
Tot 2016 was het onderschrijven van een
GPMI-traject facultatief voor begunstigden
van 25 jaar en ouder. Vanaf 2002 breidden
een aantal OCMW’s de verplichting om een
GPMI-overeenkomst te sluiten verder uit en
stelden het zelfs algemeen verplicht. Nog
andere OCMW’s hadden de verplichting
ingevoerd voor bepaalde soorten van
begeleiding (zoeken naar werk, naar een
woning, ...) of voor bepaalde specifieke
doekgroepen (daklozen, jongeren onder de
25 met een equivalent leefloon, ...).

In mei 2016 werd een wetsontwerp
ingediend om de wet met betrekking tot het
recht op maatschappelijke integratie, de
zogenaamde RMI-wet, te wijzigen. Met dat
wetsontwerp was het de bedoeling om drie
nieuwigheden in de RMI-wet in te voeren
waaronder de verplichting om een GPMI-
overeenkomst te sluiten.

De nieuwe wet werd op 21/07/2016
goedgekeurd en werd op 1/11/2016 van
kracht. Daarbij werden de bepalingen met
betrekking tot het GPMI in de RMI-wet
ingrijpend gewijzigd.
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EEN GPMI, WAT IS DAT?

Voor wie jonger is dan 25;

Voor wie ouder is dan 25 wanneer de
betrokkene de laatste 3 maanden niet in
aanmerking kwam voor het recht op
maatschappelijke integratie;

Indien een van de partijen hierom vraagt.

Een Geïndividualiseerd Project voor
Maatschappelijke Integratie (GPMI) legt de
stappen en doelen vast die nodig zijn voor een
sociale en/of professionele integratie van alle
begunstigden van een leefloon voor wie werken in
de onmiddellijke toekomst (nog) niet mogelijk of
wenselijk is.

Het GPMI beoogt in de eerste plaats de
mogelijkheden tot arbeidsintegratie op te voeren;
bijvoorbeeld door te voorzien in een opleiding of
studie met volledig leerplan.

Het GPMI is geen recht op zich. Het gaat steeds
gepaard met financiële hulp vanwege het OCMW:
het (equivalent) leefloon.

Het toekennen en het behoud van het leefloon
gaat niet altijd gepaard met het sluiten van een
GPMI-overeenkomst. Het GPMI is echter verplicht:

Om billijkheids- en gezondheidsredenen kan er
worden verzaakt aan het sluiten van een
verplichte GPMI-overeenkomst.

Het voor een betrokkene meest geschikte GPMI
wordt bepaald door zijn of haar specifieke
persoonlijke situatie, aspiraties en mogelijkheden
tot sociale en/of arbeidsintegratie.

WAT ZIJN DE ALGEMENE VOORWAARDEN?

De betrokkene kan zich steeds laten bijstaan door
een persoon van zijn keuze;

Hij of zij beschikt over een bedenktijd van 5
kalenderdagen vóór de ondertekening van het
contract voor maatschappelijke integratie;

Hij of zij kan verzoeken om te worden gehoord door
het centrum vóór een beslissing wordt genomen
over de toekenning, de weigering of de herziening
van zijn of haar GPMI.

Een GPMI kan diverse vormen aannemen. Ongeacht de
uiteindelijke vorm van het GPMI moet er steeds worden
voldaan aan volgende 8 algemene voorwaarden:

1/ Formaliseren van het GPMI
Het GPMI wordt opgesteld door de maatschappelijk
werker belast met het dossier, in overleg met de
aanvrager, en wordt in een overeenkomst
geformaliseerd.

2/ Procedurewaarborgen in het kader van de
onderhandelingen voor het GPMI:

3/ Inhoudelijke voorwaarden
De GPMI-overeenkomst verduidelijkt de verbintenissen
van de verschillende partijen waarbij een onderscheid
wordt gemaakt tussen de verbintenissen van het
OCMW, die van de aanvrager en die van eventueel één
of meerdere tussenkomende derden.

4/ Bepalen van de duur van het GPMI
De integratieovereenkomst legt de duur vast van het
GPMI-project.  De duur kan worden gekoppeld aan de
evaluatie en aanpassing van het GPMI. De duur hangt
ook af van de inhoud van het project. Een GPMI voor
studies met voltijds leerplan zal bijvoorbeeld de hele
studieduur moeten dekken.

5/ Ondertekening van derde deelnemer(s)
Wanneer één of meerdere derden tussenkomen,
ondertekenen zij eveneens de GPMI-overeenkomst.
Indien een derde tussenkomt, vermeldt de overeenkomst
de mate waarin de derde deelneemt in de uitvoering en,
in voorkomend geval, in de evaluatie ervan. 

6/ Vermelding van de maatschappelijk werker
In de overeenkomst wordt melding gemaakt van de
medewerker(s) die de maatschappelijk werker vervangt
(vervangen) wanneer die tijdelijk is verhinderd.

7/ Verplichte evaluatie van het GPMI
De integratieovereenkomst waarin het GPMI wordt
vastgelegd, omkadert een evoluerend proces en het is
dan ook essentieel dat het regelmatig wordt geëvalueerd
(minimaal 3 keer per jaar). De evaluatiemodaliteiten van
het project moeten deel uitmaken van de overeenkomst.

8/ Einde van het GPMI
Het GPMI eindigt van rechtswege de dag dat het OCMW,
omwille van de gewijzigde verblijfplaats van de
rechthebbende, niet langer bevoegd is om het leefloon
toe te kennen of bij afloop van het GPMI.

Opmerking: voor betrokkenen die studies met een
voltijds leerplan volgen, blijft het OCMW zowel bevoegd
voor de toekenning van het leefloon als voor de
opvolging van het GPMI voor de volledige ononderbroken
duur van de studies.  In dat geval resulteert de wijziging
van verblijfplaats van de rechthebbende niet in het einde
van het GPMI, noch in de verandering van OCMW.

Het GPMI moet het voorwerp uitmaken van een
schriftelijke overeenkomst tussen de betrokkene en het
OCMW. Op verzoek van een der partijen kunnen een of
meerdere derden eveneens partij zijn bij de
overeenkomst.


