
Schriftelijke vraag van kamerlid Lanjri betreffende het stelsel van 

de sociale bijstand. 

Nahima Lanjri: Het stelsel van sociale bijstand is een uitbreiding van de 

sociale bescherming voor personen die niet in de zeven basistakken van 

de sociale verzekering terecht kunnen. Het stelsel garandeert de 

toekenning van een bestaansminimum. Aan de toekenning gaat een 

onderzoek van de bestaansmiddelen vooraf. Dit residuaire bijstandsstelsel 

wordt gefinancierd vanuit de algemene middelen. Dit houdt in dat alle 

burgers bijdragen aan deze vorm van solidariteit. Het stelsel bevat 

volgende uitkeringen: de inkomensgarantie voor ouderen (IGO), het 

leefloon, de gewaarborgde kinderbijslag en de uitkering aan gehandicapte 

personen.  

1. Graag een overzicht van het aantal uitkeringsgerechtigden per 

bijstandsstelsel, opgesplitst volgens nationaliteit: Belgen, 

Europeanen en derdelanders voor de jongste vijf jaar. 

2. Wanneer een gezinslid van een economisch niet-actieve Unieburger 

een onredelijke belasting vormt voor het sociale bijstandsstelsel, 

kan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) het verblijfsrecht 

beëindigen. Hoeveel dergelijke gevallen werden door de OCMW's 

gemeld aan DVZ sinds de invoering van de maatregel? 

3. a) Hoeveel Europeanen verloren effectief hun verblijfsrecht ten 

gevolge van het niet voldoen aan deze vereiste inzake voldoende 

middelen van bestaan?  

b) Graag de cijfers voor 2009, 2010 en 2011 en de eerste helft van 

2012. 

Antwoord: Onder mijn bevoegdheden ressorteren enkel de toelagen in 

het kader van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie en de maatschappelijke hulp die door de Staat 

wordt ten laste genomen in toepassing van de wet van 2 april 1965 

betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW's. 

In onderstaande tabel vindt u voor de gevraagde periode het aantal 

personen voor wie de Staat financieel is tussengekomen, en dit opgesplitst 

per wetgeving en per nationaliteitsgroep. De gegevens voor 2011 met 

betrekking tot de wet van 2 april 1965 zijn evenwel nog niet volledig. 

OCMW's hebben hier immers twaalf maanden, te rekenen van het einde 

van het kwartaal waarin de steun plaatsvond, de tijd om hun kostenstaten 

in te dienen.  

2. Het komt niet toe aan de OCMW's om te oordelen of een persoon een 

onredelijke belasting vormt voor het stelsel van de sociale bijstand en als 



dusdanig een einde aan het verblijf dient gesteld te worden. Wel bestaat 

er een nauwe samenwerking tussen de POD Maatschappelijke Integratie 

en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Zo werd er een gegevensstroom 

tussen beide instanties geïnstalleerd waarbij de POD Maatschappelijke 

Integratie voor een aantal EU-burgers aan de dienst Vreemdelingenzaken 

de periode en het door de Staat betoelaagde bedrag meedeelt. Deze 

stroom werd geautoriseerd door het Sectoraal Comité van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en kan een hulp zijn voor de 

Dienst Vreemdelingenzaken om al dan niet een einde aan een verblijf te 

stellen door de verblijfsvergunning te ontnemen. Via deze 

gegevensstroom werden reeds 5.802 (cijfer van april 2012) dossiers 

overgemaakt.  

3. Er wordt een einde gesteld aan het verblijf als een persoon niet meer 

voldoet aan de voorwaarden van tewerkstelling of als hij een onredelijke 

belasting betekend voor het sociaal zekerheidsstelsel van België. Op basis 

van de gegevens van de POD Maatschappelijke Integratie heeft de DVZ al 

aan 2.138 EU-burgers, inclusief de familieleden een einde gesteld aan het 

verblijf. In 2011 werd er aan 914 EU-onderdanen, inclusief familieleden 

een einde gesteld aan het verblijfsrecht. Voor de eerste helft van 2012 

(tot en met 30 juni 2012) betrof het 1.224 EU-onderdanen inclusief 

familieleden. Ik herinner er aan dat de familieleden ook een niet-EU-

nationaliteit kunnen hebben. De Dienst Vreemdelingenzaken beschikt over 

onvoldoende cijfergegevens voor de jaren 2009 en 2010. Het betrof 

slechts enkele tientallen gevallen per jaar. Sinds 2011 houdt de DVZ 

aparte statistieken bij over het beëindigen van het verblijfsrecht wegens 

een onredelijke belasting van het sociaal zekerheidsstelsel. 

 


