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WEGWIJS IN

het beroep tegen een
OCMW-beslissing

WEGWIJS IN HET BEROEP TEGEN
EEN OCMW BESLISSING
in dertien stappen...
Wat moet ik doen bij een beslissing van een OCMW?
Hoe moet ik mijn beroep indienen?
Voor welke rechtbank moet ik het beroep indienen?
Binnen welke termijn moet ik mijn beroep indienen?
Er is een gebrek aan beslissing vanwege het OCMW, wat kan ik doen?
Wat kan ik doen wanneer de beroepstermijn is overschreden?
Hoe kan ik een dringend beroep indienen?
Wanneer ik een beroepsprocedure start voor de arbeidsrechtbank heb ik
dan recht op een tussenkomst van een advocaat of op juridische bijstand?
Hoe zal mijn beroepsprocedure verlopen?
Welke rol kan de sociale dienst van mijn OCMW spelen in het kader van de
procedure?
Hoeveel zal een beroepsprocedure mij kosten?
Hoe zal mijn OCMW de beslissing van de rechtbank uitvoeren?
Kan ik in beroep gaan tegen de beslissing van de arbeidsrechtbank?
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Wat moet ik doen bij een beslissing
van een OCMW?

Indien je het niet eens bent met een OCMW beslissing, kan je in beroep gaan bij
de arbeidsrechtbank.
Dat neemt niet weg dat je de maatschappelijk werker kan vragen meer uitleg te
krijgen over de OCMW beslissing.
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Hoe moet ik mijn beroep indienen?

Het beroep wordt ingediend ofwel:
• Mondeling bij de griffie van de bevoegde arbeidsrechtbank (de griffies beschikken vaak over in te vullen formulieren). Zorg dat je (een kopie van) de OCMW
beslissing bij je hebt.
• Via een schriftelijk verzoek. Het schriftelijke beroep bestaan uit een brief gericht
aan de arbeidsrechtbank. Doe je dit via een aangetekende brief dan heb je het bewijs dat het beroep binnen de termijn werd ingediend. Deze brief moet minstens
de naam en het adres bevatten van de persoon die het beroep indient en het
OCMW waartegen het beroep wordt ingeleid. De rechtbank stuurt, in principe,
een ontvangstbevestiging van dit beroep binnen de 15 dagen.
o Het beroep moet gedateerd en ondertekend zijn.
o Het is wenselijk om een kopie van de beslissing waartegen beroep wordt
ingediend bij te voegen.
o Het beroep moet niet noodzakelijk gemotiveerd worden, zelfs niet summier.
Het is soms beter om de argumenten voor het beroep niet uit te werken
zolang er geen diepgaande analyse heeft plaatsgevonden en je geen kennis
hebt kunnen nemen van het administratief dossier van het OCMW (dat
wordt meegedeeld in het kader van de procedure).
o Argumenten en bewijsstukken kun je tijdens de procedure uitwerken en
verzamelen.
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Voor welke rechtbank moet ik
het beroep indienen?

• Wanneer de OCMW beslissing gaat over de toekenning van een maatschappelijke dienstverlening of leefloon dan dien je beroep in bij de arbeidsrechtbank.
• De bevoegde arbeidsrechtbank is die van je verblijfplaats (of wanneer je geen
verblijfplaats heeft, die van je woonplaats). Je kan de internetsite van de FOD
Justitie raadplegen voor de arbeidsrechtbank van je verblijfsplaats (www.just.fgov.
be, rubriek “gerechtelijke adressen”).
• Het OCMW moet in haar beslissing het adres vermelden van de rechtbank waarbij je beroep moet indienen.
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Binnen welke termijn moet ik mijn
beroep indienen?

• Binnen het recht op maatschappelijke integratie (leefloon) of het recht op
maatschappelijke dienstverlening moet je beroep indienen binnen een termijn
van drie maanden.
• De termijn loopt vanaf de kennisgeving van de beslissing, ofwel:
o Vanaf de datum van de aangetekende brief. De datum die in aanmerking
wordt genomen voor het indienen van het beroep is de datum van de
neerlegging van de aangetekende brief bij de post (datum van het
ontvangstbewijs van de neerlegging van de aangetekende brief).
o Vanaf de datum van de ontvangstbevestiging die je ondertekent of de
datum waarop de beslissing je persoonlijk wordt overhandigd.
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Er is een gebrek aan beslissing vanwege het OCMW, wat kan ik doen?

• Heb je binnen een termijn van een maand geen OCMW beslissing ontvangen
dan kun je beroep indienen.
• Neemt het OCMW geen beslissing binnen een termijn van een maand, dan start
de beroepstermijn vanaf de dag van de vaststelling van het gebrek aan beslissing.
• Je kan contact op te nemen met de maatschappelijk werker die verantwoordelijk
is voor je dossier om te weten wat de redenen zijn van het gebrek aan beslissing.

• Je kunt ook tegelijkertijd een nieuwe aanvraag indienen bij het OCMW (om je
rechten te vrijwaren indien geoordeeld zou worden dat het beroep te laat werd
ingediend).
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Wat kan ik doen wanneer de
beroepstermijn is overschreden?

• Wanneer een termijn van drie maanden is overschreden, is het niet meer mogelijk om een beroep in te dienen bij de rechtbank.
• Je kan echter een nieuwe aanvraag indienen bij het OCMW, doe dit enkel als er
een nieuw element is. Het dient tot niets om dezelfde aanvraag opnieuw in te
dienen op basis van dezelfde elementen.
• Het OCMW zal een nieuw sociaal onderzoek uitvoeren en een nieuwe beslissing
nemen, rekening houdend met de nieuwe elementen. Indien de beslissing negatief
is, heb je de mogelijkheid om een nieuw beroep in te dienen.
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Hoe kan ik een dringend
beroep indienen?

• Indien je zaak zeer dringend is, is het mogelijk om een aanvraag “in kort geding”
in te dienen bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank. De beoordeling van de
hoogdringendheid hangt af van de rechtbank.
• De bijzondere hoogdringendheid moet gerechtvaardigd worden en de voorzitter
van de rechtbank zal zich, gelet op de hoogdringendheid, voorlopig uitspreken
in kort geding: je kan een beslissing ontvangen binnen enkele dagen of sneller in
geval van extreme hoogdringendheid. Deze beslissing in kort geding spreekt zich
niet uit over de grond.
• Voor deze procedure blijkt de tussenkomst van een advocaat noodzakelijk.
• Het is beter om tijdens het beroep sociale hulp te vragen: voorbeeld: voedselpakketten, financiële steun,... Dit is een levensnoodzakelijke hoogdringendheid en
geen hoogdringende administratieve procedure.
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Wanneer ik een beroepsprocedure
start voor de arbeidsrechtbank heb ik
dan recht op een tussenkomst van een
advocaat of op juridische bijstand?

• De tussenkomst van een advocaat is niet verplicht: je mag jezelf verdedigen voor
de rechtbank, maar het is nuttiger om een advocaat te hebben, want die kent de
procedure.
• In functie van de bestaansmiddelen is het mogelijk om een beroep te doen op
een advocaat voor “juridische bijstand”, dit wil zeggen een advocaat die zal betaald
worden door de Staat (= Pro Deo-advocaat).
• Je zal onder andere het volgende moeten bezorgen aan de bureaus voor juridische bijstand:
o Een kopie van de OCMW beslissing waarmee je niet akkoord gaat,
o het bewijs van je bestaansmiddelen en, indien nodig, van het bedrag ervan,
een attest op erewoord van gebrek aan bestaansmiddelen,
o je gezinssamenstelling.
• Wanneer het gaat over leefloon off maatschappelijke dienstverlening is het mogelijk je te laten bijstaan of te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde
van een organisatie (vzw) die als doel heeft de belangen van de kansarmen te
verdedigen. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker van een sociale dienst.
o Deze persoon moet in het bezit zijn van een schriftelijke volmacht die je
hebt ondertekend, die hem machtigt om je te vertegenwoordigen voor
de rechtbank.
o Deze persoon zal een kopie van de statuten van zijn/haar organisatie
moeten voorleggen aan de rechtbank.

9

Hoe zal mijn beroepsprocedure
verlopen?

Na het indienen van het beroep moet je:
• De argumenten voorbereiden om het verzoek te staven.
• De verschillende noodzakelijke elementen voor je bewijsvoering verzamelen,
samen met je ontvangstbewijs (bewijs van de datum waarop je je bij het OCMW
hebt aangemeld).

• Elk argument of document dat je zal gebruiken zo vlug mogelijk en vóór de zitting
meedelen:
o aan de advocaat, als er een is, of aan het OCMW;
o aan het arbeidsauditoraat voor de zitting.
• Het OCMW zal haar administratief dossier neerleggen op de rechtbank.
• Je kan kennis nemen van het dossier dat het OCMW neergelegd bij de griffie van
de rechtbank: je kan dit raadplegen of er een kopie van nemen.
Het kan ook dat het OCMW je een kopie van het dossier bezorgt.
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Welke rol kan de sociale dienst van
mijn OCMW spelen in het kader
van de procedure?

Het is mogelijk dat de sociale dienst helpt bij:
• De voorbereiding van het dossier: je de element bezorgd of die aan je advocaat
geeft om je verdediging voor te bereiden = de verschillende bewijselementen
verzamelen.
• Het belang van de documenten en bewijselementen verduidelijkt.
Dit is niet vanzelfsprekend, omdat er een geschilpunt is tussen jezelf en het OCMW.
De rechtbank zal het dossier volledig onderzoeken: zij zal nagaan of aan alle
voorwaarden om de gevraagde steun te ontvangen wel degelijk is voldaan.
De rechtbank beperkt zich niet tot het onderzoeken van slechts een voorwaarde,
ze zal alle voorwaarden onderzoeken. Ook al is de OCMW beslissing gebaseerd
op het niet voldoen aan één enkele voorwaarde. Je moet er dus voor zorgen dat je
voorbereid bent om andere elementen (voorwaarden) te rechtvaardigen dan enkel
diegene die vermeld worden in de OCMW beslissing.
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Hoeveel zal een beroepsprocedure
mij kosten?

De procedure is volledig gratis: indien je gelijk krijgt of zelfs wanneer het OCMW
gelijk krijgt, behalve bij een roekeloze en kwetsende procedure.
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Hoe zal mijn OCMW de beslissing
van de rechtbank uitvoeren?

Alles zal afhangen van wat de rechtbank beslist.
Er zijn 2 mogelijkheden:
a) ofwel spreekt de rechtbank wat men noemt “de voorlopige uitvoering van het
vonnis, zonder borgtocht, noch kantonnement, ondanks gelijk welk beroep” uit
= het OCMW moet het vonnis uitvoeren en de steun betalen waartoe het
veroordeeld werd, zelfs al gaat het OCMW in beroep. Het zal de steun moeten
betalen tijdens de volledige beroepsprocedure.
Opgelet: indien het Arbeidshof het vonnis van de rechtbank herziet en beslist
dat het OCMW niet veroordeeld mocht worden tot het betalen van steun, dan
zou je in principe de steun die je kreeg moeten terugbetalen. Echter zal op dat
ogenblik het OCMW beoordelen, rekening houdend met het specifieke geval of
ze daadwerkelijk de steun bij je zullen terugvorderen.
b) ofwel staat de rechtbank de voorlopige uitvoering van haar vonnis niet toe
= het OCMW moet de steun niet betalen waartoe het veroordeeld was, als het
OCMW in beroep gaat tegen de beslissing.
Dient het OCMW geen beroep in binnen een termijn van een maand, dan is het
vonnis definitief.
Het is dus zeer belangrijk om de arbeidsrechtbank te vragen om “de voorlopige
uitvoering” van haar vonnis toe te kennen, want de rechtbank kan dit niet ambtshalve
toekennen. Indien de rechtbank het OCMW veroordeelt, moet zij de in het vonnis
vermelde steun aan je toekennen.
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Kan ik in beroep gaan tegen de
beslissing van de arbeidsrechtbank?

Indien je het niet eens bent met het vonnis van de arbeidsrechtbank, kan je in beroep
gaan bij het Arbeidshof dat de zaak opnieuw onderzoekt.

BIJLAGE: Verplichte vermeldingen in de beslissing van het OCMW
1.
2.
3.
4.

De mogelijkheid om beroep in te dienen bij de bevoegde rechtbank;
Het adres van de bevoegde rechtbank;
De termijn en de modaliteiten om een beroep in te dienen;
De inhoud van de artikelen 728 en 1017 van het gerechtelijk wetboek (regel
inzake verschijning en vertegenwoordiging voor de rechtbanken en regels in
verband met de gerechtelijke uitgaven);
5. De referenties van het dossier en van de dienst en de maatschappelijk werker
die het beheert;
6. De mogelijkheid om uitleg te krijgen over de beslissing bij de dienst die het
dossier beheert. In LL voorziet de wet er eveneens in dat de beslissing eveneens
het volgende moet verduidelijken;
7. Het feit dat het beroep bij de arbeidsrechtbank de uitvoering van de beslissing
niet opschort;
8. Indien nodig, de periodiciteit van de betaling.
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