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Historiek 
Datum Versie Opmerkingen Verspreiding 
04/08/10 1.0 Initiële versie   
10/09/10 2.0 Vervolledigde versie  
25/11/10 3.0 Aanpassing behoeften OCMW’s begeleidingscomité 
08/03/12 4.0 Herlezen van de haalbaarheidsstudie voor voorlegging aan de directie 

van de KSZ + opmerkingen van C. B. 
 

 
 
Context  
 
De OCMW’s die deel uitmaken van het netwerk van de sociale zekerheid, wensen in het kader van hun wettelijke opdracht tot het uitvoe-
ren van een sociaal onderzoek, gebruik te maken van de gegevens inzake de eventuele rechten als persoon met een handicap. 
Tot op heden worden deze gegevens opgevraagd via papieren attesten en allerhande briefwisseling. 
 
 
Doelstelling  
 
In dit document willen wij de behoeften van de OCMW’s aan gegevens in verband met handicaps in kaart brengen. 
Wij willen nagaan, in hoeverre de voorgestelde raadpleging aan de behoeften van de OCMW’s beantwoordt. 
 
 
Scope 
 
De discussies met de sector van de OCMW’s hebben getoond dat deze laatste twee verschillende behoeften hebben. Zij zijn van plan om 
de dienst in twee verschillende omstandigheden te raadplegen; namelijk in het kader van het algemeen maatschappelijk onderzoek 
en in geval van heropening van een eerder ingesteld onderzoek. Beide toestanden impliceren verschillende behoeften die verder in 
het document gedetailleerd worden. 
 
 
 
Wettelijke Basis 
 
Bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor  
maatschappelijk welzijn die tot de bevoegdheid van de federale overheid blijven behoren. 
 
Artikel 1.- Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een 
leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. 
Art. 57.- § 1. - Onverminderd het bepaalde in artikel 57ter, heeft het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn tot taak aan personen 
en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is. 
  Het verzekert niet alleen lenigende of curatieve doch ook preventieve hulp. [ Het bevordert de maatschappelijke participatie van 
de gebruikers. ]1 
  Deze dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard zijn.   
Art. 57quater.- § 1.Voor de persoon van vreemde nationaliteit, ingeschreven in het vreemdelingenregister, die omwille van zijn nationaliteit 
geen aanspraak kan maken op het recht op maatschappelijke integratie en gerechtigd is op een financiële maatschappelijke hulp, kan het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn financieel tussenkomen in de kosten die verbonden zijn aan de inschakeling van deze per-
soon in het beroepsleven.  
Art.60.- § 1. De tussenkomst van het centrum is, zo nodig, voorafgegaan van een sociaal onderzoek dat besluit met een nauwkeurige 
diagnose nopens het bestaan en de omvang van de behoefte aan dienstverlening en de meest passende middelen voorstelt om daarin te 
voorzien. 
  De betrokkene is ertoe gehouden elke nuttige inlichting nopens zijn toestand te geven, alsmede het centrum op de hoogte te 
brengen van elk nieuw gegeven dat een weerslag kan hebben op de hulp die hem wordt verleend. 
  Het verslag van het sociaal onderzoek opgesteld door een maatschappelijk werker bedoeld in artikel 44 geldt tot bewijs van het 
tegendeel wat betreft de feitelijke vaststellingen die daarin op tegensprekelijke wijze zijn opgetekend……… 
§ 2. Het centrum verstrekt alle nuttige raadgevingen en inlichtingen en doet de stappen om aan de betrokkenen alle rechten en voorde-
len te verlenen waarop zij krachtens de Belgische of de buitenlandse wetten aanspraak kunnen maken. 
§ 3. Het verstrekt materiële hulp in de meest passende vorm. 
 De financiële hulpverlening kan bij beslissing van het centrum worden onderworpen aan de voorwaarden vermeld in de artike-
len 3, 5° en 6°, 4,11 en 13, § 2, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie………….. 
 
Art. 61.- Het centrum kan een beroep doen op de medewerking van personen, van inrichtingen of diensten, die, opgericht hetzij door 
openbare besturen, hetzij op privé-initiatief, in staat zijn de middelen aan te wenden tot verwezenlijking van de verschillende oplossin-
gen die zich opdringen, met eerbiediging van de vrije keuze van de betrokkene. 

                                                      
1 Aangevuld door de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen ( B.S. 8/5/2007 – ed. 3)  
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 Het centrum kan de eventuele kosten van deze samenwerking dragen wanneer deze niet in uitvoering van een andere wet, een 
reglement, een overeenkomst of een rechterlijke beslissing worden gedekt. 
 Met hetzelfde doel kan het centrum overeenkomsten sluiten, hetzij met een ander openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn, een ander openbaar bestuur of instelling van openbaar nut, hetzij met een privé-persoon of een privé-instelling. 
 
Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie 
 
 Gewijzigd door:   WET van 24-12-2002   (B.S - 31-12-2002) 
                             WET van 9-07-2004 (B.S. 15-07-2004 – ed.2) 
                             K.B. van 3-09-2004 (B.S. 27-09-2004) 
     Arrest 5/2004 Arbitragehof van 14-01-2004 (B.S. 27-02-2004) 
                             WET van 27-12-2004 (B.S. 31-12-2004 – ed.2) 
                             WET van 20-07-2006 (B.S. 28-07-2006 – ed.2) 
                            Arrest 123/2006 Arbitragehof van 28-07-2006 ( B.S. 1-09-2006) 
     WET van 27-12-2006 ( B.S. 28-12-2006 – ed.3) 
                            K.B. van 15-03-2007 (B.S. 29-03-2007 – ed.2) 
                            WET van 26-10-2006 ( B.S. 30.03.2007 – ed.3)  
  WET van 22-12-2008 ( B.S. 29.03.2008 – ed. 4) 
 
Art. 2  Elke persoon heeft recht op maatschappelijke integratie. Dit recht kan onder de voorwaarden bepaald in deze wet bestaan uit een 
tewerkstelling en/of een leefloon,die al dan niet gepaard gaan met een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. De 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn hebben tot opdracht dit recht te verzekeren. 
 
Art. 3  Om het recht op maatschappelijke integratie te kunnen genieten, moet de persoon tegelijkertijd en onverminderd de bijzondere 
voorwaarden die bij deze wet worden gesteld:…. 
5° werkbereid zijn, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is. 
6° zijn rechten laten gelden op uitkeringen die hij kan genieten krachtens de Belgische of buitenlandse sociale wetgeving…. 
 
Art. 11  § 1. De toekenning en het behoud van het leefloon kunnen gepaard gaan met een geïndividualiseerd project voor maatschappe-
lijke integratie ofwel op vraag van de betrokkene zelf, ofwel op initiatief van het centrum. 
Het project gaat uit van de verwachtingen, de vaardigheden, de bekwaamheden en de behoeften van de betrokken persoon en van de 
mogelijkheden van het centrum. 
Naar gelang van de behoeften van de persoon zal het geïndividualiseerd project betrekking hebben ofwel op de inschakeling in het be-
roepsleven, ofwel op de integratie in de maatschappij. 
Bij het opmaken van het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie ziet het centrum toe op een correcte evenredige 
verhouding tussen de eisen die aan de betrokkene worden gesteld en de toegekende hulp. 
 
WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAAT-
SCHAPPELIJK WELZIJN 
 
Art.11  § 2.- De kosten die krachtens artikel 5 ten laste vallen van de Staat zijn slechts terugbetaalbaar binnen de grenzen vastgesteld 
door de Minister tot wiens bevoegdheid het maatschappelijk welzijn behoort voor zover een voorafgaand sociaal onderzoek het bestaan en 
de omvang van de behoefte aan maatschappelijke hulp heeft kunnen aantonen. 
 
 
 
Afbakening  
 
Zoals in de doelstelling al vermeld, willen wij eerst de reeds voorziene raadpleging  bekijken, om na te gaan in hoeverre deze reeds aan 
de behoeften van het OCMW kan beantwoorden. 
 
 
Betrokken dossiers  
 
Voor de personen die een beroep doen op een OCMW dienst voor hulpverlening, is er een wettelijke verplichting tot het voeren van een 
sociaal onderzoek. 
De categorieën van dossiers zijn gekend in het personenrepertorium van de KSZ met de hoedanigheid 1 tot en met 9.   
De integratiecontroles moeten op dezelfde wijze gebeuren zoals nu al gebeurt in de andere gegevensuitwisselingen via de KSZ zijnde een 
controle in het personenrepertorium van de KSZ ( heeft de sector een dossier) gevolgd door een controle in het personen repertorium van 
de SMALS (heeft het centrum wel een dossier). 
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Verloop van de stroom 
 
De consultatiestroom gebeurt volledig online 
De stroom krijgt de volgende architectuur van gegevensovermaking. 
 
 

 
 

1. De maatschappelijk werker  maakt zijn sociaal onderzoek en op basis van de raadpleging van het repertorium van de KSZ of 
van de aangifte van de klant beslist hij de DGPMH te raadplegen. 
 

2. De KSZ voert de volgende controles uit: 

- De structuur van het bericht, 

- De veiligheidsaspecten, 

- De integratie van het INSZ zowel ten opzichte van de afzender als ten opzichte van de leveranciers van de gegevens. 

- De KSZ raadpleegt het sectoraal repertorium van de POD MI/Smals om na te kijken of betrokkene door het vragende OCMW 
geïntegreerd werd. 
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3. De KSZ krijgt een antwoord van de POD MI/Smals. 
 

4. Indien de KSZ een probleem vaststelt, wordt het bericht geweigerd en krijgt de aanvrager een definitief negatief antwoord 
 
Indien de KSZ geen probleem vaststelt, wordt de vraag gestuurd naar de bestemmeling waarvoor het INS gekend is 
 

5. De geraadpleegde bestemmeling stuurt dan de gewenste gegevens terug. 
 
Het zou kunnen dat het INSZ correct in het verwijzingsrepertorium van de KSZ geïntegreerd is maar dat er toch niets bij de 
DGPMH voor de geïntegreerde periode bestaat. In dit geval zal de DGPMH ook een definitief negatief antwoord genereren. 
 

6. De KSZ stuurt het antwoord naar het OCMW. 
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Integratiecontroles: 
 
Voor deze gegevensstroom zal de KSZ een blokkerende integratiecontrole verrichten zowel ten opzichte van de afzender als van de be-
stemmeling.  
 
De correcte integratieparameters zijn de volgende: 
 
Partners OCMW DG PMH 
Sector 017 016 
Hoedanigheidcodes 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 

009 
001, 002, 003, 005, 007 

Periode Één dag overlap tussen de integratieperi-
ode voor één van deze hoedanigheidsco-
des min één jaar en de systeemdatum 

Juiste integratie periode voor die hoeda-
nigheidcode 

Machingconditie Ten minste één dag overlappend tussen integratie- en raadplegingperiode 
 
 
De gevraagde stromen 
 
 
Formaat 
 
Er gaat hier over een SOA Webdienst die door de OCMW’s gebruikt zal kunnen worden. 
 
 
Raadplegingsperiode 
 

1. Indien de einddatum van de gevraagde periode < dan de beginperiode van de integratie bij DGPMH=> geen antwoord 
2. Begindatum gevraagde periode > einddatum integratiebij DGPMH => geen antwoord 
3. Bij overlapping van gevraagde periode en geïntegreerde periodes bij DGPMH =>: antwoord zijn de gegevens met hun verschil-

lende geldige periodes voor maximaal de gevraagde periode. 
4. Er kan maximaal een periode gevraagd worden van één jaar. 

 
 
Gegevens 
 
Er worden twee stromen gevraagd: één met informatie over de uitkeringen en één over de toekenningsbeslissingen 
 
Beide stromen worden toegelicht in de bijlagen  
 
 
Niet-functionele behoeften 
 
Volumes: ruwe raming: ongeveer 5.000 gegevensstromen/maand gespreid over de kantooruren. 
Gewenste planning :  Wachten op de PID. 
 
 
Synergie met andere projecten of diensten 
 
In het kader van andere gegevensuitwisselingen via de KSZ zijn  andere webservices ontwikkeld door de KSZ. De gegevensuitwisseling 
tussen de centra voor maatschappelijk welzijn en de KSZ zal door deze nieuwe webservice licht toenemen, gezien het hier  over een 
nieuwe stroom gaat die papieren procedures moet vervangen en vereenvoudigen 
 
 
Financiële aspecten, indien nodig 
 
Niet van toepassing 
 
 
Risico’s  
 
Geen gekende risico’s 
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Andere aspecten 
 
Open vragen 
 
A. Business Hoe filteren? 
1. Returncodes De returncodes die door de DG Han business worden geleverd (INSZ ongekend, geen gegeven 

voor dit INSZ) en bij problemen: DG niet beschikbaar … 
 De KSZ zal er voor zorgen in samenwerking met de algemene directie 

2. Concrete scenario’s en testsce-
nario’s 

Concrete gegevens voorzien in de verschillende scenario's (VK NW, VK OW, IT/IVT, THAB, OW) 
(zie Excelbestand) 

 
 
 
Advies van de applicatiearchitect (KSZ) 
 
 
Advies van de technisch architect (KSZ) 
 
 
Type projet 
 
[bijkomende informatie nodig voor de project portfolio 

 eenvoudig of complex project 
 categorie van het projet 
 indicatie van de grootorde van het project] 

 
 
Projectplanning rekening houdend met alle betrokkenen 
 
[stappenplan met de voornaamste mijlpalen en geschatte opleverdata voor elke actor (geschatte effort en doorlooptijd); kritisch pad; 
rekening houdend met de beschikbaarheid van alle actoren] 
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Bijlage 1: Algemeen maatschappelijk onderzoek 
 
 
 
Rubrieken Gegevens Gevraagd? Juridische verantwoording 

 
   
INSS Ja Verplicht om de persoon met een handicap te identificeren 

Verzekerde 

Residentieadres Ja Nodig om te weten waar de persoon opgenomen is 
   
Wetgeving Ja Duidt aan over welk soort handicap het gaat  
Datum van aanvraag Ja 
Lopende aanvraag administratief  Ja 
Onderzoek erkenning handicap lopende  Ja 
In beroep Ja 

Uitkeringsaanvraag 

Datum van volledig dossier  
 

Ja 

 
 
Nodig om de aanvraag op te volgen 

Statuut erkenning    
 Beslissingsdatum  

 
Ja Nodig om de aanvraag op te volgen 

 Status van het administratief proces  Ja 
 Begindatum erkenning Ja 
 Einddatum erkenning Ja 

 
Nodig om de aanvraag op te volgen 

Erkenning specifieke Handicap    
 50% onderste ledematen  Ja 
 Volledige Blindheid Ja 
 Amputatie van bovenste ledematen  Ja 
 Verlamming van de bovenste ledematen  Ja 

Deze gegevens moeten het OCMW toelaten te beoordelen  
Of misschien een aanvraag tot herziening nuttig is. 
Cfr de wettelijke opdracht tot uitputten van alle mogelijke 
rechten 

   
onmogelijkheid om cursus te volgen  Ja 
onmogelijkheid om een beroep uit te voeren  Ja 
Ongeschiktheid  Ja 

Resultaat onderzoek – regime Kind 

aantal punten zelfredzaamheid  Ja 

Deze gegevens moeten het OCMW toelaten te beoordelen  
Of misschien een aanvraag tot herziening nuttig is. 
Cfr de wettelijke opdracht tot uitputten van alle mogelijke 
rechten 

   
Pijler 1 Ja 
Pijler 2 Ja 
Pijler 3 Ja 

Resultaat onderzoek – regime Kind 
– Nieuwe wetgeving 

Totaal Pijlers Ja 

Deze gegevens moeten het OCMW toelaten te beoordelen  
Of misschien een aanvraag tot herziening nuttig is. 
Cfr de wettelijke opdracht tot uitputten van alle mogelijke 
rechten 
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   Verhoogde Verzekeringstegemoet-
koming Bepaalde kinderpathologieën  Ja Deze gegevens moeten het OCMW toelaten te beoordelen  

Of misschien een aanvraag tot herziening nuttig is. 
Cfr de wettelijke opdracht tot uitputten van alle mogelijke 
rechten. 

   
criterium 1: verplaatsingsmogelijkheden  Ja 
criterium 2: voedsel nuttigen of bereiden  Ja 
criterium 3: persoonlijke hygiëne en zichzelf kleden Ja 
criterium 4: woning onderhouden en huishoudelijk 
werk verrichten 

Ja 

criterium 5: leven zonder toezicht  Ja 
criterium 6: communicatie en sociaal contact  Ja 
Totaal punten criteria (positioneert PMH op basis-
bedrag van de IT of THAB)  

Ja 

Resultaat onderzoek – regime vol-
wassenen 

Vermindering verdienvermogen  Ja 

 
 
 
Deze gegevens moeten het OCMW toelaten te beoordelen  
Of misschien een aanvraag tot herziening nuttig is. 
Cfr de wettelijke opdracht tot uitputten van alle mogelijke 
rechten. 

   
Fysieke ongeschiktheid  Ja 
Mentale ongeschiktheid  Ja 
Begindatum Ja 

Ongeschiktheid (oude wetge-
ving)  

Eindatum Ja 

Deze gegevens moeten het OCMW toelaten te beoordelen  
Of misschien een aanvraag tot herziening nuttig is. 
Cfr de wettelijke opdracht tot uitputten van alle mogelijke 
rechten. 

Begindatum Ja 
Eindatum Ja 
Wetgeving  Ja 
Totaal maandelijks bedrag  Ja 
maandelijks bedrag IT Ja 
Categorie  Ja 

Rechten 

Inkomsten partner aanwezig (enkel voor IT) Ja 

 
 
 
Deze gegevens zullen het OCMW verhinderen dubbele betalingen te 
verrichten dan of foutieve bedragen te berekenen 
 
 
 

   
Maand Ja 
Bedrag Ja 

Betaling 

Schorsing bedrag Ja 

Maakt het opvolgen van betalingen mogelijk: nuttig om eventuele 
voorschotten te verlenen of bij te passen. 

Sociale kaarten    
 Afleveringsdatum Ja 
 Eindatum Ja 
 Kaartnummer Ja 
 Type Ja 

Deze gegevens moeten het OCMW toelaten te beoordelen  
Of misschien een aanvraag tot herziening nuttig is. 
Cfr de wettelijke opdracht tot uitputten van alle mogelijke 
rechten 
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Bijlage 2: Eventuele heropening van het eerste onderzoek: kinderen en volwassenen 
 
 
Rubrieken Gegevens Gevraagd? Juridische verantwoording 

 
   
INSS Ja Verplicht om de persoon met een handicap te identificeren 

Verzekerde 

Residentieadres Ja Nodig om te weten waar de persoon opgenomen is 
   
Wetgeving Ja Duidt aan over welk soort handicap het gaat  
Datum van aanvraag Ja Laat toe om de nodige aanvraag te bepalen 
Lopende aanvraag administratief  Neen  
Onderzoek erkenning handicap lopende  Neen  
In beroep Neen  

Uitkeringsaanvraag 

Datum van volledig dossier  
 

Neen  

Statuut erkenning    
 Beslissingsdatum  

 
Neen  

 Status van het administratief proces  Neen  
 Begindatum erkenning Ja 
 Einddatum erkenning Ja 

Laat toe om de nodige aanvraag te bepalen 

Erkenning specifieke Handicap   Zie hierboven !! Gegevens nodig om te oordelen… 
 50% onderste ledematen  Ja 
 Volledige Blindheid Ja 
 Amputatie van bovenste ledematen  Ja 
 Verlamming van de bovenste ledematen  

 
ja 

 
 
Geeft een indicatie over de aard van de handicap 

   
onmogelijkheid om cursus te volgen  Ja 
onmogelijkheid om een beroep uit te voeren  Ja 
Ongeschiktheid  Ja 

 
Duidt aan de graad van ongeschiktheid waarop het OCMW kan base-
ren om een beslissing te nemen 

Resultaat onderzoek – regime Kind 

aantal punten zelfredzaamheid  Neen  
   
Pijler 1 Ja 
Pijler 2 Ja 
Pijler 3 Ja 

Resultaat onderzoek – regime Kind 
– Nieuwe wetgeving 

Totaal Pijlers ja 

 
Duidt aan de graad van ongeschiktheid waarop het OCMW kan base-
ren om een beslissing te nemen 

Verhoogde Verzekeringstegemoet-    
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koming Bepaalde kinderpathologieën  Neen  
   
criterium 1: verplaatsingsmogelijkheden  Ja 
criterium 2: voedsel nuttigen of bereiden  Ja 
criterium 3: persoonlijke hygiëne en zichzelf  kleden Ja 
criterium 4: woning onderhouden en huishoudelijk 
werk verrichten 

Ja 

criterium 5: leven zonder toezicht  Ja 
criterium 6: communicatie en sociaal contact  Ja 
Totaal punten criteria (positioneert PMH op basis-
bedrag van de IT of THAB)  

Ja 

Resultaat onderzoek – regime vol-
wassenen 

Vermindering verdienvermogen  Ja 

 
 
Gaat bepalen of er een integratietegemoetkoming kan toegekend 
worden en laat toe de evolutie van de handicap te evalueren om 
eventueel nieuwe aanvraag of herziening in te dienen 

   
Fysieke ongeschiktheid  Ja 
Mentale ongeschiktheid  Ja 

Gaat bepalen of er een integratietegemoetkoming kan toegekend 
worden en laat toe de evolutie van de handicap te evalueren om 
eventueel nieuwe aanvraag of herziening in te dienen 

Begindatum Neen  

Ongeschiktheid (oude wetge-
ving)  

Eindatum Neen  
Begindatum Ja 
Eindatum Ja 
Wetgeving  Ja 
Totaal maandelijks bedrag  Ja 
maandelijks bedrag IT Ja 
Categorie  Ja 

Rechten 

Inkomsten partner aanwezig  (enkel voor IT) Ja 

 
 
 
Deze gegevens zullen het OCMW verhinderen dubbele betalingen te 
verrichten dan of foutieve bedragen te berekenen 
 
 
 

   
Maand  
Bedrag  

Betaling 

Schorsing bedrag  

Maakt het opvolgen van betalingen mogelijk: nuttig om eventuele 
voorschotten te verlenen of bij te passen. 

Sociale kaarten    
 Afleveringsdatum Ja 
 Einddatum Ja 
 Kaartnummer Ja 
 Type Ja 

Deze gegevens moeten het OCMW toelaten te beoordelen  
Of misschien een aanvraag tot herziening nuttig is. 
Cfr de wettelijke opdracht tot uitputten van alle mogelijke 
rechten 

 
 
 
 
 


