerschap met het platvorm van de burgerlijke 
dienst 

- Verschillende stagiaires zijn langs gekomen en hebben betrekking op alle profielen 
- Meer en meer bezoeken van scholen en het partnerschap wordt versterkt: het zijn 

de scholen die kandidaten leveren voor jobstudenten, sommigen worden zelfs 
aangeworven. 

- De RTBF is de ‘jeune citoyens’ komen filmen in actie met als doel dit type van 
vrijwilligerswerk te programmeren. 

- De goede resultaten van de Oasis bewijzen een goede dynamiek.  
 
 

16.2. Menselijkheid 
 

Actie voorbeelden: 
 
- Relationele vorming van het verzorgend personeel: twee interne vormingscessies 

‘werkmiddelen’, dat hulpmiddelen levert om de bejaarde personen beter te kunnen 
begeleiden, heeft een groot succes en was al vlug volgeboekt. De opleiding werd 
voorgesteld tijdens de colloquium over palliatieve zorgen in Marlagne en op de 
Alzheimer dag in Charleroi. 

- We worden meer en meer gevraag te getuigen in de pers of aan de hand van 
werkconferenties die gehouden worden rond het management van de waarde, 
peterschap van de bewoners en het verzamelen van levensgeschiedenissen door 
onze personeelsleden 

- De cycli van conferenties trekt een groot publiek aan, de laatste over het onthaal in 
rusthuizen en het concept van kwaliteit. 

- Het project peter- en meterschap geeft aanleiding tot een mooie uitwisseling tussen 
bewoners en personeelsleden, ondermeer bij de begeleiding van palliatieve zorgen 

- De groep van palliatieven zorgen werd herzien zodat de taken beter verdeeld 
kunnen worden, Mevrouw Flore BYIO, neemt is het aanspreekpunt voor palliatieven 
zorgen 

- Het onthaal van nieuwe personeelsleden werd verbeterd (systeem van peterschap 
speciale onthaalsessies) 
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16.3. Zelfstandigheid en welzijn 
 

Voorbeelden  
- De coördinerende arts blijft de behandelende artsen sensibiliseren over het 

probleem van over medicatie en komt tussen om de communicatie tussen onze 
ploeg en de artsen te verbeteren 

- De financiële indicators betreffende het verbruik van de geneesmiddelen en het 
beschermingsmateriaal tonen ons dat de inspanningen lonen 

- Idem: het onderhoudspersoneel toont dat ze zeer betrokken zijn betreffende de 
objectieven die we hebben voor het eco beleid in ons rusthuis: vermindering van het 
gebruik van onderhoudsproducten, zoeken naar alternatieve oplossingen enz… Een 
inspanning moet nog worden geleverd in verband met het sorteren van afval 

 
Bezetting 
 
Volgens de aangiften van het RIZIV, afgesloten op 30 juni van het desbetreffende jaar: 
 

 2014 2015 2016 2017 

Aantal gefactureerde dagen 35.596 35.214 42.432 46.618 

 
Indicatoren: 

 
2014 2015 2016 2017 

aantal bewoners 99 109 126 137 

     elektriciteit  80.887,00 €  127.247,00 € 124.001,00 € 117.430,16 € 

gemiddelde per persoon 817,00 €  1.167,00 € 984,00 € 857,15 € 

     onderhoudsproducten 42.144,00 € 46.559,00 € 35.360,00 € 40.024,80 € 

gemiddelde per persoon 426,00 € 427,00 € 280,00 € 292,15 € 

     medicamenten 107.265,00 € 97.376,00 € 92.726,00 € 92.487,01 € 

gemiddelde per persoon 1.083,00 € 893,00 € 736,00 € 675,09 € 

     anatomische bescherming 49.251,00 € 48.145,00 € 39.420,00 € 42.915,87 € 

gemiddelde per persoon 497,00 € 442,00 € 313,00 € 313,25 € 

     animaties 14.414,00 € 28.406,07 € 32.019,00 € 42.920,19 € 

gemiddelde per persoon 145,60 € 260,61 € 254,12 € 313,29 € 

 
Ondanks de netto toename van het aantal bewoners, hebben we een aantal 
kostenposten verlaagd, zowel in relatieve als in absolute termen. 
Voor de onderhoudsproducten houden we nog steeds scherp toezicht op het verbruik 
van de producten (doseerders), van het gebruik op de grond tot het beste beheer van 
de stock. 
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De daling van de medicatie is te wijten aan ons cantou beleid, door beperking van de 
benzo en antidepressiva, nauw contact met de huisartsen, terugname van niet-
ingenomen geneesmiddelen, PMI, enz ... 
 
Voor wat betreft de anatomische bescherming, voorraadbeheer, verantwoording van 
elke verdieping, opvolging van de leverancier, vervanging van alles bij toiletbezoek, 
betrokkenheid van de nachtploeg. 
 
Animaties: ontwikkeling van vele samenwerkingen + oproepen voor het CERa project – 
goed ouder worden, IBGE + verandering van filosofie: buurt- en lokale activiteiten. 
 
 
17. Het Medisch Centrum Jean Fontaine 
 
Met betrekking tot 2016, verminderden de netto inkomsten van het Medisch centrum 
met +/- stables en 2017.  
 
2016: 500.378 € 
2017: 491.821,48 € 
 
Dezelfde bedragen zijn voorzien in de begroting 2018. 
 
Ten opzichte van 2016 is het aantal consultaties bij de huisartsen gedaald met +/-
 6,90 % voor 2017. (periode in rekening gebracht voor de berekening: de 8 eerste 
maanden van 2017) 
 
De computers van het medisch centrum zullen allemaal vervangen worden. Een eerste 
gedeelte in 2018 en de overige in 2019. 
 
Door het toenemende aantal van patiënten, hebben veel specialisten de frequentie van 
hun consultaties verhoogd (cardiologie, gastro-enterologen, pulmonoloog). Andere 
specialisten voegen een consultatie toe wanneer de wachttijd te lang wordt. 
 
Tot slot, benadrukken we het probleem van de constante zoektocht naar kwaliteitsvolle 
bijkomende dokters (reumatoloog en een endocrinoloog), het verbeteren van het 
onthaal van de patiënten, de verwerving van duurzaam materieel, 
personeelsopleidingen, het creëren van doorschijnende procedures, de fixatie en het 
bereiken van doeleinden gecontroleerd door de hiërarchie, enz … 
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18. De thesaurie 
 
Tussen 1997 en 2012 heeft het OCMW geleidelijk aan een bedrijfskapitaal gevormd dat 
vandaag oploopt tot 3.304.652,86 €. Dit fonds, dat 1/12de van onze exploitatie uitgaven 
vertegenwoordigd, is op dit moment voldoende en het dus niet nodig om een aanvulling 
te zoeken voor het jaar 2018. 
 
Dit fonds werd samengesteld via de opeenvolgende stappen voor een bedrag van: 
 
in 1997:  123.946,76 € 
in 1998:  123.946,76 € 
in 1999:  123.946,00 € + 548.315,56 €  (boni 98) 
in 2000:  247.893,52 € +   86.762,73 €  (Belgische staat) 
in 2001:  247.893,52 € +   92.040,24 €  (Belgische staat) 
in 2002:  109.858,45 € 
in 2005:  360.000,00 € ( wijziging nr 1) 
in 2006:  116.601,50 € ( wijziging nr 1) 
in 2007:  109.500,00 € 
in 2008:  127.600,00 €. 
in 2009:    22.400,00 € 
in 2010:    90.000,00 € +  153.680,00 € (MB1) 
in 2011:  260.000,00 € +    89.000,00 € (boni 2010) 
in 2012:  145.000,00 € 
 
Het aldus samengestelde fonds loopt op tot 3.304.652,86 € in 2012. Op basis van de 
exploitatie kosten voorzien in de begroting 2015, zal deze moeten oplopen tot 
3.440.252 € en een bijkomen dotatie van 135.600 € zal dus nodig zijn. 
 
Gezien de staat van onze thesaurie gedurende de jaren 2013-2014 en om de 
gemeentelijke tussenkomst niet te verhogen, hebben wij, echter, deze bijkomende 
dotatie voor het werkkapitaal van de begroting van 2015 niet aangevraagd. 
 
 
19. De investeringen 

 
Zie hier de voorzieningen van de aankopen voor het jaar 2018: 
 
Constructie, grote reparaties, transformatie van gebouwen: 

 buitengevels administratief gebouw (40.000 €) 

 behandeling van het opstijgend vocht in het technisch lokaal en in het archief 
(9.100 €) 

 werken aan de ingang van de Verbiststraat 86 (24.000 €) 

 audit, in regel brengen en eventueel renoveren van de liften van het administratief 
gebouw en het rusthuis (50.000 €) 

 schuren/vernissen parket 2de verdieping administratief gebouw (15.250 €) 

 Rue des Plantes: BIM + missie auteur van het project + asbestverwijdering + sloop + 
bodemsanering + kosten lastenboek (1.900.000 €) 

 3ième cantou rusthuis (34.000 €) 

 behandeling van de installatie HVAC van het rusthuis (29.000 €) 

 nieuwe ventilatie voor niet-overdekte gebieden van het rusthuis (45.000 €) 

 vervanging van de jaloezieën van het rusthuis (21.000 €) 
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 aankoop beveiligingssysteem voor sociaal assistenten van de sociale dienst en van 
het rusthuis (30.000 €) 

 de installatie van 4 nieuwe ingerichte keukens in de volledig gerenoveerde 
appartementen aan de Bonneelsstraat en de Verbondstraat (12.000 €) 

 de installatie van 2 nieuwe muurboilers in de Verbondstraat (7.200 €) 
 
Aankoop van een nieuw voertuig TPVM (25.000 €). 
 
Aankoop van informatica en administratief materiaal: 

 centrale administratie: scannen GRH + 11 pc + 10 telefoons + BOSE + Tutelle 
Exchange + gedematerialiseerde facturering + voorraadbeheer + vervanging van 
LAN-netwerkhardware (94.000 €) 

 geriatrisch centrum: sleutelkast (20.000 €) 
 
Aankoop medich- en zorg meubilair, uitrusting lokalen 

 geriatrisch centrum: divers meubilair + 1 automatische wasmachine (44.000 €) 

 dienst BI: meubilair (36.000 €) 
 
Aankoop van materiaal voor keuken en restaurant: 605.000 € 
 
Aankoop van medische apparatuur, zorg, uitrusting, gebouwen voor het centrum voor 
geriatrische zorg: 
• Verticalisator + ergonomische fiets + comprimerend systeem voor anatomische 
bescherming (42.900 €) 
• Incontinentie afvalverwerkingssysteem (25.000 €) 
 
Het OCMW en vooral de maatschappelijke dienst, hebben een groot gebrek aan 
lokalen. Dit alles heeft invloed op zowel het publiek als op de personeelsleden en heeft 
een niet te verwaarlozen invloed op de kwaliteit van het onthaal en indirect ook op de 
kwaliteit van het sociaal werk. 
 
Het is in dit perspectief dat het OCMW verschillende kantoorgebouwen met een 
gemiddelde oppervlakte van 3.000 m² bezocht heeft, en dit in overleg met het comité 
voor de aanschaf van gebouwen. 
 
Eindelijk, na onderzoek, viel de keuze op de aankoop van het perceel en verontreinigde 
gebouwen van het bedrijf “Titra LAB” dat gestopt is met het uitoefenen van zijn activiteit, 
het is gelegen in de Plantenstraat 98-102. Het doel is om er nieuwe kantoren te 
bouwen. 
 
Het bouwproject voor de kantoren van de sociale dienst op het terrein van LAB Titra 
evolueert. Begin mei 2013, vervangt het OCMW, voorafgaand aan de vervreemding van 
het onroerend goed, de eigenaar van het bedrijf LAB Titra, dat in vereffening is en kent 
de opdracht voor de grondstudie aan het studiebureau GEOLYS toe. 
Dienovereenkomstig wordt de aankoopprijs van LAB Titra verminderd met de kosten die 
door het OCMW voor het verkenningsonderzoek betaald werden. 
Op 30 september 2013 stuurt GEOLYS een verslag van het bodemonderzoek naar BIM 
en een kopie aan het OCMW. Het geeft gevolg aan de herkenning van de staat van de 
bodem maar is beperkt in perimeter tot het perceel van LABO TITRA, het volgende 
blijkt:  

 bodemverontreiniging met zware metalen en oplosmiddelen op basis van chloor;  
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 verontreiniging van het grondwater met zware metalen, oplosmiddelen op basis van 
chloor en minerale oliën. Het BIM heeft 45 dagen de tijd om het rapport te 
onderzoeken en een advies te maken. 

In het verleden was LABO TITRA actief op dit terrein, zij waren werkzaam op vlak van 
"ondertiteling en andere filmwerken" en had, in het bijzonder de bevoegdheid om op dit 
perceel te werken met: 

 gevaarlijke producten (zuur, oplosmiddelen op basis van chloor, ...); 

 opslag voor koolwaterstof; 

 een werkatelier van metalen; 

 een drukkerij. 
Naar het oordeel van het BIM, vereist deze situatie een gedetailleerde studie om de 
exacte omvang van de verontreiniging van de bodem en het grondwater op het perceel 
van het LABO Titra en onmiddellijk nabijgelegen percelen te definiëren en om de 
procedure en de schoonmaak te bepalen. 
Het is duidelijk dat het wettelijk gezien LABO Titra is die de verantwoordelijkheid moet 
dragen voor de kosten van de behandeling van de verontreiniging van de bodem en het 
grondwater, dat aan de oorsprong ligt. 
Het BIM sluit elke mogelijkheid uit om de kosten van de bestrijding van de 
verontreiniging te moeten dragen. 
In overeenstemming met artikel 17 van de Ordonnantie betreffende het beheer en de 
sanering van verontreinigde bodem, werd een financiële garantie opgesteld. 
De borgsom wordt gevormd op basis van de maximale kost die geschat wordt voor de 
behandeling van de aanwezige vervuiling op het perceel (onderzoekskosten en 
uitvoering van de sanering) uitgevoerd als onderdeel van de ontwikkeling van de 
werken op het terrein.  
Om de verkoop niet te vertragen, heeft LABO TITRA bij BIM een project van 
waarborgvorming ingediend op 19 november 2013. Het is gebaseerd op een financieel 
haalbare offerte waarvan de totale kosten, door GEOLYS, geraamd wordt op 
357.120,61 € incl. BTW. Het houdt rekening met de volledige sloop van de bestaande 
gebouwen en het uitgraven van de terreinen alvorens de nieuwe infrastructuur gebouwd 
wordt. 
In december 2013, na de aanvaarding van het project van waarborgvorming 
gegarandeerd door het BIM wordt de verkoop van LABO TITRA aan OCMW uitgevoerd.  
Eind april 2014 bestelt de vereffenaar van LABO TITRA de gedetailleerde studie van de 
grond bij GEOLYS met als bedoeling het afbakenen van de besmettingen. 
Om tijd te besparen, worden, in oktober 2013, de aanvragen voor het uitvoeren van de 
bodemonderzoeken in de aangrenzende percelen naar de verschillende eigenaren 
gestuurd. 
De eigenaren hebben een periode van een maand om te antwoorden op de aanvraag. 
Als ze positief reageren, worden de kosten aangerekend aan LABO TITRA. Als ze de 
boringen weigeren zullen ze bij een toekomstige eigendomsoverdracht van hun 
eigendom, de kosten dragen van het onderzoek en de sanering van hun grond. 
Een onderzoekende campagne werd uitgevoerd in het kader van de eerste ring buiten 
het perceel gekocht door het OCMW.  
Dit bleek onvoldoende om de verontreiniging af te bakenen en aanvullend onderzoek 
werd, zie hieronder, uitgevoerd en dit vóór de afronding van het verslag van het 
gedetailleerd onderzoek. 
 
Tot slot werd op 29/05/2015 een gedetailleerde studie ingediend bij BIM door GEOLYS. 
Het BIM heeft meer informatie geëist. Addendum doorgegeven op 11/17/2015. 
Om dit goed te begrijpen, volgen hier enkele definities: volgens de ordonnantie 
betreffende het beheer en de sanering van de vervuilde grond van 5 maart 2009, § 1, 
art. 3: 
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"16 ° enkelvoudige verontreiniging: verontreiniging van de bodem, duidelijk herkenbaar, 
veroorzaakt door de persoon die het zakelijke recht van de betreffende grond bezat, of 
indien de verontreiniging is veroorzaakt na 20 januari 2005, door een duidelijk 
omschreven persoon;  
17 ° gemengde verontreiniging: bodemverontreiniging die door meerdere mensen in 
niet-identificeerbaar verhoudingen veroorzaakt zijn, waaronder een ondernemer, een 
werkelijke rechthebbende van het betreffende gebied of, indien de verontreiniging is 
veroorzaakt na 20 januari 2005, door een duidelijk omschreven persoon;  
18 ° vreemde vervuiling: bodemverontreiniging die niet valt binnen de reikwijdte van de 
definities in de punten 16 ° en 17 ° 
Het BIM heeft bepaald dat de vervuiling van HCOV en minerale oliën van het perceel 
20_S_6 (Titra) dateren van vóór 1993. 
GEOLYS argumenteerde volgens het laatste addendum van het BIM dat de door de 
gemengde vervuiling (enkelvoudige oppervlakkige vervuiling van het perceel 20_S_6 
(Titra) en vreemde vervuiling van de door het grondwater verzadigde bodem met HCOV 
afkomstig van percelen 21_S_15 en 21_W_15 boven Labo Titra), de risicoanalyses die 
uitgevoerd zullen worden zullen voor 50% ten laste genomen zullen worden: 
- door de werkelijke rechthebbende van elk perceel; 
- door de rechthebbende die verplicht is tot beheer van de enkelvoudige 

verontreiniging van het perceel 20_S_6 (Titra). 
Het BIM weerlegt deze hypothese. Bij gemengde verontreiniging, vastgesteld door het 
BIM, is de sanering van de verontreiniging ten laste van de medeverantwoordelijken 
van de verontreiniging. Aangezien alleen het bedrijf Titra nog aanwezig is, zijn zij het 
die per slot van rekening de volledige sanering van de gemengde verontreiniging (door 
risicobeheer) ten laste moeten nemen voor ongeveer een 20tal percelen. 
In het geval van een risicoanalyse en risicobeheer, volstaat het om het niveau van 
vervuiling terug te brengen tot wat aanvaardbaar is volgens de wettelijke normen. 
 
GEOLYS stelt voor aan Titra Lab om ofwel een beroep te doen op een 
advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in milieuregelgeving of om het verslag van BIM 
te bekrachtigen. 
  
Titra lab heeft voor het eerst contact opgenomen met een advocatenkantoor net voor 
Kerstmis. Normaal gezien zou het dossier, vanaf begin januari 2016 toegekend worden 
aan een juridisch raadgever. 
Labo Titra moet eveneens tijdens de eerste 15 dagen van januari 2016 zijn intenties 
betreffende dit dossier bekend maken aan het BIM.  
 
In de tussentijd is een kabinet geraadpleegd en heeft het beide partijen (het OCMW en 
LaboTitra) gecoördineerd. Een overeenkomst over het vervolg werd afgesloten. 
 
Planning: 

 2014-2018, het uitvoeren van bodem- en risicostudies en risicobeheer, aanwerven 
van studiebureaus van de gedelegeerde aannemer, de coördinatie gezondheid - 
veiligheid en milieu, goedgekeurde technische controles en architectuur.  

 4ième trimester 2018, uitvoering van de sanering in het kader van de sloopwerken 

 2019 - 2022 bouw van het kantoorgebouw van de sociale dienst van het OCMW;  

 monitoring van de vervuiling van de plaats, gedurende een periode van 15 jaar, 
vanaf het einde van de werken. 

 
De Raad voor maatschappelijk welzijn had oorspronkelijk 3 miljoen euro voorzien voor 
de aankoop van het gebouw dat voldoende ruimte heeft voor al onze sociale diensten. 
Gelet op de verschillende handelingen die nodig zijn voor de voltooiing van deze missie 
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en de schatting van het totale bedrag van de onderneming zal op volgende wijze 
geventileerd worden: 
sloopwerken:        1.400.000 € excl. BTW 
asbestverwijdering:            15.000 € excl. BTW 
verwijdering van olie tanken:            8.000 € excl. BTW 
grondonderzoek: toegeschreven aan Labo Titra         5.000 € excl. BTW 
het bouwen van lokalen op 5 niveau’s van 700 m2:  4.375.000 € excl. BTW 
honoraria:           796.880 € excl. BTW 
Totaal:        5.777.380 € excl. BTW 
 
Het bedrag van 950.000 €, voorzien in de begroting van 2014 werd verplaatst naar 
2015. Gezien de vertraging door de werken van de bodemstudies het gebouw moest 
worden beveiligd om krakers te voorkomen. Het lastenboek dat gericht is op de 
aanstelling van de projectleider zal voorgelegd worden aan de Raad in de loop van het 
1ste trimester van 2018. De verkenningsstudie betreffende de bodemverontreiniging is 
afgerond en de studie over het risicobeheer werd, op initiatief van de vorige eigenaar, 
opgestart door de vorige eigenaar. 
 
Voor wat betreft het privé patrimonium is deze renovatie weldra voltooid. De laatste 
aanbestedingen werden toegekend en de werken zijn begonnen of zouden moeten 
beginnen in de komende weken.  
 
Meerdere aankopen zijn nodig om de renovatie van een aantal appartementen van het 
privé patrimonium van het OCMW af te werken zodat ze nadien verhuurd kunnen 
worden. 
 
Te weten: 
 

 De installatie van 4 nieuwe ingerichte keukens in de onlangs gerenoveerde 
appartementen aan de Bonneelsstraat en de Verbondstraat (12.000 €) 

 De installatie van 2 nieuwe muurboilers in de Verbondstraat (7.200 €) 
 
Begin maart is een appartement leeggekomen van de Verbondstraat dat 25 jaar 
bewoond was door dezelfde huurder. Het is nodig om renovatiewerkzaamheden uit te 
voeren aan dit appartement alvorens het opnieuw verhuurd kan worden verhuurd. 
 
20. Juridische dienst 
 
Het beheer van de juridische dienst van het OCMW wordt toevertrouwd aan 2 juristen 
voltijds aangeworven.  
 
De twee juristen beheren de sociaal juridische geschillen. Zij zorgen voor de 
vertegenwoordiging van het OCMW voor de Arbeidsrechtbank in het kader van de door 
de gebruikers ingediende beroepen. Enkel voor enkele zeldzame dossiers die niet 
intern behandeld kunnen worden wordt er nog beroep gedaan op een advocaat. 
 
Het feit dat de sociale juridisch geschillen intern beheert worden zorgt ervoor dat de 
kosten voor de juridische vertegenwoordiging voor de Arbeidsrechtbank gevoelig 
verminderen, het OCMW is niet aansprakelijk wanneer er een uitspraak wordt gedaan 
behalve voor de vergoeding van de procedure, en dat ligt momenteel vast op 131,18 €. 
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Bij ontstentenis van vertegenwoordigingsbevoegdheid worden de algemene geschillen, 
die voorgelegd worden aan de andere rechtbanken, toevertrouwd aan advocaten 
waarbij de juridische dienst de rol van tussenpersoon vervult. 
 
De dienst is ook een steunpunt voor alle diensten van het Centrum, zowel voor de 
algemene diensten, de sociale dienst (met inbegrip van haar administratieve dienst), de 
polikliniek als van het rusthuis. 
 
Juridische nota’s en opleidingen worden regelmatig voorgesteld over rechtvragen of 
nieuwe wetgevingen. De dienst beantwoordt ook de vragen over individuele bijstand, 
van de raadsleden tijdens de vergaderingen van de bijzondere comités of van de Raad 
voor Maatschappelijk welzijn tijdens hun vergadering. 
 
De service is ook verantwoordelijk voor het opstellen van juridische documenten die het 
OCMW van rechtswege verbindt zoals koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, het 
ontbinden van een contract. 
 
Dagelijks is er een samenwerking met de sociale dienst voor eerste lijn juridische hulp. 
De juridische dienst houdt zich bezig met de specifieke aspecten van bepaalde dossiers 
(verblijfsrecht, recht op huisvesting, schulden, administratieve bemiddeling, opstellen 
van brieven, ...). In deze context, heeft het OCMW zich kandidaat gesteld bij de 
commissie voor juridische bijstand van de Franstalige Brusselse balie. 
 
 
21. Informatica 
 
Zoals de voorbijgaande jaren blijven wij gevoelig aan het aspect van de veiligheid van 
ons informaticapark. Daarom dat we in samenwerking met het CIRB onze apparaten 
laten evolueren: bijwerken van ons antivirus platform, back-up maken, firewall … 
Meer nog we verzekeren het onderhoud van onze “webfiltering”. Dit laat ons toe om de 
uitwisseling tussen het informatica netwerk van het OCMW en het internet te 
controleren en te beveiligen. 
 
Enkele cijfers 
 
De informatica dienst heeft een programma "GLPI" opgestart en ter beschikking gesteld 
van het personeel. Dit programma beheert de aanvragen wanneer een tussenkomst 
van de informatica dienst nodig is en worden door het personeel ingegeven. 
 
Naast het beheer en vereenvoudigde organisatie van de aanvragen tot ondersteuning, 
heeft deze tool de mogelijkheid om de aanvragen uit te drukken in hoeveelheid en in het 
bijzonder om de verschillende bronnen van problemen van de gebruikers te analyseren. 
 
Voor het jaar 2017 telde het programma maar liefst 765 aanvragen, in vegelijking met 
het jaar 2016 is dit een verhoging van 15 %. En dit is eens niet representatief voor het 
totaal aan aanvragen. We schatten dat slechts 1 op de 3 aanvragen ingediend worden 
via het programma GLPI, de andere aanvragen worden mondeling of schriftelijk (nota of 
mail) gedaan. We kunnen ook melden dat 98 % van de aanvragen opgelost worden. 
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21.1. Staat van het informaticapark 
 
Ons informaticapark bestaat momenteel uit: 
 

 165 computers 

 170 VOIP toestellen (telefonie) 

 een domein “active directory” 

 14 servers 1 proxy server 
1 voor het beheer van de documenten 
5 toepassingsservers 
1 voor de controle van het domein, DHCP, DNS 
1 voor de backups 
1 voor het antivirus (Fsecure) en het beheer van het park (OCS) 
1 voor het informaticasysteem van het medisch centrum 
1 server voor het beheer van de database van de sociale dienst 
1 server voor DHCP DNS 
 

 1 antivirus TrendMicro met automatische update op elke post via het netwerk 

 1 externe cd schrijver 

 3 scanners 

 38 printers 

 Voor elk gebouw: UPS, switches 

 6 multifunctionele printers 

 20 laptops 
 
21.2. Projecten voor het jaar 2018 
 
Ziehier de belangrijkste projecten die geleid zullen worden door de informaticadienst  
gedurende het jaar 2018. Daarnaast zullen we doorgaan met het goed beheren van 
onze computers en telefoons, om de nodige ondersteuning van de gebruikers te 
garanderen. 
 
Installatie van nieuwe computersoftware: 
 
Software voor het beheer van het economaat: 
 
Om te zorgen voor een goed beheer van het economaat, hebben we besloten ons uit te 
rusten met software die het voordeel zal hebben dat we een zeer nauwkeurige 
opvolging van onze bestellingen garanderen. Bovendien zal deze software de materiaal 
aanvragen die door onze diensten worden ingediend, vergemakkelijken. 
 
BOS: 
 
Deze door het CIRB ontwikkelde software zal een elektronisch beheer van het 
secretariaat van de vergaderingen mogelijk maken. Deze software vereenvoudigt de 
ontwikkeling en het beheer van de vergaderingen (opstellen van de agendapunten, 
communicatie van de beslissingen, samenhangend beheer van de verschillende versies 
van de documenten, follow-up van de voortgang van de bestanden en de beslissingen 
van de vergadering, enz.). 
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Integratietool voor facturen en bestelbonnen in onze boekhoudsoftware 
 
Een factuur die door ons OCMW wordt ontvangen, doorloopt verschillende diensten ter 
nazicht alvorens te worden verwerkt. Hetzelfde geldt voor de bestelbonnen. Om het 
beheer van deze facturen/bestelbonnen te vergemakkelijken en een betere follow-up te 
garanderen, zullen we een nieuwe beheerstool toevoegen in de boekhoudsoftware. 
 
Sociale software 
 
Tot slot zullen de plaatsgevonden fusies op gebied van leveranciers van programma’s 
voor de openbare besturen, op langere termijn, een aanzienlijke herstructurering 
doormaken met de enige overgebleven leverancier (met alle gevaren van dien door het 
monopolie ...). Dit zal een verandering van een aantal programma’s tot gevolg hebben 
aangezien ze niet meer geüpdatet gaan kunnen worden. Dit geldt met name voor het 
sociale programma GESDOS dat zal moeten wijken voor het nieuwe programma EOS. 
 
 
22. Algemene communicatie 
 
De communicatiemedewerker zorgt voor de normale communicatie van het centrum en 
de verspreiding van informatie naar buiten. 
 
Activiteiten: 
 
Verzamelen, nakijken en selecteren van informatie 

 Middelen en media kiezen voor communicatie 

 Bedenken en uitwerken van de inhoud van berichten 

 Bedenken en realiseren van communicatiemateriaal (folders, brochures, 
nieuwsbrieven, persberichten, enz.) 

 Schrijven van artikelen 

 Verspreiden van informatie 

 Organiseren van informatieve vergaderingen 

 Deelnemen aan vergaderingen, conferenties, seminaries, enz. 

 De website bijwerken en aanvullen 

 enz. 
 
In 2017 heeft de communicatiemedewerker voornamelijk de nieuwe website aangevuld 
en informatiebrochures gemaakt. 
 
In 2018, zal de communicatiemedewerker zich voornamelijk bezig houden met de 
volgende activiteiten: 

 De website verder aanvullen 

 Nieuwe informatiebrochures maken voor het publiek (partners, gebruikers, enz.) 

 Verzamelen en verspreiden van informatie 

 Nieuwe communicatiemiddelen verwezenlijken 

 Organiseren van vergaderingen in samenwerking met de sociale coördinatie en de 
andere diensten van het centrum 

 Deelnemen aan externe vergaderingen en conferenties 

 Deelnemen aan opleidingen 

 Enz. 
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De afdeling communicatie werkt actief samen met de sociale coördinatie, meerbepaald 
bij het organiseren van vergaderingen en het maken van brochures. 
 
Crisiscommunicatie is het voorwerp van een specifieke functie die is toegewezen aan 
iemand die hier speciaal voor opgeleid is en die hiervoor rechtstreeks onder de 
verantwoordelijkheid valt van de Secretaris. 
 



  ABN 2018 

49 

VI. BESLUITEN 

 
De raad voor maatschappelijk welzijn vraagt: 
 
1° aan de Gemeenteraad : 
 
 goedkeuren van de begroting 2018; 
 
2° aan al de machtsniveaus 
 
 de criteria voor positieve discriminatie te onderlijnen enerzijds om te vermijden dat 

de personen, families en kwetsbare groepen in de armoede terechtkomen (betere 
verdeling van de rijkdommen en een betere verdeling van het werk nodig voor de 
productie van deze rijkdommen) en anderzijds, om de O.C.M.W.’s waarop er 
meest beroep wordt gedaan meer te helpen.  

 het beroepsgeheim ingesteld ten voordele van geholpen personen, zeker in huidig 
context, te garanderen en te respecteren. 

 
 

 
      Voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 
 
      Luc FRÉMAL, 
 
 
 
 
 

Voorzitter 
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