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N° 4 DE M. DRÈZE

Art. 75

Supprimer cet article.

N° 5 DE M. DRÈZE

Art 76

Supprimer cet article.

JUSTIFICATION

Le principe général de «la solidarité familiale qui prime sur
la solidarité publique» doit être maintenu.

Nr. 4 VAN de HEER DRÈZE

Art. 75

Dit artikel weglaten.

Nr. 5 VAN DE HEER DRÈZE

Art. 76

Dit artikel weglaten

VERANTWOORDING

Het algemeen principe naar luid waarvan de gezins-
solidariteit primeert boven de openbare solidariteit moet ge-
handhaafd blijven.

Documents précédents :

Doc 51 2020/ (2005/2006) :
001 : Projet de loi.
002 à 005 : Amendements.

Voorgaande documenten :

Doc 51 2020/ (2005/2006) :
001 : Wetsontwerp.
002 tot 005 : Amendementen.

PROJET DE LOI WETSONTWERP

portant des dispositions diverses houdende diverse bepalingen

AMENDEMENTS

déposés en Commission de la Santé publique, de
l’Environnement et du Renouveau de la Société

AMENDEMENTEN

ingediend in de Commissie voor de Volksgezondheid,
het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing
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Voorts heeft de Ministerraad in Oostende besloten na een
jaar zijn beslissing te evalueren om de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn de mogelijkheid te bieden «algemeen
af [te] zien van het verhalen van de maatschappelijke dienst-
verlening verleend aan personen die ten laste zijn genomen
in instellingen, waar bejaarden worden gehuisvest, op de
onderhoudsplichtigen, met de goedkeuring van de gemeen-
telijke overheid» (artikel 101 van de programmawet van 9 juli
2004). Naar onze mening moet een soortgelijke evaluatie
worden voorgelegd vooraleer de wet opnieuw wordt bijge-
stuurd.

Ten slotte biedt de vigerende regelgeving reeds een reeks
mogelijkheden om bepaalde misbruiken te voorkomen. In dat
verband heeft de minister van Maatschappelijke Integratie trou-
wens naar aanleiding van een recente parlementaire vraag,
het volgende gepreciseerd (Senaat nr. 3-2137, 24/01/2005):
«Wanneer de in het rusthuis verblijvende persoon ten onrechte
een tussenkomst van het OCMW heeft bekomen door onjuiste
of onvolledige verklaringen of doordat deze persoon zich met
bedrieglijk opzet verarmd heeft, kan het OCMW zich recht-
streeks richten tegen de bejaarde persoon zelf (…) Het OCMW
heeft eveneens de mogelijkheid om in voorkomend geval, na
een sociaal onderzoek met betrekking tot de situatie van de
onderhoudsplichtigen, de steunaanvrager te verwijzen naar
deze laatsten.».

Nr. 6 VAN DE HEER GOUTRY

Art. 75

In de voorgestelde tekst de volgende wijzigingen
aanbrengen:

A) de woorden «tijdens de laatste vijf jaren vóór de
aanvang van de maatschappelijke hulp» weglaten;

B) de volgende zin toevoegen:

«Voor de vaststelling van deze opzettelijke vermin-
dering houdt men rekening met een verjaringstermijn
die ten vroegste aanvangt vijf jaar vóór de aanvang van
de maatschappelijke hulp.».

Luc GOUTRY (CD&V)

Par ailleurs, le Conseil des ministres d’Ostende a décidé
d’évaluer après un an sa décision de permettre à un CPAS de
«renoncer de manière générale au recouvrement de l’aide
sociale octroyée aux personnes prises en charge dans des
établissements, d’hébergement pour personnes âgées, à
charge de ceux qui doivent des aliments, avec l’accord de
l’autorité communale» (article 101 de la loi-programme du 9
juillet 2004). Nous estimons qu’une telle évaluation doit être
présentée avant de modifier à nouveau la législation.

Enfin, la réglementation actuelle offre déjà une série de
possibilités pour éviter certains abus. Le ministre de l’Intégra-
tion sociale a d’ailleurs précisé lors d’une récente question
parlementaire (Sénat n° 3-2137, 24 janvier 2005):

«Lorsque la personne, résidant en maison de repos, a ob-
tenu indûment une intervention du CPAS à la suite de décla-
rations inexactes ou incomplètes, ou parce que cette personne
s’est appauvrie avec une intention frauduleuse, le CPAS peut
s’adresser directement à la personne âgée elle-même. Le cas
échéant, le CPAS peut également renvoyer le demandeur
d’aide vers ses débiteurs d’aliments après avoir effectué une
enquête sociale relative à la situation de ces derniers.».

Benoît DRÈZE (cdH)

N°6 DE M. GOUTRY

Art. 75

Dans le texte proposé, apporter les modifications
suivantes:

A) supprimer les mots «au cours des cinq dernières
années précédant le début de l’aide sociale»;

B) ajouter la phrase suivante:

«Pour déterminer cette diminution volontaire, on tient
compte d’un délai de prescription qui prend cours au
plus tôt cinq ans avant le début de l’aide sociale.»



32020/006DOC 51

K A M E R    4e   Z I T T I N G  V A N  D E  5 1e  Z I T T I N G S P E R I O D EC H A M B R E   4e  S E S S I O N  D E  L A  51e  L É G I S L A T U R E 20062005

Nr. 7 VAN DE DAMES DIERICKX, LAHAYE-BATTHEU
EN DE HEER CHEVALIER

Art. 75

In de voorgestelde tekst, de woorden «tijdens de
vijf laatste jaren vóór de aanvang van de maatschappe-
lijke hulp» vervangen door de woorden «tijdens de
laatste vijf jaren vóór de aanvang van de maatschappe-
lijke hulp of tijdens de uitoefening van de maatschappe-
lijke hulp».

VERANTWOORDING

Ook het opzettelijk verminderen van het patrimonium tij-
dens de uitoefening van de maatschappelijke hulp moet aan-
leiding kunnen geven tot verhaal.

Hilde DIERICKX (VLD)
Sabien LAHAYE-BATTHEU (VLD)
Miguel CHEVALIER (VLD)

N° 7 DE MMES DIERICKX, LAHAYE-BATTHEU ET M.
CHEVALIER

Art. 75

Remplacer les mots «au cours des cinq dernières
années précédant le début de l’aide sociale» par les
mots «au cours des cinq dernières années précédant
le début de l’aide sociale ou pendant l’exercice de l’aide
sociale».

JUSTIFICATION

L’appauvrissement volontaire du patrimoine pendant l’exer-
cice de l’aide sociale doit également pouvoir donner lieu à un
recouvrement.
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