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OPDRACHTEN VAN DE OCMW’S: ESSENTIËLE WETTELIJKE EN
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Belangrijke opmerking:
Dit deel bevat enkel de algemene en bicommunautaire bepalingen die in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest van toepassing zijn.
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Beheer van goederen
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Diensten voor gezins- en bejaardenhulp
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Overmatige schuldenlast
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Sociale economie
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Volksgezondheid
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Asielzoekers
a. Verblijfsrecht
Art. 48 tot 57/28 van de wet van 15.12.1980 betr. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen (B.S. 31.12.1980), meermaals gewijzigd (Inforum nr. 130717).
Koninklijk besluit van 17.12.2017 tot uitvoering van het art. 57/6/1, vierde lid, van de wet 15.12.1980 betr. de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de
vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst (B.S. 27.12.2017) (Inforum nr. 265631).
Art. 71/2 tot 97 van het koninklijk besluit van 8.10.1981 betr. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (B.S. 27.10.1981), meermaals gewijzigd (Inforum nr. 130357).
Titel VI van de omz. van 21.6.2007 van de POD Binnenlandse Zaken betr. de wijzigingen in de reglementering
betr. het verblijf van vreemdelingen ten gevolge van de inwerkingtreding van de wet van 15.9.2006 (B.S.
4.7.2007), gew. Omz. 17.6.2009 (B.S. 2.7.2009), Omz. 23.3.2016 (B.S. 4.4.2016) (Inforum nr. 220771).

b. Recht op opvang
Wet van 12.1.2007 betr. de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen
(B.S. 7.5.2007), meermaals gewijzigd (Inforum nr. 218931). In het bijzonder art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 35/1, 35/2, 40, 41, 43, 53, 60, 64.
Koninklijk besluit van 9.4.2007 tot bepaling van de medische hulp en de medische zorgen die niet
verzekerd worden aan de begunstigde van de opvang omdat zij manifest niet noodzakelijk blijken te
zijn en tot bepaling van de medische hulp en de medische zorgen die tot het dagelijks leven behoren
en verzekerd worden aan de begunstigde van de opvang (B.S. 7.5.2007) (Inforum nr. 218981).
Koninklijk besluit van 9.4.2007 tot vastlegging van het stelsel en de werkingsregels voor de centra
voor observatie en oriëntatie voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (B.S. 7.5.2007) (Inforum
nr. 218939).
Koninklijk besluit van 9.4.2007 tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van de bepalingen
van de wet van 12.1.2007 betr. de opvang van de asielzoekers en bepaalde andere categorieën van
vreemdelingen (B.S. 7.5.2007) (Inforum nr. 218936).
Ministerieel besluit van 9.10.2017 tot vaststelling van de verdeling van de toelage aan de gemeenten
met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2016 (B.S. 23.10.2017)
(Inforum nr. 186860).
Koninklijk besluit van 12.1.2011 betr. de toekenning van materiële hulp aan asielzoekers die
beroepsinkomsten hebben uit een activiteit als werknemer (B.S. 2.2.2011; Add. 4.3.2011) (Inforum nr.
253359).
Omz. van 30.4.2013 van Fedasil aangaande de toekenning van materiële hulp aan asielzoekers
die over beroepsinkomsten als loontrekker beschikken (Inforum nr. 273703).
Koninklijk besluit van 24.7.2012 tot regeling van de terugbetaling door het Federaal Agentschap voor
de Opvang van Asielzoekers van de kosten van de materiële hulp door de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn toegekend aan een begunstigde van de opvang gehuisvest in een plaatselijk
opvanginitiatief (B.S. 30.7.2012), gew. K.B. 10.4.2014 (B.S. 19.5.2014) (Inforum nr. 267089).
Koninklijk besluit van 15.5.2014 betr. de procedures voor ordemaatregelen, sancties en de
behandeling van klachten van begunstigden van opvang (B.S. 25.7.2014) (Inforum nr. 285704).
© Brulocalis – Federatie van Brusselse OCMW’s
www.brulocalis.brussels – www.ocmw-info-cpas.be

2

Nathalie STERCKX

Opdrachten die niet in de teksten opgenomen zijn

Laatste update 7.5.2018

Omz. van 3.4.2015 van Fedasil betr. de klachtenprocedure, ordemaatregelen, sancties en
tijdelijke uitsluiting (Inforum nr. 291210).
Wet van 8.7.1976 betr. de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn:
Artikel 57ter – De maatschappelijke dienstverlening is niet door het centrum verschuldigd indien een vreemdeling
die gehouden is zich in te schrijven in een welbepaalde plaats overeenkomstig artikel 11, par. 1 van de wet van 12
januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen,
materiële hulp ontvangt van een opvangstructuur die belast is met het verlenen van de noodzakelijke
dienstverlening om een menswaardig leven te kunnen leiden.
In afwijking van artikel 57, par. 1 kan een asielzoeker aan wie in toepassing van artikel 11, par. 1 van de wet van
12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen
als verplichte plaats van inschrijving een opvangstructuur is aangewezen die beheerd wordt door het Agentschap
of één van zijn partners, slechts in deze opvangstructuur gebruik maken van de maatschappelijke dienstverlening
overeenkomstig de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere
categorieën van vreemdelingen.
De maatschappelijke dienstverlening is niet door het centrum verschuldigd indien ten aanzien van een
vreemdeling een beslissing is genomen overeenkomstig artikel 4 van de wet van 12 januari 2007 betreffende de
opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen.

Omz. van 22.8.2007 van de Minister van Maats. Int. betr. de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de
maatschappelijke dienstverlening (B.S. 18.9.2007) (Inforum nr. 221889).
Omz. van 8.2.2007 van Fedasil: Oprichting cel Medische Kosten / Centralisatie van facturen "no show"asielzoekers (Inforum nr. 218056).
Omz. van 10.5.2007 van Fedasil: Medische begeleiding van asielzoekers die niet verblijven in de
opvangstructuur waaraan ze werden toegewezen ('no-shows'): lancering van de tweede fase (Inforum nr.
224253).
Omz. van 24.10.2007 van Fedasil – Instructies betr. de toewijzing, de wijziging en de opheffing van de
verplichte plaats van inschrijving (Inforum nr. 223799).
Omz. van 26.3.2012 van Fedasil: Wijzigingen aan de wet 12.1.2007 betr. de opvang van asielzoekers en van
bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en aan de organieke wet van 8.7.1976 betr. de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn (Inforum nr. 264788).
Omz. van 5.10.2012 van Fedasil: Recht op opvang op basis van een meervoudige asielaanvraag (Inforum nr.
268695).
Omz. van 30.10.2012 van Fedasil: Toegang tot verzekering voor ziekte of invaliditeit van niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen (NBMV) (Inforum nr. 269567).
Omz. van 24.12.2013 van Fedasil: Wijzigingen in het recht op materiële hulp aan Bulgaarse en Roemeense
onderdanen met ingang van 1.1.2014 (Inforum nr. 279726).
Omz. van 6.3.2015 van Fedasil: Toegang tot vrijwilligerswerk voor asielzoekers en andere begunstigden van de
opvang (Inforum nr. 290279).
Omz. van 7.5.2018 van Fedasil : Transfer aangepaste plaats (andere reden) – Criteria en procedure (Inforum nr.
321105).
Einde van de materiële hulp en overgang naar financiële hulp
Omz. van 13.10.2016 van Fedasil: Transfer van de collectieve opvang naar een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) Toewijzing van asielzoekers met een hoge beschermingsgraad (Inforum nr. 304515).
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Omz. van 20.7.2016 van Fedasil: Transitie van materiële hulp naar maatschappelijke dienstverlening :
maatregelen voor bewoners van collectieve opvangstructuren en begeleiding in de transitie fase (Inforum nr.
303226).
Omz. van 20.10.2015 van Fedasil betr. de wijziging van de verplichte plaats van inschrijving (hierna code 207
genoemd) van asielzoekers met een weigeringsbeslissing in het kader van een Dublin overname (Inforum nr.
295477).
Omz. van 23.7.2015 van Fedasil over de toewijzing van een individuele opvangplaats aan NBMV die een
machtiging tot verblijf hebben van meer dan drie maanden en die in een collectieve opvangstructuur
verblijven, om hun overgang naar de maatschappelijke dienstverlening te faciliteren (Inforum nr. 295402).
Omz. van 6.3.2015 van Fedasil betr. het recht op materiële hulp in geval van een meervoudige asielaanvraag
(Inforum nr. 290277).
Omz. van 23.5.2014 van Fedasil: Recht op materiële hulp met beroep tegen een beslissing van nietinoverwegingname van een asielaanvraag door onderdanen uit veilige landen of een meervoudige
asielaanvraag (Inforum nr. 283915).
Omz. van 15.10.2013 van Fedasil betr. het einde en de verlenging van de materiële hulp (Inforum nr. 277510).
Omz. van 13.7.2012 van Fedasil betr. het einde van de materiële hulp, de verlenging van de materiële hulp en
de overgang van de materiële hulp naar de financiële steun (Inforum nr. 266950).
Omz. van 17.2.2012 van Fedasil betr. het einde van de materiële hulp, de verlenging van de materiële hulp en
de overgang van de materiële hulp naar de financiële steun voor NBMV die in opvangstructuren van het
netwerk verblijven - opvangstructuren andere dan de LOI's (Inforum nr. 263482).
Omz. van 9.11.2010 van Fedasil betr. de begunstigden van de opvang wiens aanvraag tot machtiging van
verblijf op basis van art. 9ter van de wet 15.12.1980 ontvankelijk werd verklaard en die tegelijkertijdig nog een
lopende asielprocedure hebben (Inforum nr. 251186).
Omz. van 20.2.2008 van de Minister van Maats. Int. betr. de verblijfsregularisatie om medische redenen en de
invloed daarvan op het recht op maatschappelijke dienstverlening (B.S. 14.3.2008) (Inforum nr. 226588).
Omz. van 29.8.2008 van Fedasil – Instructies betr. de termijn binnen dewelke de bewoners die het
vluchtelingenstatuut of de subsidiaire beschermingsstatus hebben verkregen of die geregulariseerd werden,
het opvangcentrum moeten verlaten en betr. de rol van het opvangcentrum in het kader van de overgang naar
de financiële steun (Inforum nr. 231541).
Omz. van 21.11.2008 van Fedasil – Instructies betr. de verplichte plaats van inschrijving van sommige
categorieën van bewoners (Inforum nr. 233152).
Omz. van 3.12.2008 van de Minister van Maats. Int. – Gevolgen op het recht op maatschappelijke
integratie bij en OCMW van een asielzoeker van wie de verplichte plaats van inschrijving (code 207) bij
een opvangcentrum of bij een LOI werd opgeheven (Inforum nr. 233589). Vernietigd door het arrest
van de Raad van State nr. 216391 van 23.11.2011 (Inforum nr. 263785).
Instructie van 19.5.2009 van Fedasil betr. de wijziging van de verplichte plaats van inschrijving opvangstructuur
naar een verplichte plaats van inschrijving (spreidingsplan) (Inforum nr. 238729).
Omz. van 16.10.2009 van Fedasil – Instructie betr. de opheffing op vrijwillige basis van de verplichte plaats van
inschrijving voor bewoners met een lopende asielprocedure die minstens vier maanden ononderbroken in een
opvangstructuur verblijven (Inforum nr. 242149).
Omz. van 3.12.2009 van de Staatssecr. Maats. Int. – Gevolgen voor het recht op maatschappelijke
dienstverlening van de opheffing van code 207 'opvangstructuur' op vrijwillige basis (B.S. 9.12.2009)
(Inforum nr. 243037).
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Omz. van 20.10.2011 van Fedasil betr. de opheffing op vrijwillige basis van de verplichte plaats van inschrijving
voor bewoners met een lopende asielprocedure van minstens zes maanden en die minstens zes maanden
ononderbroken in een opvangstructuur verblijven (Inforum nr. 260487).
Zie ook art. 11 van de wet van 2.4.1965 betr. het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW's en
de ondervermelde referenties, in het bijzonder het ministerieel besluit van 30.1.1995 tot regeling van de
terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die de Belgische nationaliteit niet bezit en die niet in
het bevolkingsregister is ingeschreven.
Zie ook art. 57, par. 2 van de wet van 8.7.1976 betr. de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en de
ondervermelde referenties, in het bijzonder de ondertitel "Uitgeprocedeerde asielzoekers".
Terugkeertraject
Omz. van 20.10.2015 van Fedasil betr. het terugkeertraject en de toewijzing aan een open terugkeerplaats
(Inforum nr. 295687).
Omz. van 6.3.2015 van Fedasil betr. het recht op materiële hulp in geval van een meervoudige asielaanvraag
(Inforum nr. 290277).
Omz. van 23.5.2014 van Fedasil: Recht op materiële hulp met beroep tegen een beslissing van nietinoverwegingname van een asielaanvraag door onderdanen uit veilige landen of een meervoudige
asielaanvraag (Inforum nr. 283915).
Omz. van 23.9.2013 van Fedasil betreffende het terugkeertraject en de toewijzing aan een open
terugkeerplaats (Inforum nr. 277512).
Lokale Opvanginitiatieven (LOI)
Omz. van 21.2.2018 van Fedasil : Oproep aan de OCMW’s voor intekening op vrij gebruik van gecumuleerde
LOI reserves en Instructies in het kader van de afbouw van huidige reserves en opbouw van toekomstige
reserves (Inforum nr. 319022).
Omz. van 1.8.2017 van Fedasil : Verhoogd tarief voor personen met specifieke behoeften in een lokaal
opvanginitiatief: proces van toewijzing en opvolging (Inforum nr. 313323).
Omz. van 30.6.2017 van Fedasil – Lokale opvanginitiatieven betr. financiële tussenkomst, beheer van
overeenkomsten en opvangplaatsen en samenwerking tussen het OCMW en het Agentschap (Inforum nr.
291193).
Omz. van 29.6.2017 van Fedasil: Introductie verhoogd tarief voor personen met specifieke behoeften (Inforum
nr. 312279).
Ministerieel besluit van 19.12.2013 tot vaststelling van de deontologische code voor de personeelsleden van
de opvangstructuren voor asielzoekers (B.S. 28.3.2014) (Inforum nr. 281861).
Koninklijk besluit van 24.7.2012 tot regeling van de terugbetaling door het Federaal Agentschap voor de
Opvang van Asielzoekers van de kosten van de materiële hulp door de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn toegekend aan een begunstigde van de opvang gehuisvest in een plaatselijk opvanginitiatief (B.S.
30.7.2012), gew. K.B. 10.4.2014 (B.S. 19.5.2014) (Inforum nr. 267089).
Omz. van 2.4.2012 van Fedasil: Aanpassing van tarief van 60 % (Inforum nr. 264750).
Omz. van 17.2.2012 van Fedasil: Opvang in begeleide autonomie voor NBBM in een partneropvangstructuur Algemene principes derde opvangfase (Inforum nr. 263481).

© Brulocalis – Federatie van Brusselse OCMW’s
www.brulocalis.brussels – www.ocmw-info-cpas.be

5

Nathalie STERCKX

Opdrachten die niet in de teksten opgenomen zijn

Laatste update 7.5.2018

Omz. van 30.10.2012 van Fedasil: Toegang tot verzekering voor ziekte of invaliditeit van niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen (NBMV) (Inforum nr. 269567).
Omz. van 25.3.2010 van de Staatssecr. Maats. Int. – Sociaal onderzoek vereist voor de terugbetaling van de
medische kosten in het kader van de wet van 2.4.1965 en het ministerieel besluit van 30.1.1995 (B.S. 6.5.2010)
(Inforum nr. 246914) + Omz. van 20.1.2012 van de POD Maats. Int.: Toepassing van de omz. betr. het sociaal
onderzoek voor de terugbetaling van de medische kosten (Inforum nr. 262645).
Omz. van 9.1.2006 van de Minister van Maats. Int. – Terugbetaling medische kosten in het kader van de wet
van 2.4.1965 en het ministerieel besluit van 30.1.1995 (Inforum nr. 206580).
Omz. van 23.12.1999 van de Minister van Maats. Int. – Nieuwe mogelijkheid voor de opvang van asielzoekers,
ingevoerd bij het ministerieel besluit van 29.11.1999 (B.S. van 8.12.1999) tot wijziging van het miniserieel
besluit van 30.1.1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening
door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn toegekend aan een behoeftige die de Belgische
nationaliteit niet bezit en die niet in het bevolkingsregister is ingeschreven (Inforum nr. 162982).

c. Spreidingsplan
Zie art. 57ter/1 van de organieke wet betreffende de OCMW’s van 8.7.1976 en art. 2, par. 5 en art. 5, par.2,
par. 2bis en par. 3 van de wet van 2.4.1965 betr. het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW's
en de ondervermelde referenties.

d. Tewerkstelling
Wet van 30.4.1999 betr. de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (B.S. 21.5.1999) (Inforum nr. 154314).
Koninklijk besluit van 9.6.1999 houdende de uitvoering van de wet van 30.4.1999 betr. de tewerkstelling van
buitenlandse werknemers (B.S. 26.6.1999), meermaals gewijzigd (Inforum nr. 154211).
Omz. van 14.6.2010 van de Minister van Werk – Verduidelijking inzake art. 17, 1° van het KB van 9.6.1999
houdende de uitvoering van de wet van 30.4.1999 betr. de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (gew.
bij KB van 22.12.2009 – inwerkingtreding 12.1.2010) (B.S. 14.7.2010) (Inforum nr. 248824).
Koninklijk besluit van 12.1.2011 betr. de toekenning van materiële hulp aan asielzoekers die
beroepsinkomsten hebben uit een activiteit als werknemer (B.S. 2.2.2011; Add. 4.3.2011) (Inforum nr. 253359).
Omz. van 24.11.2011 van Fedasil betr. de opheffing van de verplichte plaats van inschrijving (hierna
code 207) op basis van tewerkstelling (Inforum nr. 261562).

Beheer van goederen
Wet van 10.8.2015 wijz. het Gerechtelijk Wetboek en de wet 17.3.2013 tot hervorming van de regelingen
inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke
waardigheid (B.S. 26.8.2015) (Inforum nr. 293999).
Wet van 17.3.2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid (B.S. 14.6.2013), meermaals gewijzigd (Inforum
nr. 274535).

Bejaarden
Koninklijk besluit van 5.3.1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (B.S. 5.4.1990),
meermaals gewijzigd (Inforum nr. 5716).
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Wet van 22.3.2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen (B.S. 29.3.2001), meermaals
gewijzigd (Inforum nr. 168909).
Koninklijk besluit van 23.5.2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie
voor ouderen (B.S. 31.5.2001), meermaals gewijzigd (Inforum nr. 169925).
Wet van 28.5.2002 betreffende de euthanasie (B.S. 22.6.2002), gew. W. 10.11.2005 (B.S. 13.12.2005) (Inforum
nr. 177629).
Koninklijk besluit van 22.5.2003 betr. de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake
tegemoetkomingen aan personen met een handicap (B.S. 27.6.2003), meermaals gewijzigd (Inforum nr.
168240).
Koninklijk besluit van 2.4.2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie
wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken (B.S. 13.5.2003) (Inforum nr. 185037).

Bouw – Subsidiëring – Rusthuizen
Koninklijk besluit van 18.1.2000 tot wijziging van KB nr. 20 van 20.07.1970 tot vaststelling van de tarieven van
de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven (B.S.
29.1.2000) (Inforum nr. 161914).
Ord. G.G. van 24.4.2008 betr. de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen (B.S.
16.5.2008; err. 13.6.2008) (Inforum nr. 228574).
B.V.C.G.G. van 7.5.2009 tot bepaling van de regels betr. de verschillende vormen van financiële
tegemoetkoming van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in de bouw, de uitbreiding, de
verbouwing of de uitrusting van gebouwen bestemd voor de uitoefening van de activiteiten van de
voorzieningen bedoeld in de ordonnantie van 24.4.2008 betr. de voorzieningen voor opvang of huisvesting van
bejaarde personen (B.S. 5.6.2009) (Inforum nr. 238863).
B.V.C.G.G. van 18.12.2008 tot vaststelling van de maximale kostprijzen die in aanmerking komen voor de
financiële tegemoetkoming van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor de bouw, de
verbouwing, de uitbreiding en de uitrusting van de rusthuizen die tot haar bevoegdheid behoren (B.S. 8.1.2009)
(Inforum nr. 234241).
M.B.G.G. van 28.6.2017 tot bepaling van de referentierentevoet voor de vaststelling van het maximumbedrag
van de gebruikssubsidie voor de rusthuizen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (B.S.
12.8.2018) (Inforum nr. 250972).

Dienstencheques
Wet van 20.7.2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen (B.S. 11.8.2001), meermaals gewijzigd
(Inforum nr. 171155).
Koninklijk besluit van 12.12.2001 betr. de dienstencheques (B.S. 22.12.2001), meermaals gewijzigd (Inforum
nr. 173683).
B.B.H.R. van 27.2.2003 betr. de dienstencheques (B.S. 9.4.2003) (Inforum nr. 184256).
Koninklijk besluit van 7.6.2007 betr. het opleidingsfonds dienstencheques (B.S. 11.7.2007), meermaals
gewijzigd (Inforum nr. 220956).
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Diensten voor gezins- en bejaardenhulp
Ord. G.G. van 7.11.2002 betr. de centra en diensten voor bijstand aan personen (B.S. 27.11.2002) (Inforum nr.
181118).
B.V.C.G.G. van 25.10.2007 betr. de erkenning en de subsidiëringswijze van de diensten voor thuiszorg (B.S.
1.2.2008) (Inforum nr. 225786).
M.B.G.G. van 20.12.2007 tot bepaling van de urenquota voor 2008 voor de gezins- of bejaardenhulpen en de
huishoudelijke hulpen van de diensten voor thuiszorg (B.S. 15.2.2008) (Inforum nr. 226117).
M.B.G.G. van 30.8.2012 tot bepaling van de urenquota en het aantal betaalde uren dat voor een subsidie in
aanmerking wordt genomen voor de gezins- of bejaardenhulpen en de huishoudelijke hulpen van de
thuishulpdiensten (B.S. 19.9.2012) (Inforum nr. 268324).
M.B.G.G. van 21.3.2013 tot bepaling van het gesubsidieerde uurforfait in 2013 voor de gezins- of
bejaardenhulpen en de huishoudelijke hulpen van de diensten voor thuiszorg (B.S. 8.5.2013) (Inforum nr.
226119).
M.B.G.G. van 12.12.2017 tot herverdeling van de niet gebruikte uren van de urenquota voor het jaar 2016 voor
de gezins- of bejaardenhulpen van de diensten voor thuiszorg (B.S. 2.3.2018) (Inforum nr. 303458).

Energie
a. Sociaal Stookoliefonds
Programmawet van 22.12.2008: art. 249 tot en met 264 – verwarmingstoelage toegekend door de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn in het kader van het Sociaal Stookoliefonds (B.S. 29.12.2008), gew. W.
27.12.2012 (B.S. 31.12.2012) (Inforum nr. 233683 en nr. 270549).
Koninklijk besluit van 27.3.2009 betr. de verwarmingstoelage toegekend door de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn in het kader van het Sociaal Stookoliefonds (B.S. 18.5.2009) (Inforum nr. 238403).
Omz. van 22.12.2008 van de Minister van Maats. Int. – Nieuwe maatregelen in het kader van het Sociaal
Stookoliefonds (Inforum nr. 234052).
Omz. van 13.2.2009 van de Minister van Maats. Int. – Informaticaprogramma's in het kader van het Sociaal
Stookoliefonds (Inforum nr. 235541).
Omz. van 21.12.2017 van de Minister van Maats. Int. betr. indexatie om als persoon ten laste te worden
beschouwd, in het kader van het Sociaal Stookoliefonds (Inforum nr. 213094).
Koninklijk besluit van 20.1.2005 tot bepaling van de nadere regels voor de werking en financiering van een
Sociaal Stookoliefonds (B.S. 24.1.2005) (Inforum nr. 199316).

b. Levering van gas en elektriciteit
Omz. van 16.3.2011 van de Staatssecr. Maats. Int. betr. de automatisering van de sociale tarieven voor aardgas
en elektriciteit (Inforum nr. 255270).
Gas- en elektriciteitsfonds (of het fonds Vande Lanotte)
Wet van 4.9.2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake
energielevering (B.S. 28.9.2002), gew. W. 27.12.2004 (B.S. 31.12.2004), W. 23.12.2005 (B.S. 30.12.2005)
(Inforum nr. 179581).
© Brulocalis – Federatie van Brusselse OCMW’s
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Koninklijk besluit van 26.10.2004 tot uitvoering van art. 3 van de wet van 4 september 2002 houdende
toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de
financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering (B.S.
5.11.2004) (Inforum nr. 197841).
Koninklijk besluit van 14.2.2005 tot uitvoering van de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een
opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële
maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering (B.S. 24.2.2005), gew.
K.B. 26.7.2007 (B.S. 10.8.2007) (Inforum nr. 199851).
Omz. van 13.4.2010 van de Staatssecr. Maats. Int. betr. het 'preventief sociaal energiebeleid' in het kader van
het Gas- en Elektriciteitsfonds (Inforum nr. 246502).
Omz. van 3.4.2003 van de POD Maats. Int. - De begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening
aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering (Inforum nr. 184495).
Ord. G.G. van 7.11.1996 betr. de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling (B.S. 30.11.1996), gew.
Ord. G.G. 22.12.2006 (B.S. 18.1.2007) en Ord. G.G. 18.1.2007 (B.S. 1.2.2007) (Inforum nr. 106999).
Uniek jaarverslag 1
Art. 158 van de wet van 30.12.2009 houdende diverse bepalingen (B.S. 31.12.2009) (Inforum nr.
243114).
Omz. van 14.1.2009 van de Minister van Maats. Int. betr. het uniek jaarverslag (Inforum nr. 244363).
Omz. van 19.2.2009 van de Minister van Maats. Int. betr. de toegang tot de toepassing uniek
jaarverslag (Inforum nr. 233903).
Omz. van 9.1.2017 van de Minister van Maats. Int. betr. het uniek jaarverslag - toegang tot de web
applicatie uniek jaarverslag 2017 (Inforum nr. 244363).
Administratieve onderrichtingen van 30.1.2018 van de POD Maats. Int. betreffende het uniek
jaarverslag - toegang tot de web applicatie uniek jaarverslag 2018.
Gewestelijke bepalingen betreffende gas en elektriciteit
Energiecode voor het Brussels Gewest (Inforum nr. 280391).
Ord. B.H.G. van 19.7.2001 betr. de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(B.S. 17.11.2001), meermaals gewijzigd (Inforum nr. 172935).
Ord. B.H.G. van 1.4.2004 betr. de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betr.
wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betr. de
organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (B.S. 26.4.2004), meermaals
gewijzigd (Inforum nr. 194064).
Ord. G.G. en B.H.G. van 21.12.2006 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de sociale
hulp aan de gezinnen in het kader van de liberalisatie van de elektriciteits- en gasmarkten, ondertekend te
Brussel op 21.9.2006 (B.S. 9.1.2007 en 11.1.2007) (Inforum nr. 215713 en 215837).
B.B.H.R. van 4.10.2007 houdende de nadere bepaling van de specifieke criteria en de procedure betr. de
toekenning van het statuut van beschermde afnemer door de Reguleringscommissie voor energie in het

1

Zie ook op de website van de POD MI www.mi-is.be: "Handleiding Gas- en elektriciteitsfonds".
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest (B.S. 23.10.2007), gew. B.B.H.R. 19.7.2012 (B.S. 28.8.2012) (Inforum nr.
223316).
M.B.B.H.G. van 28.5.2008 tot vaststelling van het model van formulier te gebruiken voor de indiening
van de aanvraag van het statuut van beschermde afnemer bedoeld in art. 6, par. 1, van het B.B.H.R.
van 4.10.2007 houdende de nadere bepaling van de specifieke criteria en de procedure betreffende de
toekenning van het statuut van beschermde afnemer door de Reguleringscommissie voor energie in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (B.S. 6.6.2008) (Inforum nr. 229092).
B.B.H.R. van 9.2.2012 betr. de toekenning van financiële steun op het vlak van energie (B.S. 21.2.2012)
(Inforum nr. 263472).

c. Levering van water
Ord. B.H.G. van 8.9.1994 tot regeling van de drinkwatervoorziening via het waterleidingnet in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (B.S. 29.9.1994), gew. Ord. B.H.G. 30.1.2014 (B.S. 6.3.2014) (Inforum nr. 75561).
Ord. B.H.G. van 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid (B.S. 3.11.2006), gew. Ord.
B.H.G. 28.10.2010 (B.S. 18.11.2010) (Inforum nr. 213828).
B.B.H.R. van 28.2.2008 houdende het deel van de inkomsten afkomstig van de tarifering van water
voorbehouden voor maatschappelijke doeleinden (B.S. 28.3.2008), gew. B.B.H.R. 14.7.2011 (B.S.
3.8.2011) (Inforum nr. 227259).

Huisvesting
a. Huurwaarborgen
Burgerlijk Wetboek: Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2 - Regels betreffende de huurovereenkomsten
met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder (art. 10).
B.B.H.R. van 28.9.2017 houdende de organisatie van gewestelijke hulp bij de samenstelling van huurwaarborg
inzake huisvesting (B.S. 4.10.2017) (Inforum nr. 314345).
Ministerieel besluit van 26.10.2017 houdende het model van het formulier voor de indiening van een
aanvraag voor een gewestelijke hulp bij de samenstelling van huurwaarborg inzake huisvesting en
houdende de bepaling van de stukken die het dossier samenstellen (B.S. 29.1.2018) (Inforum nr.
318223).
Koninklijk besluit van 23.2.2018 houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2018 aan de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van
personen die ze niet kunnen betalen (B.S. 29.3.2018) (Inforum nr. 195982).
Uniek jaarverslag 2
Art. 158 van de wet van 30.12.2009 houdende diverse bepalingen (B.S. 31.12.2009) (Inforum nr.
243114).
Omz. van 14.1.2009 van de Minister van Maats. Int. betr. het uniek jaarverslag (Inforum nr. 244363).
Omz. van 19.2.2009 van de Minister van Maats. Int. betr. de toegang tot de toepassing uniek
jaarverslag (Inforum nr. 233903).

2

Zie ook op de website van de POD MI www.mi-is.be: "Handleiding Huurwaarborgen".
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Omz. van 9.1.2017 van de Minister van Maats. Int. betr. het uniek jaarverslag - toegang tot de web
applicatie uniek jaarverslag 2017 (Inforum nr. 244363).
Administratieve onderrichtingen van 30.1.2018 van de POD Maats. Int. betreffende het uniek
jaarverslag - toegang tot de web applicatie uniek jaarverslag 2018.

b. Brusselse Huisvestingscode
Ord. B.H.G. van 17.7.2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode
(Inforum nr. 187876).

3

(B.S. 9.9.2003), meermaals gewijzigd

Grondwettelijk Hof: arrest nr. 16/2015 van 12.2.2015 (B.S. 24.3.2015) (Inforum nr. 289541).
B.B.H.R. van 4.9.2003 tot bepaling van de elementaire verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en
uitrusting van de woningen (B.S. 19.9.2003), gew. B.B.H.R. 9.3.2006 (B.S. 3.4.2006) (Inforum nr. 188023).
Ministerieel besluit van 24.4.2006 tot vaststelling van het evaluatierooster bedoeld in art. 2, par. 1,
van het B.B.H.R. van 4.9.2003 tot bepaling van de elementaire verplichtingen inzake veiligheid,
gezondheid en uitrusting van de woningen (B.S. 12.6.2006) (Inforum nr. 210528).
B.B.H.R. van 19.2.2004 tot uitvoering van de Huisvestingscode (B.S. 23.4.2004) (Inforum nr. 194022).
Ord. B.H.R. van 19.12.2008 ertoe strekkende de ordonnantie van 17.7.2003 houdende de Brusselse
Huisvestingscode te wijzigen, het woningsbestand van de overheid in het Brussels Gewest te vrijwaren en
minimumregels vast te stellen voor de toewijzing van die woningen 4 (B.S. 28.1.2009) (Inforum nr. 234890).
B.B.H.R. van 21.6.2012 tot instelling van een huurtoelage (B.S. 26.9.2012) (Inforum nr. 268488).
B.B.H.R. van 28.11.2013 tot instelling van een herhuisvestingstoelage (B.S. 23.12.2013), meermaals gewijzigd
(Inforum nr. 279411).
Ministerieel besluit van 23.1.2014 ter bepaling van de geschiktheidsnormen voor woningen voor de
toepassing van het besluit van de BHR 28.11.2013 tot instelling van een herhuisvestingstoelage (B.S.
7.2.2014) (Inforum nr. 280484).
Ministerieel besluit van 5.6.2014 tot vaststelling van de formulieren en de periodiciteit van de
betalingen in verband met de herhuisvestingstoelage (B.S. 26.8.2014) (Inforum nr. 286429).
B.B.H.R. van 13.2.2014 tot instelling van een huurtoelage voor de kandidaat-huurders die ingeschreven staan
op de lijsten van de sociale huisvesting (B.S. 28.2.2014), gew. B.B.H.R. 18.2.2016 (B.S. 3.5.2016), B.B.H.R.
31.3.2017 (B.S. 8.9.2017) (Inforum nr. 280984).
Ministerieel besluit van 3.6.2014 tot vaststelling van de formulieren en de periodiciteit van de
betalingen in verband met de huurtoelage (B.S. 30.7.2014) (Inforum nr. 285860).
B.B.H.R. van 27.6.2014 houdende de regels die van toepassing zijn op de woningen die door openbare
vastgoedoperatoren en door sociale verhuurkantoren te huur worden gesteld (B.S. 30.7.2014) (Inforum nr.
285858).
B.B.H.R. van 6.6.2014 met betrekking tot de leegstaande woningen (B.S. 26.8.2014) (Inforum nr. 286425).
Ord. B.H.G. van 27.7.2017 houdende de regionalisering van de woninghuurovereenkomst (B.S. 30.10.2017)
(Inforum nr. 312952).

3

Deze ordonnantie is in werking getreden op 1 januari 2004.
Zie ook op de website van de VSGB www.vsgb.be “Gemeentewoningen: minimale toewijzingsregels” en “Gemeentewoningen: model van
toewijzingsreglement”.
4
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B.B.H.R. van 19.10.2017 tot invoering van een standaard model van plaatsbeschrijving met indicatieve
waarde (B.S. 6.11.2017) (Inforum nr. 315220).

c. Uithuiszetting
Gerechtelijk Wetboek: artikel 1344bis tot 1344septies – Rechtspleging inzake huur van goederen en
uithuiszetting.
Wet van 30.11.1998 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de
rechtspleging inzake huur van goederen en van de wet van 30.12.1975 betreffende de goederen, buiten
particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen van
uitzetting (B.S. 1.1.1999) (Inforum nr. 143005).

d. Daklozen – Referentieadres
Art. 1, par. 2, voorlaatste lid van de wet van 19.7.1991 betr. de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8.8.1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen (B.S. 3.9.1991), gew. W. 24.1.1997 (B.S. 6.3.1997), W. 14.12.2005 (B.S.
28.12.2005) (inforum nr. 21178).
Art. 20, par. 3 tot 5 van het koninklijk besluit van 16.7.1992 betr. de bevolkingstregisters en het
vreemdelingenregister (B.S. 15.8.1992), gew. K.B. 21.2.1997 (B.S. 6.3.1997), K.B. 23.6.2008 (B.S. 16.7.2008)
(Inforum nr. 40761 en 124345).
Omz. van 21.3.1997 van de Staatssecr. Maats. Int. - Invoering van de mogelijkheid voor daklozen een
referentieadres bij het OCMW te bekomen (B.S. 24.5.1997) (Inforum nr. 114361).
Omz. van 27.7.1998 van de Staatssecr. Maats. Int. – Referentieadres voor daklozen: bijkomende toelichtingen
in aanvulling op de omzendbrief van 21.3.1997 (Inforum nr. 135850).
Omz. van 4.10.2006 van de Minister van Maats. Int.: Daklozen – bevoegd OCMW – referentieadres –
inschrijving en schrapping van een inschrijving (B.S. 12.10.2006) (Inforum nr. 213173).

e. Gedetineerde – Referentiadres
Art. 1, par. 2, laatste lid van de wet van 19.7.1991 betr. de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8.8.1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen (B.S. 3.9.1991), geïntroduceerd door de wet van 9.11.2015 (B.S.
30.11.2015) (Inforum nr. 294820).
Omz. van 22.12.2015 van de FOD Binnenlandse Zaken : Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken
- Aanpassingen van de reglementering over het houden van de bevolkingsregisters vanaf 1.1.2016 (Inforum nr.
297148).

f. Opeisingsrecht van verlaten gebouwen
Nieuwe gemeentewet - Artikel 134bis (Inforum nr. 48125).
Koninklijk besluit van 6.12.1993 betreffende het opeisingsrecht van verlaten gebouwen, bedoeld in artikel
134bis van de nieuwe gemeentewet (B.S. 30.12.1993; Err. 26.11.1994), gedeeltelijk vernietigd bij een arrest van
de Raad van State van 3.12.1997, nr. 69976 (Inforum nr. 62670).
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Iriscare
Ord. G.G. van 23.3.2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand
aan Personen en Gezinsbijslag (B.S. 12.4.2017) (Inforum nr. 309466).
B.V.C.G.G. van 21.3.2018 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie 23.03.2017
houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan personen en
Gezinsbijslag, en van de maatschappelijke zetel van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan
personen en Gezinsbijslag (B.S. 25.4.2018) (Inforum nr. 320672).

Jaarverslag over de armoede
Ord. G.G. van 20.7.2006 betr. het opstellen van het armoederapport van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(B.S. 21.8.2006) (Inforum nr. 212224).

Kruispuntbank van de sociale zekerheid
Wet van 8.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens (B.S. 18.3.1993), meermaals gewijzigd (Inforum nr. 50479).
Koninklijk besluit van 13.2.2001 ter uitvoering van de wet 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (B.S. 13.3.2001)
(Inforum nr. 168530).
Wet van 15.1.1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (B.S.
22.2.1990), meermaals gewijzigd (Inforum nr. 5002).
Koninklijk besluit van 7.3.1991 houdende samenstelling en organisatie van het Algemeen
Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid (B.S. 28.3.1991) (Inforum nr. 13638).
Koninklijk besluit van 4.3.2005 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor wat betreft hun opdrachten inzake het recht op
maatschappelijke dienstverlening, met toepassing van art. 18 van de wet van 15.1.1990 houdende
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (B.S. 31.3.2005) (Inforum nr.
200544).
Administratieve onderrichtingen van 30.1.2018 van de POD Maats. Int. betreffende het uniek jaarverslag toegang tot de web applicatie uniek jaarverslag 2018.
Omz. van 9.1.2017 van de Minister van Maats. Int. betr. het uniek jaarverslag - toegang tot de web applicatie
uniek jaarverslag 2017 (Inforum nr. 244363).
Omz. van 23.12.2015 van de Minister van Maats. Int. betr. de inproductiestelling van het elektronisch sociaal
verslag (Inforum nr. 297640).
Omz. van 3.6.2014 van de Staatss. van Maats. Int. betr. de kruising van de gegevensstromen van de KSZ met de
aanvragen tot betoelaging (Inforum nr. 284161).
Omz. van 28.3.2014 van de POD Maats. Int. – Kwaliteitscontrole A036 (Inforum nr. 281932).
Omz. van 27.3.2014 van de POD Maats. Int. - FOD Fianciën (Inforum nr. 281883).
Omz. van 17.4.2013 van de POD Maats. Int. - Multifunctioneel attest A036 (Inforum nr. 273534).
© Brulocalis – Federatie van Brusselse OCMW’s
www.brulocalis.brussels – www.ocmw-info-cpas.be

13

Nathalie STERCKX

Opdrachten die niet in de teksten opgenomen zijn

Laatste update 7.5.2018

Omz. van 22.6.2012 van de POD Maats. Int. – Invoering van nieuwe hoedanigheidscodes (Inforum nr. 269359).
Omz. van 1.2.2012 van de POD Maats. Int. – Bestandsformaat van de lijsten die verstuurd worden naar de eBox
van de OCMW's (Inforum nr. 271165).
Omz. van 15.9.2011 van de POD Maats. Int. – Bisnummers (Inforum nr. 260060).
Omz. van 29.6.2011 van de Staatss. van Maats. Int. over de EU-burger. Analyse van het verband tussen het
verblijfsrecht en het openen van het recht op maatschappelijke steun of het leefloon en van de eventuele
gevolgen van de toevlucht tot OCMW-steun voor het verblijfsrecht (Inforum nr. 257827).
Omz. van 9.1.2010 van de Minister van Maats. Int. betr. de vervangingen van Identificatienummers voor de
sociale zekerheid (INSZ): Herhaling van de toe te passen werkwijze (Inforum nr. 244357)
Omz. van 17.7.2009 van de POD Maats. Int. - Mutaties (Inforum nr. 240252)
Omz. van 19.2.2009 van de Minister van Maats. Int. - Toegang tot de toepassing Uniek Verslag (Inforum nr.
233903).
Omz. van 13.2.2009 van de Minister van Maats. Int. betr. de informaticaprogramma's in het kader van het
Sociaal Stookoliefonds (Inforum nr. 235541).
Omz. van 29.1.2009 van de Minister van Maats. Int. betr. de e-box (Inforum nr. 249208).
Omz. van 14.1.2009 van de Minister van Maats. Int. – Uniek Verslag (Inforum nr. 244363).
Omz. van 15.12.2008 van de Minister van Maats. Int.: Toegang tot de toepassing Uniek Verslag (Inforum nr.
233902).
Omz. van 27.10.2008 van de Minister van Maats. Int. - Gebruik van het elektronisch multifunctioneel attest
(A036) via het netwerk van de sociale zekerheid (Inforum nr. 232642).
Omz. van 15.10.2008 van de Minister van Maats. Int. – Wet van 26.05.2002 betr. het recht op
maatschappelijke integratie – maandstaat (Inforum nr. 232369).
Omz. van 1.4.2008 van de POD Maats. Int. – Netwerk van de KSZ – A036 – De verplichting om het elektronisch
multifunctioneel attest te gebruiken en het automatisch beheer ervan vanaf 1.4.2008 (Inforum nr. 227409).
Omz. van 21.12.2007 van de Minister van Maats. Int. – Automatisering van de uitbetalingen in het kader van
de wet van 2.4.1965 betr. het ten laste nemen van steun verleend door de OCMW's (Inforum nr. 225186).
Omz. van 10.7.2007 van de POD Maats. Int. betr. de verwarmingstoelage en het verzenden van gegevens via
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en een nieuwe PrimaWeb-toepassing (Inforum nr. 221425).
Omz. van 4.7.2007 van de POD Maats. Int. – Volmacht gegeven van de OCMW's aan de POD maatschappelijke
integratie voor het openen van nieuwe informatiestromen (Inforum nr. 221092).
Omz. van 25.4.2007 van de Minister van Maats. Int. – De integratie van de OCMW's in het netwerk van de
sociale zekerheid: 1° Het elektronisch overmaken van de gegevens voor de aanvraag van een installatiepremie
toegekend in het kader van de wet van 23.8.2004 tot wijziging van de organieke wet van 8.7.1976. 2° Het
afschaffen van de faxprocedure (Inforum nr. 218750).
Omz. van 12.3.2007 van de POD Maats. Int. – Netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid A036 –
Multifunctioneel attest te versturen aan de instellingen van verzekering tegen ziekte en invaliditeit (Inforum nr.
219724).
Omz. van 7.3.2007 van de POD Maats. Int. – Het belang van de integratie van de rechthebbenden op OCMWsteun in het netwerk van de sociale zekerheid (Inforum nr. 217504).
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Omz. van 30.10.2006 van de Minister van Maats. Int. – De integratie van de OCMW's in het netwerk van de
Sociale Zekerheid (Inforum nr. 213762).
Omz. van 16.12.2005 van de Minister van Maats. Int. – De integratie van de OCMW's in het netwerk van de
Sociale Zekerheid: de verplichting tot overmaking van de beslissingen in het kader van de wet van 26.5.2002
betr. het recht op maatschappelijke integratie vanaf 1.1.2006 (Inforum nr. 206437).
Omz. van 1.2.2005 van de Minister van Maats. Int. - Integratie van de OCMW's in de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid (B.S. 15.3.2005) (Inforum nr. 99812).
Omz. van 8.6.2004 van de Minister van Maats. Int. - Integratie bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
van terugbetalingsdossiers in het kader van de wet 02.04.1965 betr. het ten laste nemen van de steun verleend
door de OCMW's (Inforum nr. 195333).
Omz. van 26.4.2000 van de Minister van Maats. Int. - Aansluiting van de OCMW's bij het netwerk van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Secundair netwerk van de OCMW's - Administratieve cel (Inforum nr.
163567).
Omz. van 9.2.2000 van de Minister van Maats. Int. - Netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Secundair netwerk van de OCMW's - Multifunctioneel attest te versturen aan de instellingen van verzekering
tegen ziekte en invaliditeit (Inforum nr. 162354).
Omz. van 1.2.2000 - Advies Nr. 99/09 van 09.11.1999 betr. een aantal vragen uitgaande van het Ministerie van
Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu met betrekking tot de aanduiding van veiligheidsconsulenten in
de OCMW's (Inforum nr. 162350).
Een update van de adviezen van het sectoraal comité van de sociale zekerheid is beschikbaar op hun website
http://www.privacycommission.be/nl/decisions/social_security en op de website van de KSZ (www.kszbcss.fgov.be).
Omz. van 1.6.1999 - Toetreding van de OCMW's tot het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid (Inforum nr. 155290).
Koninklijk besluit van 12.8.1993 houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van
sociale zekerheid (B.S. 21.8.1993), gew. K.B. 8.10.1998 (B.S. 24.12.1998) (Inforum nr. 58108).
Koninklijk besluit van 11.7.2005 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van het KB van
12.8.1993 houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale
zekerheid, voor wat betreft de OCMW's (B.S. 22.7.2005) (Inforum nr. 202841).
Omz. van 1.1.2009 van de Minister van Maats. Int. betr. de opleiding veiligheidsadviseur van het secundair
netwerk van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (Inforum nr.
249209).
Omz. van 15.12.2008 van de POD Maats. Int. – Logscontrole (Inforum nr. 233901).
Omz. van 1.12.2004 van de Minister van Maats. Int. - Integratie van de OCMW's in de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid (KSZ) - Ondersteuning bij veiligheidsaspecten (Inforum nr. 198370).
Omz. van 9.11.2000 - Toetreding van de OCMW's tot het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid (Inforum nr. 191922).
Een update van de minimale veiligheidsnormen is beschikbaar op de website van de KSZ (www.kszbcss.fgov.be).
Omz. van 7.10.1999 - Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Secundair netwerk van de OCMW's –
Informatieveiligheid (Inforum nr. 160749).

© Brulocalis – Federatie van Brusselse OCMW’s
www.brulocalis.brussels – www.ocmw-info-cpas.be

15

Nathalie STERCKX

Opdrachten die niet in de teksten opgenomen zijn

Laatste update 7.5.2018

Overheidsopdrachten
Wet van 17.6.2016 inzake overheidsopdrachten (B.S. 14.7.2016) (Inforum nr. 298344).
Wet van 17.6.2016 betr. de concessieovereenkomsten (B.S. 14.7.2016), gew. W. 31.7.2017 (B.S. 11.8.2017)
(Inforum nr. 300961).
Wet van 15.6.2006 betr. overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
(B.S. 15.2.2007), meermaals gewijzigd (Inforum nr. 208581).
Koninklijk besluit van 15.7.2011 betr. plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren (B.S.
9.8.2011) (Inforum nr. 256447).
Ministerieel besluit van 18.12.2013 wijz. de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere
koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet 15.6.2006 overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten alsook van de wet 13.8.2011 inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op
defensie- en veiligheidsgebied (B.S. 23.12.2013) (Inforum nr. 279386).
Koninklijk besluit van 14.1.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (B.S. 14.2.2013; Err. 26.3.2013),
meermaals gewijzigd (Inforum nr. 260128).
Koninklijk besluit van 2.6.2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15.6.2006 en
van de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan (B.S. 5.6.2013) (Inforum nr. 274326).
Koninklijk besluit van 7.2.2014 wijz. meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15.6.2006
alsook van de wet 13.8.2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied [Reparatie-KB] (B.S. 21.2.2014) (Inforum nr.
278878).
Wet van 17.6.2013 betr. de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (B.S. 21.6.2013), meermaals gewijzigd (Inforum nr.
274353).

Ord. G.G. van 9.6.2011 tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 12.12.2006 betr. de diensten, wat de bevoegdheden van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie aangaat (B.S. 21.6.2011) (Inforum nr. 257321).
Ord. B.H.G. van 8.5.2014 betr. de opname van milieu- en ethische clausules in de overheidsopdrachten (B.S.
6.6.2014) (Inforum nr. 284298).
Ord. B.H.G. van 8.5.2014 betr. de invoeging van sociale clausules in de overheidsopdrachten (B.S. 17.6.2014)
(Inforum nr. 284542).
B.B.H.R. van 22.4.1999 houdende oplegging van sociale clausules bij de toewijzing van overheidsopdrachten in
het raam van de uitvoering van investeringen van openbaar nut (B.S. 9.9.1999) (Inforum nr. 158090).
Omz. van 11.2.2011 van de POD Maats. Int. en KSZ – Digiflow (Inforum nr. 260232).
Omz. van 2.2011 van de POD Maats. Int. en de Dienst Administratieve Vereenvoudiging – Digitale toepassing
voor overheidsopdrachten – Telemarc (Inforum nr. 260054).
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Omz. B.H.G. van 4.10.2012 betr. de sociale clausules in de overheidsopdrachten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (B.S. 5.12.2012) (Inforum nr. 269961).
Omz. van 16.6.2014 - Overheidsopdrachten - Aanbeveling om in de opdrachtdocumenten technische
specificaties op te nemen inzake de IPv6-compatibiliteit (B.S. 16.6.2014) (Inforum nr. 285523).
Omz. B.H.G. van 4.7.2014 bestemd voor de Brusselse plaatselijke besturen, betr. de gevolgen van het
faillissement van een inschrijver of opdrachtnemer voor hun overheidsopdrachten (B.S. 4.7.2014) (Inforum nr.
285138).
Omz. van 22.7.2014 overheidsopdrachten — Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden van een
opdrachtnemer of onderaannemer — Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden van een
opdrachtnemer of onderaannemer die illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt —
Uitbreiding van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de fiscale en sociale schulden naar bepaalde
fraudegevoelige dienstensectoren (B.S. 4.8.2014) (Inforum nr. 285947).

Overmatige schuldenlast
Wet van 10.8.2001 betr. de Centrale voor kredieten aan Particulieren (B.S. 25.9.2001), gew. W. 13.6.2010 (B.S.
21.6.2010) (inforum nr. 171894).

a. Erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling
Wet van 12.6.1991 op het consumentenkrediet (B.S. 9.7.1991), meermaals gewijzigd (Inforum nr. 18794). Meer
bepaald artikel 67.
Ord. G.G. van 7.11.1996 betr. de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling (B.S. 30.11.1996), gew.
Ord. G.G. 22.12.2006 (B.S. 18.1.2007) en Ord. G.G. 18.1.2007 (B.S. 1.2.2007) (Inforum nr. 106999).
B.V.C.G.G. van 15.10.1998 betr. de erkenning, de opleiding van het personeel en de kostprijs van de
bemiddeling van de instellingen voor schuldbemiddeling (B.S. 11.11.1998) (Inforum nr. 140324).

b. Collectieve schuldenregeling
Burgerlijk Wetboek: artikel 1675/2 tot en met 1675/19 – Collectieve schuldenregeling.
Wet van 5.7.1998 betr. de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in
beslag genomen onroerende goederen (B.S. 31.7.1998, err. B.S. 18.9.1998), meermaals gewijzigd (Inforum nr.
135463).
Koninklijk besluit van 9.12.1998 tot vaststelling van het model van bericht van collectieve schuldenregeling
(B.S. 1.1.1999) (Inforum nr. 143014).
Koninklijk besluit van 18.12.1998 houdende vaststelling van de regels en barema’s tot bepaling van het
ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar (B.S. 31.12.1998) (Inforum nr. 142886).
Bericht van 15.1.2013 (B.S. 15.1.2013) (Inforum nr. 176901).
Koninklijk besluit van 9.8.2002 tot regeling van de werking van het Fonds ter bestrijding van Overmatige
Schuldenlast (B.S. 6.9.2002), gew. K.B. 23.6.2004 (B.S. 15.7.2004) (Inforum nr. 179194).

c. Minnelijke invordering van schulden van de consument
Wet van 20.12.2002 betr. de minnelijke invordering van schulden van de consument (B.S. 29.1.2003), gew. K.B.
4.4.2003 (B.S. 18.4.2003), W. 27.3.2009 (B.S. 7.4.2009) (Inforum nr. 182458).
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Koninklijk besluit van 17.2.2005 tot regeling van de inschrijving van de personen die een activiteit van
minnelijke invordering van schulden uitoefenen en van de waarborgen waarover deze personen moeten
beschikken (B.S. 16.3.2005), gew. K.B. 11.1.2006 (B.S. 6.2.2006), K.B. 26.2.2010 (B.S. 12.3.2010) (Inforum nr.
200235).

d. Basis-bankdienst
Wet van 24.3.2003 tot instelling van een basis-bankdienst (B.S. 15.5.2003), gew. K.B. 7.9.2003 (B.S. 15.9.2003),
W. 1.4.2007 (B.S. 24.4.2007) (Inforum nr. 185102).
Koninklijk besluit van 7.9.2003 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet van 24 maart 2003 tot
instelling van een basis-bankdienst (B.S. 15.9.2003), gew. K.B. 1.4.2007 (B.S. 24.4.2007) (Inforum nr. 187934).

e. Centraal bestand
Koninklijk besluit van 7.12.2010 houdende uitvoering van hoofdstuk Ibis van de eerste titel van het vijfde deel
van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht
en collectieve schuldenregeling en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen
van de wet 29.05.2000 houdende oprichting van een centraal bestand van beslag, delegatie, overdracht en
collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek (B.S.
17.12.2010) (Inforum nr. 252190).
Ministerieel besluit van 29.1.2011 houdende bepaling van het bedrag van de retributie die geheven wordt bij
consultatie van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve
schuldenregeling, evenals de voorwaarden en de modaliteiten van inning (B.S. 31.1.2011) (Inforum nr. 253325).

Prijzen
Ministerieel besluit van 20.4.1993 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen (B.S. 28.4.1993), meermaals
gewijzigd (Inforum nr. 4283).
Ministerieel besluit van 12.8.2005 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen
voor bejaardenopvang (B.S. 31.8.2005) (Inforum nr. 203683).

Riziv – Centra voor dagverzorging
Ministerieel besluit van 22.6.2000 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in art. 37, par. 12, van de
wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli
1994, in de centra voor dagverzorging (B.S. 26.7.2000), meermaals gewijzigd (Inforum nr. 164784).
Koninklijk besluit van 12.10.2010 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de reiskosten van rechthebbenden die
opgenomen zijn in een centrum voor dagverzorging (B.S. 27.10.2010) (Inforum nr. 250889).

Riziv – Rustoorden voor bejaarden – Rust- en verzorgingstehuizen
a. Basisteksten
Koninklijk besluit van 14.7.1994 houdende coördinatie van de wet van 9.8.1963 tot instelling en organisatie
van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (B.S. 27.8.1994),
meermaals gewijzigd (Inforum nr. 73916).
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Koninklijk besluit van 3.7.1996 tot uitvoering van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (B.S. 31.7.1996), meermaals gewijzigd (Inforum nr.
101263).
Verordening van 28.7.2003 tot uitvoering van art. 22, 11°, van de wet betr. de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.7.1994 (B.S. 29.8.2003), meermaals gewijzigd
(Inforum nr. 187743).

b. Forfait
Koninklijk besluit van 13.5.1996 houdende procedure tot vaststelling van de inbreuk en het uitspreken van de
administratieve geldboete van toepassing op de rustoorden voor bejaarden en de erkende rust- en
verzorgingstehuizen (B.S. 9.7.1996) (Inforum nr. 100410).
Ministerieel besluit van 6.11.2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van
de tegemoetkoming, bedoeld in art. 37, par. 12, van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de
rustoorden voor bejaarden (B.S. 26.11.2003), meermaals gewijzigd (Inforum nr. 190122).
Koninklijk besluit van 9.7.2003 tot uitvoering van art. 69, par. 4, tweede lid, van de wet betr. de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (B.S. 22.7.2003),
meermaals gewijzigd (Inforum nr. 186806).
Koninklijk besluit van 21.8.2008 tot uitvoering van art. 37quater, par. 1, van de wet betr. de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.7.1994, voor de zorgverleners
bedoeld in art. 34, eerste lid, 11° en 12°, van dezelfde wet (B.S. 23.9.2008) (Inforum nr. 231785).

c. Derde luik
Koninklijk besluit van 17.8.2007 tot uitvoering van de art. 57 en 59 van de programmawet van 2.1.2001 wat de
harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft (B.S.
21.9.2007), meermaals gewijzigd (Inforum nr. 222545).

d. Eindeloopbaan
Koninklijk besluit van 15.9.2006 tot uitvoering van art. 59 van de wet van 2.1.2001 houdende sociale,
budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en
eindeloopbaan betreft (B.S. 29.9.2006), meermaals gewijzigd (Inforum nr. 213011).

e. Varia
Koninklijk besluit van 25.11.1996 tot vaststelling van de regelen inzake het bijhouden van een
verstrekkingenregister door de zorgverleners bedoeld in artikel 76 van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14.7.1994 en tot bepaling van de
administratieve geldboetes in geval van inbreuk op deze voorschriften (B.S. 13.12.1996), gew. K.B. 11.11.2002
(B.S. 13.12.2002) (Inforum nr. 107552).
Koninklijk besluit van 26.3.2003 tot uitvoering van art. 59ter van de programmawet van 2.1.2001 wat de
tegemoetkoming in de vakbondspremie betreft (B.S. 28.4.2003) (Inforum nr. 184696).

Rustoorden
Ord. G.G. van 17.7.1991 houdende oprichting van een Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (B.S. 24.9.1991), meermaals gewijzigd (Inforum nr. 22209).
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Erkenningsnormen
Koninklijk besluit van 12.3.1974 tot vaststelling van de veiligheidsnormen waaraan rustoorden voor bejaarden
moeten voldoen (B.S. 23.5.1974), gew. B.V.C.G.G. 28.3.1991 (B.S. 5.6.1991) (Inforum nr. 119883).
Art. 45, 68, 109 tot en met 111 van B.V.C.G.G. van 14.3.1996 tot vaststelling van de normen waaraan de
inrichtingen die bejaarden huisvesten moeten voldoen (B.S. 4.4.1996) (Inforum nr. 97028).
Ministerieel besluit van 31.7.1996 tot vaststelling van de inhoud van de opleidingen die de directeurs van de
inrichtingen die bejaarden huisvesten moeten volgen (B.S. 4.9.1996) (Inforum nr. 103075).
Ord. G.G. van 24.4.2008 betr. de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen (B.S.
16.5.2008; err. 13.6.2008) (inforum nr. 228574).
B.V.C.G.G. van 4.6.2009 tot vaststelling van de procedures voor de programmering en de erkenning van de
voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen die tot de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie behoren (B.S. 12.6.2009; err. B.S. 19.6.2009 en B.S. 6.10.2010) (inforum nr. 239037).
B.V.C.G.G. van 3.12.2009 tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang of
huisvesting van bejaarde personen moeten voldoen alsmede tot nadere omschrijving van de groepering en de
fusie en de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen (B.S. 17.12.2009; err. B.S. 22.10.2010),
meermaals gewijzigd (Inforum nr. 243263).
Omz. V.C.G.G. van 1.3.2011: regelgeving betr. voorzieningen voor bejaarde personen (Inforum nr. 254555).
Ministerieel besluit van 21.10.2011 tot vaststelling van de inhoud van de opleidingen die de directeurs van de
voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarden moeten volgen (B.S. 3.11.2011) (Inforum nr. 260612).
Ord. G.G. van 13.7.2017 strekkende tot instelling van een moratorium van het aantal bedden voor bepaalde
voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen (B.S. 18.7.2017) (Inforum nr. 312343).

Rust en verzorgingstehuizen (RVT)
Wet van 27.6.1978 tot wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen en betreffende andere vormen van
verzorging, Artikel 5 (B.S. 12.7.1978), meermaals gewijzigd (Inforum nr. 120337).
Ministerieel besluit van 2.12.1982 tot vaststelling van de programmatiecriteria voor rust- en
verzorgingstehuizen, voor centra voor dagverzorging en voor centra voor niet aangeboren hersenletsels (B.S.
7.12.1982), meermaals gewijzigd (Inforum nr. 120354).
Koninklijk besluit van 21.3.1983 tot vaststelling van de procedure met betrekking tot het bewijs van de
gelijkwaardige vermindering van ziekenhuisbedden in afgeschafte ziekenhuisdiensten zoals bedoeld in artikel 5,
par. 4, tweede lid, van de wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen en
betreffende sommige andere vormen van verzorging (B.S. 2.4.1983) (Inforum nr. 120366).
Koninklijk besluit van 21.5.1987 tot nadere bepaling van de gelijkwaardige vermindering van
ziekenhuisbedden in afgeschafte ziekenhuisdiensten, zoals bedoeld in artikel 5, par. 4, eerste lid, van de wet
van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen
van verzorging (B.S. 4.6.1987), meermaals gewijzigd (Inforum nr. 120360).
Erkenningsnormen
B.V.C.G.G. van 5.5.1994 tot vaststelling van de modaliteiten voor de erkenning en de sluiting van de
ziekenhuizen en hospitalisatiediensten die onder de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie vallen (B.S.
29.7.1994).
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Koninklijk besluit van 21.9.2004 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rusten verzorgingstehuis of als centrum voor dagverzorging of als centrum voor niet aangeboren hersenletsels (B.S.
28.10.2004), meermaals gewijzigd (Inforum nr. 197755).

Sociale economie
Samenwerkingsakkoord van 4.7.2000 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betr. de sociale economie (B.S. 28.8.2001),
goedgekeurd met name bij W. 26.6.2001 (B.S. 28.8.2001) (Inforum nr. 171414), Ord. B.H.G. 26.6.2001 (B.S.
20.11.2001) en gew. bij samenwerkingsakkoorden 15.8.2002 (B.S. 16.5.2003), van 12.2.2004 (B.S. 31.12.2004).
Samenwerkingsakkoord van 30.05.2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie (B.S.
15.3.2006), goedgekeurd met name bij W. 10.5.2006 (B.S. 5.7.2006) (Inforum nr. 211230), Ord. B.H.G.
23.2.2006 (B.S. 15.3.2006; err. 9.10.2007) (Inforum nr. 208185) en gew. bij bijvoegsels van 28.12.2006 (B.S.
22.11.2007), van 20.9.2007 (B.S. 13.8.2008), van 30.4.2010 (B.S. 5.8.2010).
Ministerieel besluit van 10.10.2004 tot vaststelling van de lijst van de initiatieven voor sociale economie met
het oog op de toekenning van een verhoogde staatstoelage aan de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie (B.S.
30.11.2004), gew. M.B. 24.4.2008 (B.S. 28.5.2008) (Inforum nr. 198267).
Omz. van 17.2.2014 van de Staatssecr. Maats. Int. betreffende art. 60, par. 7 verhoogde staatstoelage 2014
(B.S. 28.3.2014) (Inforum nr. 198329).
Ord. B.H.G. van 18.3.2004 betr. de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de
ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen (B.S. 30.3.2004), gew. Ord. B.H.G.
3.5.2007 (B.S. 22.5.2007), Ord. B.H.G. 30.4.2009 (B.S. 8.5.2009) (Inforum nr. 193380).
B.B.H.R. van 22.12.2004 tot uitvoering van de ordonnantie van 18 september 2004 betreffende de
erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de
werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen (B.S. 9.2.2005), gew. B.B.H.R. 13.12.2007 (B.S.
31.12.2007) (Inforum nr. 199565).
Ord. B.H.G. van 26.4.2012 betr. de sociale economie en de erkenning van inschakelingsondernemingen en
plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid met het oog op de toekenning van
toelagen (B.S. 7.5.2012) (Inforum nr. 265161).

Sociale maribel
Wet van 29.06.1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (B.S.
2.7.1981), meermaals gewijzigd (Inforum nr. 92348).
Koninklijk besluit van 18.7.2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling
in de non-profit sector (B.S. 22.8.2002), meermaals gewijzigd (Inforum nr. 178990).
Omz. van 26.3.2015 van RSZPPO – Sociale Maribel: Verhoging van het bedrag van de financiële tussenkomst
vanaf 1.1.2015 - Mededeling 2015/5 (Inforum nr. 264382).
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Volksgezondheid
a. Zorgkundige
Koninklijk besluit van 12.1.2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als
zorgkundige (B.S. 3.2.2006), meermaals gewijzigd (Inforum nr. 207148).
Koninklijk besluit van 12.1.2006 tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen
mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen (B.S.
3.2.2006) (Inforum nr. 207162).

b. Voedingsmiddelen
Koninklijk besluit van 14.11.2003 betr. autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen
(B.S. 12.12.2003), meermaals gewijzigd (Inforum nr. 208509).
Ministerieel besluit van 22.1.2004 betr. de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen (B.S.
13.2.2004).
Koninklijk besluit van 10.11.2005 betr. heffingen bepaald bij art. 4 van de wet van 9.12.2004 betr. de
financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (B.S. 21.11.2005), meermaals
gewijzigd (Inforum nr. 225231).
Bericht van 15.12.2011 over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van
10.11.2005 betr. heffingen bepaald bij art. 4 van de wet van 9.12.2004 houdende de financiering van
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (B.S. 28.12.2011) (Inforum nr.
225257).
Koninklijk besluit van 22.12.2005 betr. levensmiddelenhygiëne (B.S. 30.12.2005), meermaals gewijzigd
(Inforum nr. 206422).
Ministerieel besluit van 12.4.2012 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van art. 12bis, par. 2,
van het KB 14.11.2003 betr. autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen (B.S.
29.6.2012) (Inforum nr. 266405).
Ministerieel besluit van 24.10.2005 betr. de versoepelingen van de toepassingsmodaliteiten van de
autocontrole en de traceerbaarheid in sommige bedrijven van de levensmiddelensector (B.S. 18.11.2005)
(Inforum nr. 208513).

c. Geneesmiddelen
Koninklijk besluit van 21.1.2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers (B.S. 30.1.2009) (Inforum nr.
234956).
Art. 37, par. 3/3 van de wet, gecoördineerd op 14.7.1994, betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen (B.S. 27.8.1994), meermaals gewijzigd.

Ziekenhuizen – Voornaamste bepalingen
Wet van 7.8.1987 betr. de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen [Ziekenhuiswet] (B.S. 7.10.1987),
meermaals gewijzigd, gecoördineerd bij het KB van 10.7.2008 (B.S. 7.11.2008) (Inforum nr. 232885).
Koninklijk besluit van 19.6.2009 tot wijziging van het KB van 10 juli 2008 houdende coördinatie van de wet
betr. de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen (B.S. 28.7.2009) (Inforum nr. 240029).
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