
LOGO OCMW 
 

Ontvangstbewijs 
(18 §3 van de wet van 26 mei betreffende het recht op maatschappelijke integratie) 

 
Deel 1 : Algemeen 
 
Persoonsgegevens 
 
Meneer, Mevrouw [voornaam en naam]   
 
wonende te [adres] 
 
U deed op [datum] bij dit OCMW en aanvraag tot ht bekomen van een recht op maatschappelijke integratie. 
 
 
Documenten 
 
Om uw dossier te kunnen onderzoeken en tot een beslissing te komen, hebben wij volgende gegevens van u  nodig: 
O   sis-kaart 
O   identiteitsbewijs 
O   UNO-kaart 
O   Huurcontract 
O   Inschrijvingsbewijs VDAB 
O   Inlichtingenblad van het OCMW laten invullen door…………….. 
O   Beslissing RVA 
O   Attest RVA met betrekking te presteren dagen 
O   Bewijs aanvraag van…………………. 
O   Arbeidscontract 
O   Laatste loonfiches  ……………………….. 
O   Laatste uitkering ……………………………. 
O   Mutualiteitsboekje of klevertje 
O   Kinderbijslag (strookje/uittreksel) 
O   Pensioen (strookje/uittreksel) 
O   Attest invaliditeit 
O   Schrapping handelsregister / BTW-nummer 
O   Betaalbewijzen van……………….. 
O   Vonnis………………. 
O   Spaargelden/eigendommen…………………. 
O   Rekeningnummer 
O   Rekeninguitttreksels vanaf …………….. 
O   Andere: ……………………………… 
 
Mogen wij u vragen deze tegen [datum] aan ons te bezorgen? 
 
 
 
Volgende afspraak:  
 
U wordt verwacht bij [naam maatschappelijk werker] op [datum]  
 
Er wordt een huisbezoek gepland bij u op [datum] door [naam maatschappelijk werker] 



Deel 2 : Rechten en plichten van het OCMW en de hulpvrager  
 
Informatie 
U  engageert zich om  binnen de vooraf afgesproken termijn aan uw maatschappelijk werk(st)er de gevraagde informatie 
door te geven. 
Het OCMW engageert zich binnen de wettelijke termijn van 30 dagen een beslissing te nemen betreffende uw aanvraag. 
(art. 18 §3 van de wet) 
 
Hoorrecht 
Indien u dit wenst, kan u vragen  om gehoord te worden door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn / het Bijzonder Comité 
voor de Sociale Dienst SD alvorens een beslissing wordt genomen over uw concrete hulpvraag.  U kan zich hierbij laten 
bijstaan of vertegenwoordigen door een persoon naar keuze. In dit geval engageert het OCMW zich u schriftelijk uit te 
nodigen  naar de eerstkomende Raad/Bijzonder Comité. ( art. 2O van de wet en art. 7 van het KB) 
 
U opteert ervoor om: (duid hieronder aan wat voor u past): 
O altijd gehoord te worden 
O niet gehoord te worden 
O enkel gehoord te worden vóórdat een negatieve beslissing wordt genomen  
 
Wijziging in de situatie 
U engageert zich om “elke” wijziging in uw situatie onmiddellijk mee te delen aan het OCMW, dat uw dossier herziet wanneer 
deze wijziging een invloed heeft op uw recht. Het OCMW herziet uw dossier ook indien uw recht gewijzigd wordt door een 
wet of een reglementaire bepaling, of wanneer het OCMW een juridische of materiële vergissing heeft begaan, of wanneer 
blijkt dat u onvolledige of onjuiste verklaringen heeft afgelegd of u bepaalde verklaringen niet heeft gedaan.  
Het OCMW zal zelf in ieder geval minstens om het jaar nagaan of de voorwaarden op de toekenning van het recht nog 
steeds geldig zijn. (art. 22, §1  van de wet) 
Wanneer zou blijken dat u ten onrechte leefloon heeft ontvangen, dan zal het OCMW dit van u terugvorderen. 
 
Inlichtingen 
U  geeft aan het OCMW de toelating om alle inlichtingen en verklaringen na te zien bij financiële instellingen, instellingen van 
sociale zekerheid en bij de openbare besturen.  U bent bereid daartoe de nodige formulieren te ondertekenen. 
Het OCMW engageert zich de verkregen gegevens vertrouwelijk te behandelen. (art. 6 van het KB §1, 4) 
 
Terugvordering op onderhoudsplichtigen 
U  neemt kennis van het wettelijk recht dat het OCMW het leefloon terugvordert van uw onderhoudsplichtigen. 
Het OCMW engageert zich u in kennis te stellen  van welke onderhoudsplichtigen wordt teruggevorderd. (art. 42 van het KB) 
 
Sancties 
Wanneer u verzuimt bestaansmiddelen waar u weet van heeft aan te geven, of indien u onjuiste of onvolledige verklaringen 
aflegt die een invloed hebben op uw leefloonbedrag, dan kan de uitbetaling van het leefloon geheel of gedeeltelijk geschorst 
worden voor een periode van ten hoogste zes maanden, of wanneer u het OCMW opzettelijk bedriegt, voor ten hoogste 
twaalf maanden. In geval van herhaling binnen de drie jaar, kunnen deze periodes verdubbeld worden.  
Wanneer het centrum met u een project voor maatschappelijke integratie afsluit en u, nadat u hier door het OCMW op wordt 
gewezen, uw verplichtingen niet naleeft, kan de uitbetaling van het leefloon na advies van uw maatschappelijk werker, 
geheel of gedeeltelijk worden geschorst voor een periode van ten hoogste één maand. In geval van herhaling binnen één 
jaar, kan de uitbetaling van het leefloon geheel of gedeeltelijk worden geschorst voor een periode van ten hoogste drie 
maanden (art. 30 van de wet). 
 
 
[Datum] 
 
 
Namens het OCMW,       De aanvrager,  
 
 
de maatschappelijk werk(st)er                                             
naam en handtekening                                                      naam en handtekening 


