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Art. 58. In de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

Art. 58. Dans la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics
d’aide sociale, les modifications suivantes sont apportées :

1˚ In artikel 60, § 3, tweede lid, worden de woorden «artikel 6 van de
wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum» vervangen door de woorden « de artikelen 3, 5˚ en 6˚, 4, 11
en 13, § 2, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op
maatschappelijke integratie ».

1˚ A l’article 60, § 3, deuxième alinéa, les termes « article 6 de la loi du
7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence »
sont remplacés par les termes « aux articles 3, 5˚ et 6˚, 4, 11 et 13, § 2, de
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale ».

2˚ In artikel 68bis, § 5, worden de woorden « artikel 5 van de wet van
7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum »
vervangen door de woorden « artikel 16 van de wet van 26 mei 2002
betreffende het recht op maatschappelijke integratie ».

2˚ A l’article 68bis, § 5, les mots « article 5 de la loi du 7 août 1974
instituant le droit à un minimum de moyens d’existence » sont
remplacés par les mots « article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant
le droit à l’intégration sociale ».

Art. 59. Voor de toepassing van artikel 32, §§ 2, 3, 4 en 5 worden tot
31 december 2005 ook de rechthebbenden op een bestaansminimum
overeenkomstig de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht
op een bestaansminimum meegeteld.

Art. 59. Pour l’application de l’article 32, §§ 2, 3, 4 et 5 sont
également pris en compte jusqu’au 31 décembre 2005 les bénéficiaires
du minimum de moyens d’existence conformément à la loi du
7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence.

Art. 60. Deze wet treedt in werking op een door de Koning te
bepalen datum, en uiterlijk op 1 oktober 2002, met uitzondering van
artikel 40 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2002.

Art. 60. La présente loi entre en vigueur à une date que le Roi fixe,
et au plus tard le 1er octobre 2002, à l’exception de l’article 40 qui
produit ses effets à partir du 1er janvier 2002.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Brussel, 26 mei 2002.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2002.

ALBERT

ALBERT

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Minister van Werkgelegenheid,
Mevr. L. ONKELINKX

La Ministre de l’Emploi,
Mme L. ONKELINX

De Minister van Maatschappelijke Integratie,
J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de l’Intégration sociale,
L. VANDE LANOTTE

Met ’s Lands zegel gezegeld :

Scellé du sceau de l’Etat :

De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN

Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
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N. 2002 — 2698
[C − 2002/22564]
11 JULI 2002. — Koninklijk besluit houdende het algemeen
reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie

F. 2002 — 2698
[C − 2002/22564]
11 JUILLET 2002. — Arrêté royal portant règlement général
en matière de droit à l’intégration sociale

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
4 juni 2002;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van
5 juni 2002;
Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd door de
omstandigheid dat de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op
maatschappelijke integratie, die de wet van 7 augustus 1974 tot
instelling van het recht op een bestaansminimum vervangt, in het
belang van de door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
geholpen personen zo snel mogelijk en uiterlijk op 1 oktober 2002 in
werking moet treden; dat het van fundamenteel belang is dat, in het
kader van het beleid tot integratie van de door de openbare centra voor

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale;
Vu l’avis de l’Inspecteur des finances, donné le 4 juin 2002;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2002;
Vu l’urgence motivée par le fait que la loi du 26 mai 2002 concernant
le droit à l’intégration sociale qui remplace la loi du 7 août 1974
instituant le droit à un minimum de moyens d’existence doit, dans
l’intérêt des personnes aidées par les centres publics d’aide sociale,
entrer en vigueur le plus tôt possible et au plus tard le 1er octobre 2002;
qu’il est essentiel que dans le cadre de la politique d’intégration des
personnes aidées par les centres publics d’aide sociale les ayants droit
à l’intégration sociale puissent le plus rapidement possible bénéficier
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maatschappelijk welzijn geholpen personen, de gerechtigden op maatschappelijke integratie zo snel mogelijk zouden kunnen genieten van
de nieuwe inschakelingsmaatregelen, onder meer wat betreft de
verruiming van het toepassingsgebied van de wet, de nieuwe categorieën van gerechtigden, het recht op arbeid en de juridische bescherming die aan deze nieuwe rechten gekoppeld is; dat deze uitvoeringsmaatregelen nodig zijn en niet kunnen los gezien worden van het
daadwerkelijk nastreven van de doelstellingen van de wetgever ten
opzichte van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op
maatschappelijke integratie; dat de openbare centra voor maatschappelijk welzijn overigens zo snel mogelijk moeten ingelicht worden over
de inhoud van deze nieuwe maatregelen die ze ten aanzien van de
betrokken doelgroep zullen moeten toepassen; dat de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn dan ook dringend het nodige moeten
kunnen doen om deze nieuwe maatregelen op te nemen in hun
informaticaprogramma’s voor de toekenning van de daaraan verbonden toelagen van de federale Staat; dat dit besluit dringend en
onverwijld moet worden aangenomen;

des nouvelles mesures d’insertion, notamment en ce qui concerne
l’élargissement du champs d’application de la loi, les nouvelles
catégories de bénéficiaires, le droit à l’emploi et les protections
juridiques liées à ces droits nouveaux; que les présentes mesures
d’exécution sont nécessaires et indissociables à l’exécution effective des
objectifs que s’est fixé le législateur concernant la loi du 26 mai 2002
concernant le droit à l’intégration sociale; que par ailleurs il y a lieu
d’informer le plus rapidement possible les centres publics d’aide sociale
du contenu de ces nouvelles mesures qu’ils seront amenés à appliquer à
l’égard du public cible concerné; que corollairement les centres publics
d’aide sociale doivent d’urgence être en mesure de pouvoir s’organiser
afin de faire intégrer ces nouvelles mesures dans leurs programmes
informatiques en vue de l’octroi des subventions de l’Etat fédéral qui y
sont liées; qu’il s’avère urgent d’adopter le présent arrêté sans délai;

Gelet op het advies nr. 33.622/3 van de Raad van State, gegeven op
20 juni 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Vu l’avis no 33.622/3 du Conseil d’Etat, donné le 20 juin 2002 en
application de l’article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le
Conseil d’Etat;

Op de voordracht van Onze Minister van Maatschappelijke Integratie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intégration sociale et de
l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
HOOFDSTUK I. — Inleidende bepalingen

Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. — Dispositions introductives

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

Article 1er. En vue de l’application du présent arrêté, il faut
entendre par :

1° wet : de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie;

1° loi : la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale;

2° minister : de minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie;

2° ministre : le ministre compétent pour l’Intégration sociale;

3° centrum : het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;

3° centre : le centre public d’aide sociale;

4° aanvrager : de persoon die het recht op maatschappelijke integratie heeft aangevraagd of wiens recht op maatschappelijke integratie op
initiatief van het centrum wordt onderzocht.

4° demandeur : la personne qui a demandé le droit à l’intégration
sociale ou dont le droit à l’intégration sociale est examiné à l’initiative
du centre.

Art. 2. Wordt geacht zijn werkelijke verblijfplaats in België te hebben
in de zin van artikel 3, 1°, van de wet, degene die gewoonlijk en
bestendig op het grondgebied van het Koninkrijk verblijft, zelfs als hij
niet over een woonst beschikt of niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters bedoeld in artikel 1, § 1, 1°, van de wet van 19 juli 1991
betreffende de bevolkingsregisters, voorzover hij op het grondgebied
van het Rijk mag verblijven.

Art. 2. Est considéré comme ayant sa résidence effective en Belgique
au sens de l’article 3, 1°, de la loi, celui qui séjourne habituellement et
en permanence sur le territoire du Royaume, même s’il ne dispose pas
d’un logement ou s’il n’est pas inscrit dans les registres de la population
visés à l’article 1er, § 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux
registres de la population, pour autant qu’il soit autorisé au séjour sur
le territoire du Royaume.

HOOFDSTUK II. – Toekenningsprocedure

CHAPITRE II. — Procédure d’octroi

Afdeling 1. — Aanvraag

Section 1re. — Demande

Art. 3. Onder dienstige inlichtingen in de zin van artikel 17 van de
wet worden de volgende inlichtingen verstaan :

Art. 3. Par informations utiles au sens de l’article 17 de la loi, on
entend les informations suivantes :

1° de voorwaarden om gerechtigd te zijn op het leefloon, al dan niet
gepaard gaand met een geı̈ndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie, en op de maatschappelijke integratie door tewerkstelling, alsook de voorwaarden om dit recht te behouden;

1° les conditions pour avoir droit au revenu d’intégration, assorti ou
non d’un projet individualisé d’intégration sociale, et à l’intégration
sociale par l’emploi, ainsi que les conditions pour conserver ce droit;

2° de wettelijke voorwaarden waarbinnen het centrum het leefloon
kan terugvorderen van de aanvrager en zijn onderhoudsplichtigen;

2° les conditions légales auxquelles le centre peut récupérer le revenu
d’intégration auprès du demandeur et de ses débiteurs d’aliments;

3° het bedrag waarop betrokkene zal gerechtigd zijn, alsook de
elementen die in aanmerking worden genomen om dit bedrag vast te
stellen;

3° le montant auquel le demandeur aura droit, ainsi que les éléments
pris en considération pour fixer ce montant;

4° in voorkomend geval, de draagwijdte van het contract inzake het
geı̈ndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie;

4° le cas échéant, la portée du contrat relatif au projet individualisé
d’intégration sociale;

5° de rechtsmiddelen tegen de beslissingen van het centrum;

5° les voies de recours à l’égard des décisions du centre;

6° de bij artikel 6, § 3, van de wet voorziene rechten van de aanvrager,
wanneer het centrum met hem onderhandelt over een arbeidsovereenkomst of een geı̈ndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie;

6° les droits du demandeur prévus à l’article 6, § 3, de la loi, lorsque
le centre négocie avec celui-ci un contrat de travail ou un projet
individualisé d’intégration sociale;

7° de gebeurlijke veranderingen in de situatie van de betrokkene die
een weerslag hebben op zijn hoedanigheid van rechthebbende of op het
toegekende bedrag en die aan het centrum moeten worden gemeld
overeenkomstig artikel 22, § 1, tweede lid, van de wet.

7° les modifications éventuelles de la situation de l’intéressé, qui ont
une incidence sur sa qualité de bénéficiaire ou sur le montant octroyé et
qui doivent être portées à la connaissance du centre conformément à
l’article 22, § 1er, alinéa 2, de la loi.

Deze inlichtingen worden schriftelijk verstrekt op basis van de
toepasselijke reglementering, en mondeling wat 4° betreft.

Ces informations sont fournies par écrit sur la base de la réglementation en vigueur, et oralement en ce qui concerne le 4°.

Art. 4. Het centrum is ertoe gehouden de mondelinge aanvragen
tijdens zitdagen, op welbepaalde dagen en minstens tweemaal per
week, in ontvangst te nemen.

Art. 4. Le centre est tenu de recevoir les demandes verbales lors des
permanences, à jours fixes, et au moins deux fois par semaine.
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Een bericht wordt op een zichtbare en blijvende wijze aangebracht in
het centrum en op de plaats voorbehouden voor de officiële bekendmakingen van het gemeentebestuur; dit bericht vermeldt het lokaal
waar en de dagen en uren waarop de belanghebbenden zich kunnen
aanbieden.

Un avis est affiché de façon apparente et permanente au centre et à
l’endroit réservé aux publications officielles de l’administration communale; cet avis indique le local ainsi que les jours et les heures
auxquels les intéressés peuvent se présenter.

Afdeling 2. — Onderzoek

Section 2. — Enquête

Art. 5. De personen bedoeld in artikel 19, § 1, tweede lid, van de wet
moeten houder zijn van het diploma van maatschappelijk assistent, van
gegradueerde verpleger gespecialiseerd in gemeenschapsgezondheid
of van sociaal verpleger, erkend door de Gemeenschappen.

Art. 5. Les personnes visées à l’article 19, § 1er, alinéa 2, de la loi
doivent être porteur du diplôme d’assistant social, d’infirmier gradué
spécialisé en santé communautaire, ou d’infirmier social, reconnu par
les Communautés.

Art. 6. § 1. Iedere aanvraag wordt onderzocht op basis van een
vooraf opgemaakt formulier, dat behoorlijk moet worden ingevuld en
dat de volgende gegevens bevat :

Art. 6. § 1er. Toute demande est instruite sur la base d’un formulaire
préétabli, dûment complété et qui comporte les éléments suivants :

1° alle inlichtingen betreffende de identiteit en de materiële en sociale
toestand van de betrokkene, alsook van iedere persoon met wie hij
samenwoont, nodig voor de toepassing van artikel 34, §§ 1 en 2;

1° tous les renseignements nécessaires pour l’application de l’article 34, §§ 1er et 2, et relatifs à l’identité et à la situation matérielle et
sociale de l’intéressé, ainsi que de toute personne avec laquelle il
cohabite;
2° la déclaration de ressources;
3° l’indication du ou des centres qui ont déjà fait application à l’égard
du demandeur des dispositions prévues aux articles 9 et 14, § 3, de la
loi et à l’article 35, § 1er;
4° l’autorisation donnée par le demandeur au centre de vérifier tous
renseignements et déclarations auprès des organismes financiers, des
institutions de sécurité sociale et des administrations publiques et
notamment auprès des fonctionnaires du Service de Mécanographie de
l’Administration des Contributions directes et du receveur de l’enregistrement et des domaines.
§ 2. Les renseignements et déclarations qui font l’objet des points 1°,
2° et 3° du § 1er sont certifiés sincères et complets, datés et signés par le
demandeur.
A la demande du centre, lorsque l’information ne peut être obtenue
auprès de l’administration publique belge et qu’elle est nécessaire pour
l’instruction du dossier, le demandeur doit fournir une attestation
officielle concernant son patrimoine immobilier.
§ 3. Le centre peut demander aux fonctionnaires du Service de
Mécanographie de l’Administration des Contributions directes et au
receveur de l’enregistrement et des domaines de lui fournir les
renseignements relatifs aux ressources et au patrimoine de la personne
concernée et de la personne cohabitante visée à l’article 34, §§ 1 et 2; s’il
échet, ces fonctionnaires transmettent la demande aux bureaux dans le
ressort desquels les intéressés sont connus; il y est répondu dans les
quinze jours.
Le même délai doit être respecté par les autres administrations
publiques, organismes financiers et institutions de sécurité sociale
éventuellement consultés par le centre.
§ 4. Si le centre le juge nécessaire, il peut soumettre le demandeur qui
invoque des raisons de santé, étayées ou non par un certificat médical
du médecin traitant, à un examen médical par un médecin mandaté et
rémunéré par le centre.

2° de aangifte van bestaansmiddelen;
3° de vermelding van het centrum of de centra die ten aanzien van de
aanvrager reeds toepassing gemaakt hebben van de bepalingen van
artikelen 9 en 14, § 3, van de wet en van artikel 35, § 1;
4° de door de aanvrager aan het centrum gegeven machtiging om alle
inlichtingen en verklaringen na te zien bij financiële instellingen,
instellingen van sociale zekerheid en bij de openbare besturen, en onder
meer, bij de ambtenaren van de Mechanografische Dienst van de
Administratie der Directe Belastingen en bij de ontvanger der registratie en domeinen.
§ 2. De inlichtingen en verklaringen die het voorwerp uitmaken van
de punten 1°, 2°en 3° van § 1 worden door de betrokkene als oprecht en
volledig verklaard, gedagtekend en ondertekend.
Op vraag van het centrum, wanneer de informatie niet kan worden
bekomen bij de Belgische openbare administratie en ze nodig is voor
het onderzoek van het dossier, moet de aanvrager een officieel attest
betreffende zijn onroerend vermogen bezorgen.
§ 3. Het centrum kan aan de ambtenaren van de Mechanografische
Dienst van de Administratie der Directe Belastingen en aan de
ontvanger der registratie en domeinen vragen hem de inlichtingen te
verschaffen in verband met de bestaansmiddelen en het patrimonium
van de betrokken persoon en van de samenwonende persoon bedoeld
in artikel 34, §§ 1 en 2; in voorkomend geval zenden deze ambtenaren
de vraag door aan de kantoren in wier ambtsgebied de betrokkenen
bekend zijn; er wordt telkens binnen de vijftien dagen op geantwoord.
Dezelfde termijn moet worden in acht genomen door de andere
openbare besturen, financiële instellingen en instellingen van sociale
zekerheid die eventueel door het centrum worden geraadpleegd.
§ 4. Indien het centrum het nodig acht, kan het de aanvrager die
gezondheidsredenen inroept, al dan niet gestaafd door een medisch
attest van de behandelende geneesheer, onderwerpen aan een medisch
onderzoek door een door het centrum gemachtigde en betaalde
geneesheer.
In dit geval biedt de persoon zich desgevraagd bij de door het
centrum aangeduide geneesheer aan, behoudens wanneer zijn gezondheidstoestand dit niet toelaat. De eventuele reiskosten van de persoon
zijn ten laste van het centrum, volgens door hem bepaalde modaliteiten.
De geneesheer gaat na of gezondheidsredenen door de betrokkene
kunnen worden ingeroepen. Alle andere vaststellingen vallen onder het
beroepsgeheim.

Dans ce cas, la personne se présente sur demande auprès du médecin
désigné par le centre, à moins que son état de santé ne le permette pas.
Les frais éventuels de déplacement de la personne sont supportés par
le centre, selon des modalités qu’il détermine.
Le médecin vérifie si des raisons de santé peuvent être invoquées par
l’intéressé. Toute autre constatation relève du secret professionnel.

Art. 7. De aanvrager moet tijdens het onderzoek schriftelijk worden
ingelicht over de mogelijkheid die hij heeft gehoord te worden
vooraleer de beslissing ten zijnen opzichte genomen wordt.

Art. 7. En cours d’instruction, le demandeur doit être informé par
écrit de la faculté qu’il a d’être entendu préalablement à la prise de
décision à son égard.

De informatie over het recht om gehoord te worden zoals voorzien in
artikel 20 van de wet moet uitdrukkelijk en in een begrijpelijke taal
geschieden.

L’information concernant le droit d’être entendu, tel que prévu à
l’article 20 de la loi, doit être communiquée expressément et dans des
termes compréhensibles.

De mededeling vermeldt uitdrukkelijk de mogelijkheid voor de
aanvrager om zich te laten bijstaan of vertegenwoordigen door een
persoon van zijn keuze tijdens zijn hoorzitting. Indien de aanvrager
schriftelijk de wil uitdrukt om gehoord te worden, deelt het centrum
hem de plaats en het tijdstip mee waarop hij zal gehoord worden.

La communication mentionne expressément la possibilité pour le
demandeur de se faire assister ou représenter par une personne de son
choix lors de son audition. Si le demandeur manifeste par écrit son
intention d’être entendu, le centre lui communique le lieu et la date à
laquelle il sera entendu.

Afdeling 3. — Algemeen

Section 3. — Généralités

Art. 8. Teneinde aan de aanvrager het recht op een inkomensgarantie voor ouderen te garanderen, stelt het centrum de Rijksdienst voor
Pensioenen in kennis van het feit dat hij een leefloon ontvangt,
zes maanden voor de gerechtigde de leeftijd bereikt die bepaald is in de
artikelen 3 en 17 van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een
inkomensgarantie voor ouderen.

Art. 8. Afin de garantir au demandeur le droit à une garantie de
revenus aux personnes âgées, le centre informe l’Office national des
pensions du fait qu’il bénéficie d’un revenu d’intégration, six mois
avant que le bénéficiaire atteigne l’âge fixé aux articles 3 et 17 de la loi
du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.
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HOOFDSTUK III. — Daklozen

CHAPITRE III. — Sans-abri

Art. 9. Wordt voor de toepassing van artikel 14, § 3, derde lid, van de
wet gelijkgesteld met een dakloze, de persoon die bestendig verbleef in
een openluchtrecreatief verblijf of een weekendverblijf omdat hij niet in
staat was om over een andere woongelegenheid te beschikken en die
dit verblijf effectief verlaat om een woonst te betrekken die hem als
hoofdverblijfplaats dient.

Art. 9. Est assimilée pour l’application de l’article 14, § 3, alinéa 3, de
la loi, à un sans-abri, la personne qui résidait en permanence dans une
résidence de loisir et de plein air ou un camping-caravaning parce
qu’elle n’était pas en mesure de disposer d’un autre logement et qui
quitte effectivement cette résidence pour occuper un logement qui lui
sert de résidence principale.

HOOFDSTUK IV. — Het geı̈ndividualiseerd project
voor maatschappelijke integratie

CHAPITRE IV. — Le projet individualisé d’intégration sociale

Afdeling 1. — Algemene voorwaarden

Section 1re. — Conditions générales

Art. 10. Het geı̈ndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie, bedoeld in de artikelen 11 en 13, § 2, van de wet, wordt
voorbereid door de met het dossier belaste maatschappelijk werker in
overleg met de aanvrager en wordt geformaliseerd in een contract. Hij
gebruikt hiertoe een door de raad voor maatschappelijk welzijn
aangenomen kaderovereenkomst.

Art. 10. Le projet individualisé d’intégration sociale visé aux articles 11 et 13, § 2, de la loi, est préparé par le travailleur social chargé du
dossier, en concertation avec le demandeur et est formalisé dans un
contrat. Il utilise à cet effet une convention-cadre adoptée par le conseil
de l’aide sociale.

Art. 11. Het contract vermeldt de afspraken van de partijen daarbij
onderscheid makend tussen de engagementen van het centrum, van de
aanvrager en eventueel van één of meerdere tussenkomende derden.

Art. 11. Le contrat précise les engagements des parties en distinguant ceux du centre, du demandeur et éventuellement d’un ou
plusieurs intervenants extérieurs.

De maatschappelijk werker informeert de betrokkene over de
inhoud, de draagwijdte en de gevolgen van het contract, voordat het
wordt ondertekend of gewijzigd.

Préalablement à sa signature, ou à sa modification, le travailleur
social informe le demandeur de la teneur, de la portée et des
conséquences du contrat.

Het project bepaalt de eventuele aanvullende hulp gekoppeld aan de
vereisten van het geı̈ndividualiseerd project voor maatschappelijke
integratie.

Le projet définit les aides complémentaires éventuelles liées aux
exigences du projet individualisé d’intégration sociale.

In het contract wordt de duur bepaald alsmede de wijze waarop de
evaluatie van het project geschiedt.

Le contrat fixe sa durée et les modalités d’évaluation du projet.

Art. 12. Het centrum zorgt ervoor dat de noodzakelijke voorwaarden tot uitvoering van een geı̈ndividualiseerd project tot maatschappelijke integratie vervuld zijn.

Art. 12. Le centre s’assure que les conditions nécessaires à la mise en
œuvre du projet individualisé d’intégration sociale soient réunies.

Art. 13. Onverminderd de toepassing van artikel 60, § 4, van de
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, wordt rekening gehouden met de vrije keuze
van de aanvrager wat betreft de middelen die moeten worden ingezet
voor de realisatie van het project, telkens als dit mogelijk is en voor
zover de kosten vergelijkbaar zijn.

Art. 13. Sans préjudice de l’application de l’article 60, § 4, de la loi
du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale, le libre
choix du demandeur relatif aux moyens à mettre en œuvre pour la
réalisation du projet, est respecté chaque fois que possible et pour
autant que les coûts soient comparables.

Art. 14. Wanneer één of meer derden tussenkomen bij het contract,
vermeldt dit laatste hun aandeel in de uitvoering en, in voorkomend
geval, in de evaluatie ervan. In dit geval kunnen ze ook het contract
ondertekenen.

Art. 14. Lorsqu’un ou plusieurs tiers interviennent dans le contrat,
celui-ci mentionne la mesure dans laquelle ils participent à son
exécution et, le cas échéant, à son évaluation. Dans ce cas, ils peuvent
également signer le contrat.

Art. 15. Een regelmatige evaluatie van de uitvoering van het
contract wordt voorzien en dit ten minste eens per trimester, met de
betrokkene,de maatschappelijk werker die met het dossier is belast en,
in voorkomend geval, met de tussenkomende derde(n). Wanneer de
betrokken persoon erom verzoekt, moet de maatschappelijk werker
hem binnen vijf werkdagen een onderhoud toestaan.

Art. 15. Le travailleur social chargé du dossier procède à l’évaluation régulière, et ce au moins une fois par trimestre, avec l’intéressé et,
le cas échéant, avec le ou les intervenant(s) extérieur(s), de l’exécution
du contrat. Lorsque l’intéressé en fait la demande, le travailleur social
doit lui accorder un entretien dans les cinq jours ouvrables.

Art. 16. Het contract maakt melding van het personeelslid (de
personeelsleden) dat (die) de maatschappelijk werker vervangt (vervangen) in de gevallen dat deze tijdelijk verhinderd is.

Art. 16. Le contrat mentionne le ou les membre(s) du personnel qui
remplace(nt) le travailleur social en cas d’empêchement temporaire de
celui-ci.

Wordt de maatschappelijk werker definitief van het dossier ontlast,
dan deelt het centrum dit schriftelijk aan de betrokkene mede met
vermelding van de naam van diens vervanger.

Si le travailleur social est définitivement dessaisi du dossier, le centre
en informe par écrit l’intéressé et lui communique le nom de son
remplaçant.

Art. 17. Het contract eindigt van rechtswege op de dag dat het
centrum, wegens de wijziging van de verblijfplaats van de rechthebbende, niet langer bevoegd is om het leefloon te verstrekken.

Art. 17. Le contrat prend fin de plein droit le jour où le centre, en
raison du changement de résidence du bénéficiaire, cesse d’être
compétent pour accorder le revenu d’intégration.

Op verzoek van de betrokkene en met de instemming van de
betrokken centra, wordt het contract niettemin voortgezet volgens de in
onderlinge overeenstemming bepaalde modaliteiten.

Néanmoins, à la demande de l’intéressé et en accord avec les centres
concernés, le contrat est poursuivi selon les modalités définies de
commun accord.

Ofwel op verzoek ofwel van de rechthebbende, ofwel op initiatief
van het centrum en met de instemming van de betrokkene, wordt het
contract bezorgd aan het centrum dat bevoegd is geworden om het
leefloon te verstrekken.

Soit à la demande du bénéficiaire, soit à l’initiative du centre et en
accord avec le bénéficiaire, le contrat est communiqué au centre qui est
devenu compétent pour accorder le revenu d’intégration.

Art. 18. Op initiatief van de verantwoordelijke van de sociale dienst,
maakt het centrum ten minste eens per jaar een globale evaluatie van de
resultaten van de contracten houdende een geı̈ndividualiseerd project
voor maatschappelijke integratie.

Art. 18. Le centre procède à une évaluation globale, et ce au moins
une fois par an, des résultats des contrats contenant un projet
individualisé d’intégration sociale.

De voorzitter van het centrum zorgt ervoor dat een samenvatting van
de evaluatie van de integratiecontracten en van de resultaten inzake
tewerkstelling wordt gegeven in het jaarverslag voorgeschreven bij
artikel 89 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn.

Le président du centre veille à ce qu’une synthèse de l’évaluation des
contrats d’intégration et des résultats en matière de mise à l’emploi
figure dans le rapport annuel prescrit par l’article 89 de la loi du
8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale.
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Afdeling 2. — Specifieke voorwaarden voor een geı̈ndividualiseerd
project voor maatschappelijke integratie dat binnen een bepaalde
periode leidt tot een arbeidsovereenkomst

Section 2. — Conditions spécifiques pour un projet individualisé
d’intégration sociale menant, dans une période déterminée, à un
contrat de travail

Art. 19. Over het geı̈ndividualiseerd project voor maatschappelijke
integratie dat binnen een bepaalde periode leidt tot een arbeidsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6 van de wet moet onderhandeld zijn
binnen de drie maanden na de indiening van de aanvraag.

Art. 19. Le projet individualisé d’intégration sociale qui mène dans
une période déterminée à un contrat de travail, tel que visé à l’article 6
de la loi, doit être négocié dans les trois mois suivant l’introduction la
demande.

Dit project beschrijft de verschillende stappen en fazen die de
persoon moeten voorbereiden op een beroepsactiviteit.

Ce projet décrit les différentes démarches et étapes devant permettre
de préparer la personne à une activité professionnelle.

Naargelang van de in artikel 15 bedoelde regelmatige evaluatie kan
het project in onderlinge overeenstemming worden aangepast. De
wijzigingen worden aan het oorspronkelijk project toegevoegd.

En fonction de l’évaluation régulière visée à l’article 15, le projet peut
être adapté de commun accord. Les modifications sont ajoutées au
projet initial.

Na afloop van het project voor maatschappelijke integratie evalueert
het centrum samen met de betrokkene diens bekwaamheid om arbeid
aan te vatten onder de oorspronkelijk voorziene voorwaarden.

Au terme du projet d’intégration sociale, le centre évalue avec
l’intéressé l’aptitude de celui-ci à commencer à travailler dans les
conditions prévues initialement.

Wanneer uit de evaluatie blijkt dat de persoon de nodige vaardigheden heeft verworven om arbeid aan te vatten, bezorgt het centrum
hem een passende betrekking binnen een redelijke termijn.

Lorsqu’il apparaı̂t, à la suite de l’évaluation, que la personne a acquis
les aptitudes nécessaires pour commencer à travailler, le centre lui
procure un emploi adapté dans un délai raisonnable.

Afdeling 3. — Specifieke voorwaarden voor een geı̈ndividualiseerd
project voor maatschappelijke integratie gericht op vorming

Section 3. — Conditions spécifiques pour un projet
individualisé d’intégration sociale de formation

Art. 20. Wanneer het project voorziet in het volgen van een beroepsvorming en/of het opdoen van werkervaring, ziet het centrum er op
toe dat de betrokkene blijk geeft van de daartoe vereiste geschiktheid,
kwalificaties en motivering.

Art. 20. Lorsque le projet porte sur une formation professionnelle
et/ou une formation par le travail, le centre veille à ce que l’intéressé
fasse preuve des aptitudes, de la qualification et de la motivation
requises à cet effet.

Het contract bepaalt in welke mate en onder welke voorwaarden het
centrum in voorkomend geval een aanvullende maatschappelijke hulp
als aanmoedigingspremie toekent aan de betrokken persoon en voorziet op zijn minst dat de inschrijvingskosten, de eventuele verzekeringen, de kosten van aangepaste werkkledij en de verplaatsingsonkosten
inherent aan het volgen van een beroepsvorming en/of het opdoen van
werkervaring gedekt zijn door het centrum, tenzij zij ten laste genomen
worden door een derde.

Le contrat détermine la mesure et les conditions dans lesquelles le
centre octroie, le cas échéant, une prime d’encouragement comme aide
sociale complémentaire à l’intéressé et prévoit qu’au moins les frais
d’inscription, les assurances éventuelles, les frais de vêtements de
travail adaptés et les frais de déplacement propres à une formation
et/ou à l’acquisition d’une expérience professionnelle soient couverts
par le centre, sauf s’ils sont pris en charge par un tiers.

Afdeling 4. — Specifieke voorwaarden voor een geı̈ndividualiseerd
project voor maatschappelijke integratie inzake studies met een
voltijds leerplan

Section 4. — Conditions spécifiques pour un projet
individualisé d’intégration sociale en matière d’études de plein exercice

Art. 21. § 1. Het contract dat tot stand komt ter uitvoering van een
project van maatschappelijke integratie voor een jongere die studies
met een voltijds leerplan volgt, zoals voorzien in artikel 11, § 2, a), van
de wet, moet voor de ganse duur van de studies gelden en de specifieke
voorwaarden waaronder het leefloon kan worden behouden verduidelijken.

Art. 21. § 1er. Le contrat établi en exécution d’un projet d’intégration
sociale pour un jeune qui suit des études de plein exercice, prévu à
l’article 11, § 2, a), de la loi, couvre la durée des études et précise les
conditions spécifiques dans lesquelles le revenu d’intégration est
maintenu.

§ 2. In toepassing van de artikelen 3, 5° en 6°, en 4 van de wet moet
het contract voorzien dat de jongere tegelijkertijd :

§ 2. En application des articles 3, 5° et 6°, et 4 de la loi, le contrat doit
prévoir que le jeune, simultanément :

a) zijn rechten laat gelden op studietoelagen;

a) fasse valoir ses droits aux allocations d’études;

b) alle nodige stappen doet om te bekomen dat zijn eventuele
kinderbijslag en/of onderhoudsgeld hem rechtstreeks wordt gestort
wanneer er een relatiebreuk met de ouders is;

b) entreprenne toutes les démarches nécessaires en vue d’obtenir que
ses éventuelles allocations familiales et/ou pensions alimentaires lui
soient versées directement lorsqu’il y a rupture des relations avec les
parents;

c) werkbereid is tijdens periodes die met zijn studies verenigbaar zijn
tenzij gezondheids- of billijkheidsredenen dit verhinderen.

c) soit disposé à travailler pendant les périodes compatibles avec ses
études à moins que des raisons de santé ou d’équité l’en empêchent.

§ 3. Melding moet worden gemaakt van de te volgen vorming en van
de instelling waar de vorming wordt gevolgd. In dit verband moet de
student een bewijs leveren van zijn inschrijving.

§ 3. La formation à suivre et l’établissement où la formation est suivie
doivent être mentionnés. A ce sujet, l’étudiant doit fournir une preuve
de son inscription.

§ 4. Afspraken moeten worden gemaakt over :

§ 4. Il doit être convenu :

a) de wijze waarop het volgen van studies wordt verzekerd. Het
contract moet bepalen dat de jongere de lessen regelmatig volgt, dat hij
deelneemt aan de examenzittijden en alle noodzakelijke inspanningen
doet om te slagen. Enkel om gezondheids- en billijkheidsredenen kan
hiervan worden afgeweken;

a) de la manière dont le suivi des études est assuré. Le contrat doit
prévoir que l’étudiant suive régulièrement les cours, qu’il participe aux
sessions d’examens et qu’il fasse tous les efforts nécessaires pour
réussir. Une dérogation n’est possible que pour des raisons de santé et
d’équité;

b) de wijze waarop het centrum ondersteuning biedt op het vlak van
de studies, gebeurlijk in samenwerking met de onderwijsinstelling;

b) de la manière dont le centre apporte un soutien en matière
d’études, éventuellement en collaboration avec l’établissement d’enseignement;

c) de wijze waarop het centrum begeleiding biedt aan de jongere in
geval van relatiebreuk met de ouders. In overleg met de student bepaalt
het contract op welke wijze het centrum een bemiddelende rol kan
opnemen;

c) de la manière dont le centre offre un accompagnement au jeune en
cas de rupture des relations avec les parents. En concertation avec
l’étudiant, le contrat détermine la manière dont le centre peut avoir un
rôle de médiateur;

d) de wijze waarop het centrum het voorbije studiejaar zal evalueren
nadat de jongere zijn examenresultaten binnen de zeven werkdagen
heeft bekendgemaakt aan het centrum. Het centrum kan professionele
derden bij deze evaluatie betrekken wanneer de geschiktheid voor de
studies niet vaststaat.

d) de la manière dont le centre évaluera l’année d’études écoulée,
après que le jeune ait communiqué ses résultats d’examens au centre
dans les sept jours ouvrables. Le centre peut demander la participation
de tiers professionnels à cette évaluation lorsque l’aptitude aux études
n’est pas établie.
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HOOFDSTUK V. — De berekening van de bestaansmiddelen

CHAPITRE V. — Le calcul des ressources

Afdeling 1. — Vrijgestelde bestaansmiddelen

Section 1re. — Ressources exonérées

Art. 22. § 1. Bij het berekenen van de bestaansmiddelen wordt geen
rekening gehouden met :
a) de hulp verleend door de centra;
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Art. 22. § 1er Pour le calcul des ressources, il n’est pas tenu compte :
a) de l’aide accordée par les centres publics d’aide sociale;

b) de gezinsbijslag waarvoor de betrokkene de hoedanigheid van
bijslagtrekkende bezit ten voordele van kinderen krachtens de Belgische of een buitenlandse sociale wetgeving voor zover hij deze
opvoedt en volledig of gedeeltelijk ten zijnen laste heeft;

b) des prestations familiales pour lesquelles l’intéressé a la qualité
d’allocataire en faveur d’enfants en application de la législation sociale
belge ou d’une législation sociale étrangère pour autant que l’intéressé
les élève et en ait la charge totalement ou partiellement;

c) het onderhoudsgeld of het voorschot op de termijn van onderhoudsgeld ontvangen ten gunste van de ongehuwde kinderen ten laste
van betrokkene voor zover deze laatste hen opvoedt;

c) de la pension alimentaire ou de l’avance sur le terme de la pension
alimentaire perçue au profit des enfants célibataires à charge de
l’intéressé pour autant que ce dernier les élève;

d) het gedeelte van het loon dat door de uitgever van de PWAcheques ten laste wordt genomen en overeenstemt met 3,72 EUR per
niet-ontwaarde PWA-cheque en dat door het centrum aan de betrokkene wordt uitbetaald voor werkzaamheden, verricht in het kader van
een PWA-arbeidsovereenkomst overeenkomstig de terzake geldende
reglementering, evenals de eventuele eruit voortvloeiende vergoedingen;

d) de la partie de la rémunération prise en charge par l’éditeur des
chèques ALE correspondant à 3,72 EUR par chèque ALE non invalidé,
et payée par le centre public d’aide sociale à l’intéressé pour des
prestations exercées en vertu d’un contrat de travail ALE conformément à la réglementation applicable en la matière, ainsi que des
éventuelles indemnités y afférentes;

e) de productiviteits- of aanmoedigingspremies voorzien en betaald
door de verschillende bevoegde overheden in het kader van de
individuele beroepsopleidingen in ondernemingen, tijdens een periode
van maximum zes maanden;

e) des primes de productivité ou d’encouragement prévues et payées
par les différentes autorités compétentes dans le cadre des formations
professionnelles individuelles en entreprise, pendant une période
maximale de six mois;

f) de premies en toelagen van de Gewesten voor verhuizing,
installatie en huur die aan de betrokkene worden toegekend;

f) des primes et allocations régionales de déménagement, d’installation et de loyer accordées à l’intéressé;

g) het bedrag van de studietoelagen die de specifieke studiekosten
dekken en die door de Gemeenschappen aan de betrokkene zijn
toegekend te zijnen gunste of ten gunste van de kinderen die hij ten
laste heeft. De Koning kan bij een besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad bepalen wat moet verstaan worden onder specifieke
studiekosten voor de toepassing van onderhavig besluit;

g) du montant des allocations d’études qui couvre les frais spécifiques d’études et qui sont octroyées par les Communautés à l’intéressé
à son profit ou au profit des enfants qu’il a à sa charge. Le Roi peut
déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu’il y a lieu
d’entendre par les frais specifiques d’études pour l’application de cet
arrêté;

h) de toelagen, uitkeringen en bijslagen van de Gemeenschappen
voor het onderbrengen van jongeren in een opvanggezin;

h) des subventions, indemnités et allocations communautaires pour
l’hébergement de jeunes en famille d’accueil;

i) de presentiegelden die de betrokkene ontvangt als lid van de
provincieraad, de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk
welzijn;

i) des jetons de présence que l’intéressé perçoit en tant que membre
du conseil provincial, du conseil communal ou du conseil de l’aide
sociale;

j) de niet- regelmatige giften afkomstig van om het even welke
instelling of van personen die niet met de betrokkene samenwonen en
jegens hen niet tot de onderhoudsplicht gehouden zijn;

j) des dons non réguliers de quelque institution que ce soit ou des
personnes qui ne vivent pas sous le même toit que l’intéressé et qui
n’ont pas d’obligation alimentaire à son égard;

k) de frontstrepen- en gevangenschapsrenten;
l) de renten verbonden aan een nationale orde op grond van een
oorlogsfeit;

k) des rentes de chevrons de front et de captivité;
l) des rentes attachées à un ordre national pour fait de guerre;

m) de ten laste neming voorzien door de deelgebieden van de kosten
voor de niet- medische hulp- en dienstverlening verleend door derden
aan een persoon met een verminderd vermogen tot zelfzorg, alsook de
door de niet-beroepsmatige zorgverlener ontvangen vergoeding van de
zorgbehoevende in het kader van de verstrekte niet-medische hulp- en
dienstverlening;

m) de la prise en charge des frais prévue par les entités fédérées pour
l’aide et les services non médicaux prestés par des tiers pour une
personne ayant une autonomie réduite, ainsi que de l’indemnisation
reçue par le prestataire de service non professionnel, payée par la
personne nécessitant des soins dans le cadre de l’aide et de services non
médicaux;

n) de vergoedingen die door de Duitse overheid bij wijze van
schadeloosstelling worden betaald voor de gevangenhouding tijdens
de tweede wereldoorlog.

n) des indemnités payées par l’Etat allemand en dédommagement de
la détention durant la deuxième guerre mondiale.

Voor de toepassing van b) en c) van het vorig lid wordt de ouder die
de gezinsbijslag of het onderhoudsgeld ontvangt beschouwd als
degene die het kind opvoedt ingeval het kind tijdelijk wordt geplaatst.

Pour l’application du b) et c) de l’alinéa précédent, le parent qui
perçoit la prestation familiale ou la pension alimentaire est considéré
comme élevant l’enfant en cas de placement temporaire de ce dernier.

§ 2. Wanneer het in aanmerking te nemen bedrag van de bestaansmiddelen lager is dan het bedrag van het leefloon voorzien in artikel 14,
§ 1, van de wet, heeft betrokkene recht op een bijkomende vrijstelling
van respectievelijk 155 EUR, 250 EUR, 280 EUR, 310 EUR op jaarbasis,
naargelang hij respectievelijk behoort tot de categorie 1, 2, 3 of 4 van de
begunstigden bedoeld bij artikel 14, § 1 van de wet.

§ 2. Lorsque le montant des ressources à prendre en considération est
inférieur au montant du revenu d’intégration prévu à l’article 14, § 1er,
de la loi, l’intéressé a droit à une exonération supplémentaire de
respectivement 155 EUR, 250 EUR, 280 EUR, 310 EUR sur une base
annuelle, selon qu’il appartient à la catégorie 1, 2, 3 ou 4 des
bénéficiaires visés à l’article 14, § 1er de la loi.

Afdeling 2. — Bijzondere berekeningswijzen

Section 2. — Modes particuliers de calcul

Onderafdeling 1. — Het beroepsinkomen

Sous-section 1re. — Le revenu professionnel

Art. 23. Wanneer de aanvrager een beroepsarbeid verricht wordt
rekening gehouden met zijn loon of met zijn beroepsinkomen.

Art. 23. Lorsque le demandeur exerce une activité professionnelle, il
est tenu compte de sa rémunération ou de son revenu professionnel.

Art. 24. § 1. Het inkomen dat voortkomt uit een bedrijfsafstand
wordt niet beschouwd als beroepsinkomen, zelfs indien het als
dusdanig door de fiscale wetgeving wordt belast; het valt onder
toepassing van de artikelen 28 tot en met 32.

Art. 24. § 1. Les revenus provenant d’une cession d’entreprise ne
sont pas considérés comme des revenus professionnels, même s’ils sont
imposés comme tels en vertu de la législation fiscale; ils tombent sous
l’application des articles 28 à 32 y compris.

§ 2. Wanneer de aanvrager de beroepsarbeid als zelfstandige van zijn
overleden echtgenoot voortzet, wordt het inkomen, dat deze laatste
heeft verworven in de loop van het refertejaar dat voor de vaststelling
van het inkomen in aanmerking wordt genomen, geacht door de
aanvrager verworven te zijn.

§ 2. Lorsque le demandeur continue l’activité professionnelle de
travailleur indépendant de son conjoint décédé, les revenus acquis par
ce dernier au cours de l’année de référence retenue pour l’établissement
des revenus, sont censés être acquis par ledit demandeur.
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Onderafdeling 2. — De onroerende goederen

Sous-section 2. — Les biens immeubles

Art. 25. § 1. Ingeval de aanvrager een onroerend goed in volle
eigendom of vruchtgebruik bezit, wordt er rekening gehouden :

Art. 25. § 1er. Si le demandeur a la pleine propriété ou l’usufruit
d’un bien immeuble, il est tenu compte :

1° wat de bebouwde onroerende goederen betreft : met het gedeelte
van het globaal kadastraal inkomen dat het vrijgesteld bedrag overschrijdt, vermenigvuldigd met 3.

1° en ce qui concerne les biens immeubles bâtis : de la partie du
revenu cadastral global qui dépasse le montant exonéré, multiplié par 3.

Onder vrijgesteld bedrag wordt verstaan : een bedrag van 750,00 EUR,
verhoogd met 125,00 EUR voor elk kind waarvoor de aanvrager wat
betreft de kinderbijslag de hoedanigheid van bijslagtrekkende bezit,
vermenigvuldigd met de breuk die de belangrijkheid uitdrukt van het
recht van de aanvrager op dit goed wanneer hij eigenaar of vruchtgebruiker in onverdeeldheid is;

Par montant exonéré on entend : un montant de 750,00 EUR, majoré
de 125,00 EUR pour chaque enfant pour lequel le demandeur a la
qualité d’allocataire pour les allocations familiales, multiplié par la
fraction exprimant l’importance du droit du demandeur à ce bien
lorsqu’il est propriétaire ou usufruitier en indivision;

2° wat de onbebouwde onroerende goederen betreft : met het
gedeelte van het globaal kadastraal inkomen dat het vrijgesteld bedrag
overschrijdt, vermenigvuldigd met 3.

2° en ce qui concerne les biens immeubles non bâtis : de la partie du
revenu cadastral global qui dépasse le montant exonéré, multiplié par 3.

Onder vrijgesteld bedrag wordt verstaan : een bedrag van 30,00 EUR,
vermenigvuldigd met de breuk die de belangrijkheid uitdrukt van het
recht van de aanvrager op dit goed wanneer hij eigenaar of vruchtgebruiker in onverdeeldheid is.

Par montant exonéré on entend : un montant de 30,00 EUR multiplié
par la fraction exprimant l’importance du droit du demandeur à ce bien
lorsqu’il est propriétaire ou usufruitier en indivision.

§ 2. Het kadastraal inkomen van de onroerende goederen waarvan de
aanvrager eigenaar of vruchtgebruiker in onverdeeldheid is, wordt
vermenigvuldigd met de breuk die de belangrijkheid uitdrukt van de
rechten, in volle eigendom of in vruchtgebruik, van de aanvrager op
deze goederen, vooraleer het bepaalde in § 1 wordt toegepast.

§ 2. Le revenu cadastral des biens immeubles dont le demandeur est
propriétaire ou usufruitier en indivision est multiplié par la fraction
exprimant l’importance des droits, en pleine propriété ou en usufruit,
du demandeur à ces biens, avant que la disposition du § 1er ne soit
appliquée.

§ 3. De in het buitenland gelegen onroerende goederen worden in
aanmerking genomen overeenkomstig de bepalingen die toepasselijk
zijn op de in België gelegen onroerende goederen.

§ 3. Les biens immeubles situés à l’étranger sont pris en considération
conformément aux dispositions applicables aux biens immeubles situés
en Belgique.

Voor de toepassing van het eerste lid moet onder kadastraal inkomen
verstaan worden, elke gelijkaardige grondslag van belasting waarin bij
de fiscale wetgeving van de plaats waar de goederen gelegen zijn, is
voorzien.

Pour l’application de l’alinéa 1er, il faut entendre par revenu cadastral
toute base d’imposition analogue prévue par la législation fiscale du
lieu de situation des biens.

§ 4. Wanneer het onroerend goed met hypotheek bezwaard is, wordt
het bedrag, in aanmerking genomen voor de vaststelling van de
bestaansmiddelen, verminderd met het jaarlijks bedrag van de hypothecaire intresten, op voorwaarde :

§ 4. Lorsque le bien immeuble est grevé d’hypothèque, le montant
pris en considération pour l’établissement des ressources est diminué
du montant annuel des intérêts hypothécaires pour autant :

1° dat de schuld door de aanvrager werd aangegaan voor eigen
behoeften en de aanvrager de aan het ontleend kapitaal gegeven
bestemming bewijst;

1° que la dette ait été contractée par le demandeur pour des besoins
propres et que le demandeur prouve la destination donnée au capital
emprunté;

2° dat de aanvrager bewijst dat de hypothecaire intresten eisbaar
waren en werkelijk werden betaald voor het jaar dat datgene van de
ingangsdatum van de beslissing voorafgaat.

2° que le demandeur prouve que les intérêts hypothécaires étaient
exigibles et ont été réellement acquittés pour l’année précédant celle de
la prise de cours de la décision.

Het bedrag van de vermindering mag evenwel niet hoger zijn dan de
helft van het in aanmerking te nemen bedrag.

Toutefois, le montant de la réduction ne peut être supérieur à la
moitié du montant à prendre en considération.

Het bedrag van de hypothecaire intresten wordt vermenigvuldigd
met de breuk die de belangrijkheid uitdrukt van het recht van de
aanvrager op dit goed wanneer hij eigenaar of vruchtgebruiker in
onverdeeldheid is.

Le montant des intérêts hypothécaires est multiplié par la fraction
exprimant l’importance du droit du demandeur à ce bien lorsqu’il est
propriétaire ou usufruitier en indivision.

§ 5. Wanneer het onroerend goed werd verworven mits betaling van
een lijfrente, wordt het bedrag, in aanmerking genomen voor de
vaststelling van de bestaansmiddelen, verminderd met het bedrag van
de lijfrente dat door de aanvrager werkelijk wordt betaald. Het tweede
lid van paragraaf 4 is van toepassing op deze vermindering.

§ 5. Lorsque le bien immeuble a été acquis par le paiement d’une
rente viagère, le montant pris en considération pour la fixation des
ressources est réduit du montant de la rente viagère effectivement payé
par le demandeur. L’alinéa 2 du paragraphe 4 est applicable à cette
réduction.

Het bedrag van de lijfrente wordt vermenigvuldigd met de breuk die
de belangrijkheid uitdrukt van het recht van de aanvrager op dit goed
wanneer hij eigenaar of vruchtgebruiker in onverdeeldheid is.

Le montant de la rente viagère est multiplié par la fraction exprimant
l’importance du droit du demandeur à ce bien lorsqu’il est propriétaire
ou usufruitier en indivision.

Art. 26. In afwijking van artikel 25 wordt rekening gehouden met
het bedrag van de huur wanneer de aanvrager een onroerend goed
verhuurt dat hij in volle eigendom of vruchtgebruik bezit, voorzover
dit huurbedrag hoger is dan het resultaat van de berekening overeenkomstig artikel 25 met betrekking tot dit goed.

Art. 26. En dérogation à l’article 25, il est tenu compte du montant
du loyer lorsque le demandeur loue un bien immeuble qu’il a en pleine
propriété ou en usufruit, pour autant que ce montant du loyer soit
supérieur au résultat du calcul concernant ce bien conformément à
l’article 25.

Het bedrag van de huur wordt vermenigvuldigd met de breuk die de
belangrijkheid uitdrukt van het recht van de aanvrager op dit goed
wanneer hij eigenaar of vruchtgebruiker in onverdeeldheid is.

Le montant du loyer est multiplié par la fraction exprimant
l’importance du droit du demandeur à ce bien lorsqu’il est propriétaire
ou usufruitier en indivision.

Onderafdeling 3. — De roerende kapitalen

Sous-section 3. — Les capitaux mobiliers

Art. 27. Voor de al dan niet belegde roerende kapitalen wordt
rekening gehouden met 6 % van de schijf gelegen tussen 6.200 EUR en
12.500 EUR, en met 10 % van de boven die schijf gelegen bedragen.

Art. 27. Pour les capitaux mobiliers placés ou non, il est tenu compte
d’une somme égale à 6 p.c. de la tranche entre 6.200 EUR et 12.500 EUR
et à 10 p.c. des montants supérieurs à cette tranche.

In geval van gemeenschappelijke rekening worden de kapitalen en
de in het eerste lid vermelde bedragen van 6.200 EUR en 12.500 EUR
vermenigvuldigd met een breuk waarbij de teller gelijk is aan 1 en de
noemer gelijk is aan het aantal personen die houder van de rekening
zijn.

En cas de compte commun, les capitaux et les montants de 6.200 EUR
et de 12.500 EUR mentionnés à l’alinéa 1er sont multipliés par une
fraction dont le numérateur est égal à 1 et le dénominateur est égal au
nombre de personnes qui sont titulaires du compte.
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Sous-section 4. — La cession de biens

Onderafdeling 4. — De afstand van goederen
er

Art. 28. § 1. Wanneer de aanvrager roerende of onroerende goederen
om niet of ten bezwarende titel heeft afgestaan in de loop van de tien
jaar voor de datum waarop de aanvraag om het leefloon uitwerking
heeft, wordt, onverminderd de toepassing van artikel 29, een forfaitair
inkomen in aanmerking genomen dat overeenstemt met de verkoopwaarde van de goederen op het tijdstip van de afstand.

Art. 28. § 1 . Lorsque le demandeur a cédé à titre onéreux ou à titre
gratuit des biens meubles ou immeubles au cours des dix années
précédant la date à laquelle la demande du revenu d’intégration
produit ses effets, un montant forfaitaire qui correspond à la valeur
vénale des biens au moment de la cession est porté en compte, sans
préjudice de l’application de l’article 29.

Het in het eerste lid bedoelde forfaitaire bedrag wordt vastgesteld
door op de verkoopwaarde van de goederen op het tijdstip van de
afstand de bij artikel 27 beoogde berekeningsmodaliteiten toe te passen.

Le montant forfaitaire visé à l’alinéa 1er est établi en appliquant à la
valeur vénale des biens au moment de la cession les modalités de calcul
visées à l’article 27.

§ 2. De verkoopwaarde van de afgestane roerende of onroerende
goederen waarvan de aanvrager eigenaar of vruchtgebruiker in
onverdeeldheid was, wordt vermenigvuldigd met de breuk die het deel
van de aanvrager in de onverdeeldheid uitdrukt.

§ 2. La valeur vénale des biens meubles ou immeubles cédés, dont le
demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision, est multipliée
par une fraction exprimant la part du demandeur dans l’indivision.

§ 3. Bij afstand van vruchtgebruik wordt de waarde daarvan
vastgesteld op 40 % van de waarde in volle eigendom.

§ 3. En cas de cession de l’usufruit, sa valeur est évaluée à raison de
40 %. de la valeur en pleine propriété.

Art. 29. In geval van afstand ten bezwarende titel van :

Art. 29. En cas de cession à titre onéreux :

1° hetzij het woonhuis van de aanvrager, op voorwaarde dat hij geen
ander bebouwd onroerend goed bezit,

1° soit de la maison d’habitation du demandeur, à condition qu’il ne
possède pas un autre bien immeuble bâti,

2° hetzij het enige onbebouwd onroerend goed van de aanvrager, op
voorwaarde dat hij geen ander bebouwd of onbebouwd onroerend
goed bezit,

2° soit du seul bien immeuble non bâti du demandeur, à condition
qu’il ne possède pas un autre bien immeuble bâti ou non bâti,

wordt de eerste schijf van 37.200 EUR van de verkoopwaarde
vrijgesteld.

une première tranche de 37.200 EUR de la valeur vénale est
immunisée.

Voor de toepassing van het vorige lid wordt eveneens als woonhuis
van de aanvrager beschouwd, het enige binnenschip als bedoeld in
artikel 271, eerste lid, van Boek II, Titel X, van het Wetboek van
Koophandel dat hem toebehoort en hem op duurzame wijze tot woning
dient.

Pour l’application de l’alinéa précédent, est considérée également
comme maison d’habitation du demandeur, le seul bateau de navigation intérieure visé à l’article 271, alinéa 1er, du Livre II, Titre X, du Code
de Commerce, qui lui appartient et lui sert d’habitation d’une manière
durable.

Art. 30. In geval van afstand onder bezwarende titel van roerende of
onroerende goederen worden de persoonlijke schulden van de aanvrager afgetrokken van de verkoopwaarde van de afgestane goederen op
het ogenblik van de afstand op voorwaarde dat :

Art. 30. En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou
immeubles, les dettes personnelles du demandeur sont déduites de la
valeur vénale des biens cédés au moment de la cession, à condition :

1° het persoonlijke schulden van de aanvrager betreft;

1° qu’il s’agisse de dettes personnelles du demandeur;

2° de schulden werden aangegaan voor de afstand;

2° que les dettes aient été contractées avant la cession;

3° de schulden werden afgelost of gedeeltelijk terugbetaald met de
opbrengst van de afstand.

3° que les dettes aient été acquittées en tout ou en partie à l’aide du
produit de la cession.

Art. 31. § 1. In geval van afstand onder bezwarende titel van een
onroerend goed en onverminderd de bepalingen van het vorige artikel,
wordt, voorzover het een in artikel 29 bedoeld onroerend goed betreft,
een jaarbedrag van 1.250 EUR, van 2.000 EUR, van 2.250 EUR of van
2.500 EUR van de verkoopwaarde afgetrokken naargelang aan de
aanvrager een leefloon categorie 1°, 2°, 3° of 4° wordt toegekend.

Art. 31. § 1er. En cas de cession à titre onéreux d’un bien immeuble
et sans préjudice des dispositions de l’article précédent, il est déduit de
la valeur vénale du bien, pour autant qu’il s’agisse d’un bien immeuble
visé à l’article 29, un abattement annuel de 1.250 EUR, de 2.000 EUR, de
2.250 EUR ou de 2.500 EUR selon que le demandeur obtient un revenu
d’intégration de la catégorie 1°, 2°, 3° ou 4°.

Het aftrekbaar bedrag wordt berekend in verhouding tot het aantal
maanden begrepen tussen de eerste van de maand die volgt op de
datum van de afstand en de ingangsdatum van het leefloon.

L’abattement déductible est calculé proportionnellement au nombre
de mois compris entre le premier du mois qui suit la date de la cession
et la date de prise de cours du revenu d’intégration.

§ 2. De verkoopwaarde wordt uitsluitend van ambtswege, eenmaal
op de verjaardag van de ingangsdatum van het recht op een leefloon
met één van de in § 1 bedoelde bedragen verminderd.

§ 2. Une fois par an, à la date anniversaire de la prise de cours du
droit au revenu d’intégration, la valeur vénale est diminuée d’office
exclusivement d’un des montants visés au § 1er.

Art. 32. Het centrum kan om reden van billijkheid afzien van de
berekeningsmodaliteiten voorzien in de artikelen 28 tot en met 31. Deze
beslissing dient gemotiveerd te worden. Op de gebeurlijke opbrengst
van de afstand zijn de bij artikel 27 bepaalde berekeningsmodaliteiten
van toepassing.

Art. 32. Le centre peut décider pour des raisons d’équité de ne pas
appliquer les modalités de calcul prévues aux articles 28 à 31 inclus.
Cette décision doit être motivée. Les modalités de calcul fixées à
l’article 27 sont applicables au produit éventuel de la cession.

Onderafdeling 5. — De voordelen in natura

Sous-section 5. — Les avantages en nature

Art. 33. De kosten verbonden aan de huisvesting die de hoofdverblijfplaats van de aanvrager is, worden in acht genomen als inkomen
van de aanvrager als ze ten laste worden genomen door een derde met
wie hij niet samenwoont.

Art. 33. Les frais liés au logement qui constitue la résidence
principale du demandeur sont pris en considération comme étant des
revenus du demandeur lorsqu’ils sont pris en charge par un tiers avec
lequel il ne cohabite pas.

Onderafdeling 6. — Aanrekening in geval van samenwoning

Sous-section 6. — Prise en considération en cas de cohabitation

Art. 34. § 1. In geval de aanvrager gehuwd is en onder hetzelfde dak
woont, of een feitelijk gezin vormt, met een persoon die geen aanspraak
maakt op het genot van de wet, moet het gedeelte van de bestaansmiddelen van die persoon in aanmerking genomen worden, dat het bedrag
overschrijdt van het leefloon bepaald voor de categorie van begunstigden bedoeld bij artikel 14, § 1, 1°, van de wet.

Art. 34. § 1er. Lorsque le demandeur est marié et vit sous le même
toit ou constitue un ménage de fait avec une personne qui ne sollicite
pas le bénéfice de la loi, la partie des ressources de cette personne qui
dépasse le montant du revenu d’intégration prévu pour la catégorie de
bénéficiaires visés à l’article 14, § 1er, 1° de la loi doit être prise en
considération.

Twee personen die als koppel samenleven vormen een feitelijk gezin.

Deux personnes qui vivent ensemble en couple constituent un
ménage de fait.

§ 2. In geval de aanvrager samenwoont met één of meer meerderjarige ascendenten en/of descendenten van de eerste graad, kan het
gedeelte van de bestaansmiddelen van ieder van die personen dat het
bij artikel 14, § 1, 1°, van de wet bepaalde bedrag te boven gaat, geheel

§ 2. En cas de cohabitation du demandeur avec un ou plusieurs
ascendants et/ou descendants majeurs du premier degré, la partie des
ressources de chacune de ces personnes qui dépasse le montant prévu
à l’article 14, § 1er, 1° de la loi peut être prise totalement ou

33630

BELGISCH STAATSBLAD — 31.07.2002 — MONITEUR BELGE

of gedeeltelijk in aanmerking genomen worden; bij de toepassing van
deze bepaling moet aan de aanvrager en zijn meerderjarige ascendenten en/of descendenten van de eerste graad fictief het bij artikel 14, § 1,
1°, van de wet bepaalde bedrag toegekend worden.

partiellement en considération; en cas d’application de cette disposition, le montant prévu à l’article 14, § 1er, 1° de la loi doit être octroyé
fictivement au demandeur et à ses ascendants et/ou descendants
majeurs du premier degré.

§ 3. In de andere gevallen van samenwonen met personen die geen
aanspraak maken op het genot van de wet worden de bestaansmiddelen van die personen niet in aanmerking genomen.

§ 3. Dans les autres cas de cohabitation avec des personnes qui ne
sollicitent pas le bénéfice de la loi, les ressources de ces personnes ne
sont pas prises en considération.

Afdeling 3. — Specifiek vrijgestelde bestaansmiddelen
van de begunstigde

Section 3. — Ressources du bénéficiaire spécifiquement exonérées

Art. 35. § 1. Teneinde de sociaal-professionele integratie van de
leefloonbegunstigde die begint te werken of die een beroepsopleiding
aanvat of voortzet te bevorderen, worden de hieruit verworven
netto-inkomsten in aanmerking genomen onder aftrek van een bedrag
van 177,76 EUR per maand ingaande op de eerste dag waarvoor hij de
vrijstelling geniet en eindigend drie jaar later.

Art. 35. § 1er. En vue de favoriser l’intégration socioprofessionnelle
du bénéficiaire du revenu d’intégration qui commence à travailler ou
qui entame ou poursuit une formation professionnelle, les revenus nets
qui en résultent sont pris en considération sous déduction d’un
montant de 177,76 EUR par mois prenant cours le premier jour pour
lequel il bénéficie de l’immunisation et se terminant trois ans plus tard.

In afwijking van het eerste lid, wanneer de inkomsten worden
opgeleverd door een artistieke activiteit waarvan de prestaties onregelmatig zijn, bedraagt het vrijgesteld bedrag 2133,12 EUR per jaar. In dat
geval begint de berekening van de vrijstellingsperiode van drie jaar te
lopen op de eerste dag waarop de persoon een inkomen krijgt van zijn
artistieke activiteit. Wordt als artistieke activiteit beschouwd : de creatie
en vertolking van artistieke werken, inzonderheid op het vlak van de
audiovisuele en beeldende kunsten, de muziek, de literatuur, het
spektakelbedrijf, het decorontwerp en de choreografie.

Par dérogation à l’ alinéa 1er, lorsque les revenus proviennent d’une
activité artistique dont les prestations sont irrégulières, le montant
immunisé est de 2133,12 EUR par an. Dans ce cas, le calcul de la période
d’immunisation de trois ans commence à courir le premier jour où la
personne perçoit un revenu découlant de son activité artistique. Est
considérée comme activité artistique : la création et l’interprétation
d’œuvres artistiques, notamment dans les domaines des arts audiovisuels et plastiques, de la musique, de l’écriture littéraire, du spectacle,
de la scénographie et de la chorégraphie.

De betrokkene kan het centrum vragen de toepassing van de in het
eerste en het tweede lid voorziene bepalingen uit te stellen.

L’intéressé peut demander au centre de postposer dans le temps
l’application des dispositions prévues aux alinéas 1er et 2.

§ 2. Teneinde het opdoen van beroepservaring van de jongeren
bedoeld in artikel 11, § 2, a), van de wet te bevorderen en om hun
zelfstandigheid te stimuleren, worden de netto-inkomsten verworven
door tewerkstelling in aanmerking genomen onder aftrek van een
bedrag van 49,58 EUR per maand voor de jongeren die genieten van
een studiebeurs en van een bedrag van 177,76 EUR per maand voor de
jongeren die hiervan niet genieten. Deze aftrek geldt gedurende de
periode dat een geı̈ndividualiseerd project voor maatschappelijke
integratie is afgesloten.

§ 2. En vue de promouvoir l’acquisition d’une expérience professionnelle des jeunes visés à l’article 11, § 2, a), de la loi et de stimuler leur
autonomie, les revenus nets produits par l’emploi sont pris en
considération sous déduction d’un montant de 49,58 EUR par mois
pour les jeunes qui bénéficient d’une bourse d’études et d’un montant
de 177,76 EUR par mois pour les jeunes qui n’en bénéficient pas. Cette
déduction est applicable pendant la période pour laquelle un projet
individualisé d’intégration sociale est conclu.

§ 3. De bedragen vastgesteld in §§ 1 en 2 zijn gekoppeld aan de
spilindex 103,14 geldend op 1 juni 1999 (basis 1996 = 100) van de
consumptieprijzen.

§ 3. Les montants fixés au §§ 1er et 2 sont liés à l’indice pivot 103,14
applicable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.

Zij schommelen overeenkomstig de bepalingen van de wet van
2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de
wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste
van de Openbare Schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van
sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de
verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan
het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.

Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971
organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation,
des traitements, des salaires, pensions, allocations et subventions à
charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de
rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines
cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations
imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

HOOFDSTUK VI. — Betalingsmodaliteiten

CHAPITRE VI. — Modalités de paiement

Art. 36. De uitbetaling van de toegewezen som als leefloon gebeurt
op een vaste datum of dag, hetzij door middel van een postassignatie
waarvan het bedrag betaalbaar is ten huize en in handen van de
gerechtigde, hetzij door een circulaire cheque, hetzij door een overschrijving.

Art. 36. Le paiement de l’allocation du revenu d’intégration se fait à
date ou à jour fixe, soit par assignation postale dont le montant est
payable à domicile, en mains du bénéficiaire, soit par chèque circulaire,
soit par virement.

In het belang van de gerechtigde, behoorlijk gemotiveerd in de
beslissing, kan het centrum evenwel de betaling rechtstreeks aan de
betrokkene doen.

Toutefois, s’inspirant de l’intérêt du bénéficiaire, dûment motivé
dans la décision, le centre peut payer directement à l’intéressé.

Art. 37. Geen enkele som voor administratie- of onderzoekskosten
mag worden afgehouden van de als leefloon toegekende bedragen.

Art. 37. Les montants octroyés au titre de revenu d’intégration ne
peuvent faire l’objet d’aucune retenue pour frais administratifs et
d’enquête.

Art. 38. Iedere gerechtigde moet voor zijn vertrek het bevoegd
centrum ervan inlichten dat hij langer dan één maand in het buitenland
zal vertoeven; hij geef de duur en de reden hiervan op.

Art. 38. Tout bénéficiaire doit signaler au centre compétent, avant
son départ, les séjours de plus d’un mois qu’il effectue à l’étranger; il en
précise la durée et en donne la justification.

De betaling van het leefloon wordt geschorst indien de gerechtigde
langer dan één maand in het buitenland verblijft, tenzij het centrum
anders beslist wegens uitzonderlijke omstandigheden die dit verblijf
wettigen.

Le droit au revenu d’intégration est suspendu lorsque le bénéficiaire
séjourne plus d’un mois à l’étranger, à moins que le centre n’en décide
autrement en raison de circonstances exceptionnelles justifiant ce
séjour.

Art. 39. De betaling van het leefloon wordt opgeschort tijdens de
periode waarin een persoon wordt geplaatst, ten laste van de overheid,
in een instelling van om het even welke aard, in uitvoering van een
gerechtelijke beslissing en tijdens de periode waarin een persoon een
vrijheidsstraf ondergaat en ingeschreven blijft op de rol van een
strafinrichting.

Art. 39. Le paiement du revenu d’intégration est suspendu durant la
période au cours de laquelle une personne est placée, à charge des
pouvoirs publics, dans un établissement de quelque nature que ce soit
en exécution d’une décision judiciaire ainsi que celle au cours de
laquelle une personne subit une peine privative de liberté et qui reste
inscrite au rôle d’un établissement pénitentiaire .

De betaling van het leefloon wordt voor de toekomst hersteld aan het
einde van de uitvoering van de gerechtelijke beslissing alsook ingeval
van voorlopige of voorwaardelijke invrijheidsstelling.

Le paiement du revenu d’intégration est rétabli pour l’avenir au
terme de l’exécution de la décision judiciaire ainsi qu’en cas de
libération provisoire ou conditionnelle.
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De gerechtigde mag evenwel aanspraak maken op het leefloon dat
betrekking heeft op de periode van zijn voorlopige hechtenis, op
voorwaarde dat hij van het misdrijf dat tot die hechtenis aanleiding
heeft gegeven, bij een in kracht van gewijsde getreden gerechtelijke
beslissing werd vrijgesproken en dat hij geen aanspraak kan maken op
een schadeloosstelling door de Minister van Justitie. Hetzelfde geldt
voor de gevallen van buitenvervolgingstelling of van buitenzaakstelling.

Toutefois, le bénéficiaire peut prétendre au revenu d’intégration
afférent à la période de sa détention préventive, à condition pour lui
d’établir qu’il a été acquitté par une décision de justice coulée en force
de chose jugée du chef de l’infraction qui a donné lieu à cette détention
et qu’il ne peut prétendre à une indemnisation de la part du Ministre de
la Justice Il en est de même dans les cas de non-lieu ou de mise hors
cause.

Art. 40. In geval van overlijden van de gerechtigde op het leefloon,
worden de vervallen en niet uitgekeerde termijnen slechts uitbetaald
aan de natuurlijke personen in de hierna bepaalde volgorde :

Art. 40. En cas de décès du bénéficiaire du revenu d’intégration, les
arrérages échus et non payés ne sont versés qu’aux personnes
physiques et dans l’ordre ci-après :

1° aan de echtgenoot met wie de gerechtigde leefde of aan de persoon
met dewelke hij een feitelijk gezin in de zin van artikel 34, § 1, tweede
lid, uitmaakte, op het ogenblik van zijn overlijden;

1° au conjoint avec lequel le bénéficiaire vivait ou à la personne avec
laquelle il constituait un ménage de fait au sens de l’article 34, § 1er,
alinéa 2, au moment de son décès;

2° aan de kinderen met wie de gerechtigde leefde op het ogenblik van
zijn overlijden;

2° aux enfants avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son
décès;

3° aan iedere andere persoon met wie de gerechtigde leefde op het
ogenblik van zijn overlijden;

3° à toute autre personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de
son décès;

4° aan de persoon die in de verplegingskosten tussenbeide is
gekomen;

4° à la personne qui est intervenue dans les frais d’hospitalisation;

5° aan de persoon die de begrafeniskosten heeft betaald.

5° à la personne qui a acquitté les frais de funérailles.

HOOFDSTUK VII. — Terugvordering

CHAPITRE VII. — Récupération
re

Afdeling 1. — Verhaal op de rechthebbende

Section 1 . — La récupération à charge de l’ayant droit

Art. 41. Behalve in geval van arglist of bedrog wordt ambtshalve
afgezien van de terugvordering van onverschuldigd betaalde prestaties
bij het overlijden van degene aan wie ze betaald zijn, indien hem op dat
ogenblik nog geen kennis was gegeven van de terugvordering.

Art. 41. Sauf en cas de fraude ou de dol, il est renoncé d’office à la
récupération des prestations payées indûment lors du décès de la
personne à laquelle elles sont payées, si la récupération ne lui était pas
encore notifiée à ce moment.

Afdeling 2. — Verhaal op de onderhoudsplichtigen

Section 2. — La récupération à charge des débiteurs d’aliments

Art. 42. Het centrum verhaalt het leefloon tegenover volgende
onderhoudsplichtigen van de betrokkene : de echtgenoot, de
ex-echtgenoot, de ascendenten en descendenten in de eerste graad, de
adoptant, de geadopteerde en de onderhoudsplichtige bedoeld in
artikel 336 van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 42. Le centre procède au recouvrement à charge des débiteurs
d’aliments suivants de l’intéressé : le conjoint, l’ex-conjoint, les ascendants et descendants du premier degré, l’adoptant, l’adopté et le
débiteur d’aliments visé à l’article 336 du Code civil.

Het stelt de aanvrager daarvan vooraf in kennis.

Il en informe préalablement le demandeur.

Art. 43. Het toegekende leefloon mag slechts door het centrum
verhaald worden op de onderhoudsplichtigen voorzover er gedurende
de periode dat het centrum dit heeft toegekend, een onderhoudsplicht
bestond in hoofde van deze onderhoudsplichtigen.

Art. 43. Le revenu d’intégration octroyé ne peut être récupéré par le
centre auprès des débiteurs d’aliments que dans la mesure où il existait
pendant la période au cours de laquelle le centre l’a accordé une
obligation alimentaire à charge de ces débiteurs d’aliments.

Art. 44. Vooraleer te beslissen over de uitoefening van het verhaal
stelt het centrum een sociaal onderzoek in naar de financiële toestand
van de onderhoudsplichtigen en het familiale aspect van de zaak.

Art. 44. Avant de décider d’une action en recouvrement, le centre
effectue une enquête sociale sur la situation financière des débiteurs
d’aliments et les implications familiales de l’affaire.

Art. 45. § 1. Onverminderd de toepassing van artikel 28 van de wet,
moet geen verhaal worden ingesteld tegen de onderhoudsplichtigen
indien kan verwacht worden dat het toekennen van het leefloon niet
langer zal duren dan drie maanden.

Art. 45. § 1er. Sans préjudice de l’application de l’article 28 de la loi,
le recouvrement ne doit pas être poursuivi à charge des débiteurs
d’aliments si l’on prévoit que le revenu d’intégration ne devra pas être
octroyé pendant une période dépassant trois mois.

§ 2. Er mag geen verhaal worden ingesteld tegen de onderhoudsplichtigen voor de kosten van tewerkstelling door het centrum.

§ 2. Aucun recouvrement à charge des débiteurs d’aliments ne peut
être poursuivi lorsqu’il s’agit des frais découlant de la mise au travail
par le centre.

Art. 46. In geval van verhaal tegen meerdere levende onderhoudsplichtigen in een gelijke graad mag ten aanzien van ieder van hen
en hun echtgenoot of echtgenote niet meer worden teruggevorderd dan
de kosten van het leefloon vermenigvuldigd met de breuk waarbij de
teller gelijk is aan 1, en de noemer gelijk is aan het aantal voornoemde
onderhoudsplichtigen.

Art. 46. En cas de recouvrement auprès de plusieurs débiteurs
d’aliments en vie du même rang, il ne peut être récupéré auprès de
chacun d’eux et de leur conjoint, que les frais du revenu d’intégration,
multipliés par la fraction dont le numérateur est égal à 1 et dont le
dénominateur est égal au nombre de débiteurs d’aliments précités.

In uitzonderlijke gevallen en mits uitdrukkelijke gemotiveerde
beslissing waarvan afschrift aan de betrokkene wordt overgemaakt,
kan het centrum van voormelde regel afwijken.

Le centre peut déroger à la règle énoncée ci-dessus, dans des cas
exceptionnels et par une décision dûment motivée dont une copie est
communiquée à l’intéressé.

Art. 47. Het verhaal op de ascendenten, de adoptanten en de
onderhoudsplichtigen bedoeld in artikel 336 van het Burgerlijk Wetboek is beperkt tot het leefloon verstrekt aan hun descendenten,
geadopteerden en/of de kinderen wiens afstamming langs vaderzijde
niet vaststaat, zolang zij de burgerlijke meerderjarigheid niet hebben
bereikt of zolang zij na die leeftijd rechtgevend blijven op kinderbijslag.

Art. 47. Le recouvrement auprès des ascendants, des adoptants et
des débiteurs d’aliments visés à l’article 336 du Code civil est limité au
revenu d’intégration octroyé à leurs descendants, aux enfants adoptés
et/ou aux enfants dont la filiation paternelle n’est pas établie, aussi
longtemps qu’ils n’ont pas atteint la majorité civile ou après cet âge,
s’ils sont bénéficiaires d’allocations familiales.

Art. 48. Het verhaal op de descendenten en de geadopteerden is
beperkt tot het leefloon verstrekt aan hun ascendenten en/of adoptanten, indien blijkt dat zonder enige aanvaardbare uitleg het patrimonium van de begunstigde gedurende de laatste vijf jaar vóór de
aanvang van de dienstverlening in belangrijke mate is verminderd.

Art. 48. Le recouvrement auprès des descendants et des adoptés est
limité au revenu d’intégration octroyé à leurs ascendants et/ou
adoptants, s’il apparaı̂t que sans explication acceptable, le patrimoine
du bénéficiaire a diminué de façon notable aux cours des cinq dernières
années précédant le début de l’aide sociale.

Art. 49. Het verhaal op de echtgenoot en de ex-echtgenoot is in
voorkomend geval beperkt tot het bedrag van het onderhoudsgeld, dat
bij een uitvoerbaar geworden rechterlijke beslissing ten gunste van de
aanvrager werd bepaald.

Art. 49. Le recouvrement auprès du conjoint et l’ex-conjoint est, le
cas échéant, limité au montant de la pension alimentaire fixé au
bénéfice du demandeur par une décision judiciaire devenue exécutoire.

33632

BELGISCH STAATSBLAD — 31.07.2002 — MONITEUR BELGE

Art. 50. § 1. Onverminderd het bepaalde in § 3 kan geen verhaal
worden uitgeoefend tegen de onderhoudsplichtige als zijn netto
belastbaar inkomen van het voorlaatste kalenderjaar voorafgaand aan
het jaar waarin over de uitoefening wordt beslist, het bedrag van
16.681,99 EUR, verhoogd met 2.335,48 EUR voor elke persoon ten laste,
niet overschrijdt.

Art. 50. § 1er. Sans préjudice des dispositions du § 3, aucun
recouvrement ne peut être effectué à charge du débiteur d’aliments
dont le revenu net imposable de la pénultième année civile précédant
l’année au cours de laquelle la poursuite est décidée ne dépasse pas le
montant de 16.681,99 EUR, augmenté de 2.335,48 EUR par personne à
charge.

Voor de toepassing van § 1 wordt als persoon ten laste beschouwd,
elk kind voor wie de onderhoudsplichtige, wat betreft de kinderbijslag,
de hoedanigheid van bijslagtrekkende bezit, evenals iedere persoon die
fiscaal ten laste is van de onderhoudsplichtige.
Het verhaal is beperkt tot het bedrag dat het in het eerste lid
vermelde belastbaar inkomen te boven gaat.
§ 2. Indien bewezen wordt dat de vermogenstoestand van de
onderhoudsplichtige sinds het jaar bedoeld in § 1 in belangrijke mate is
gewijzigd, dan wordt de nieuwe vermogenstoestand als basis genomen
voor het uitoefenen van het verhaal en het bepalen van het bedrag van
de terugvordering.
§ 3. Indien de onderhoudsplichtige niet over het in § 1 vermelde
bedrag beschikt, maar over een onroerend goed of onroerende goederen in volle eigendom of vruchtgebruik beschikt waarvan het globaal
kadastraal inkomen gelijk is aan of hoger is dan 2.000 EUR, wordt het
in § 1 vermeld belastbaar inkomen, vermeerderd met drie maal het
bedrag van het kadastraal inkomen.
Het kadastraal inkomen wordt als volgt samengesteld :
het kadastraal inkomen van de onroerende goederen die de onderhoudsplichtige in volle eigendom of vruchtgebruik bezit, met uitzondering van de onroerende goederen of gedeelten van onroerende
goederen die voor eigen beroepsdoeleinden worden aangewend.
Dit kadastraal inkomen wordt evenwel, naargelang het aantal
personen ten laste drie of meer bedraagt, vooraf gedeeld door de
coëfficiënt 1,1 verhoogd met 0,1 voor elke persoon ten laste boven de
derde, doch met maximum 1,8.
Het kadastraal inkomen van de goederen waarvan de onderhoudsplichtige eigenaar of vruchtgebruiker in onverdeeldheid is,
wordt vermenigvuldigd met de breuk die de belangrijkheid uitdrukt
van de rechten, in volle eigendom of in vruchtgebruik, van de
betrokkene op deze goederen, vooraleer het bepaalde in het eerste lid
wordt toegepast.

Pour l’application du § 1er, est considéré comme personne à charge,
tout enfant pour lequel le débiteur d’aliments a la qualité d’allocataire
en ce qui concerne les allocations familiales, ainsi que toute personne
fiscalement à charge du débiteur d’aliments.
Le recouvrement est limité au montant qui excède le revenu
imposable mentionné à l’alinéa 1er.
§ 2. S’il est prouvé que la situation financière du débiteur d’aliments
s’est modifiée de façon importante depuis l’année visée au § 1er, la
nouvelle situation financière est alors prise comme base pour la
poursuite du recouvrement et pour la détermination du montant de la
récupération.
§ 3. Si le débiteur d’aliments ne dispose pas du montant visé au § 1er
mais dispose d’un bien immobilier ou de plusieurs biens immobiliers
en pleine propriété ou en usufruit, dont le revenu cadastral global est
égal ou supérieur à 2.000 EUR, le revenu imposable mentionné au § 1er
est majoré du triple du montant du revenu cadastral.

Art. 51. Bij het bepalen van de tussenkomst van de onderhoudsplichtige volgt het centrum een door de Minister vastgestelde schaal van
tussenkomsten, waarvan het kan afwijken bij een individuele beslissing
en mits in acht name van bijzondere omstandigheden die in de
beslissing worden gemotiveerd.

Art. 51. Lors de la détermination de la part contributive du débiteur
d’aliments, le centre suit un barème d’interventions, fixé par le Ministre,
auquel il peut déroger par une décision individuelle et moyennant la
prise en considération de circonstances particulières motivées dans la
décision.

Elke individuele beslissing tot het bepalen van de tussenkomst van
een onderhoudsplichtige bevat de elementen op grond waarvan het
bedrag van de terugvordering werd vastgesteld.

Toute décision individuelle de détermination de l’intervention d’un
débiteur d’aliments comporte les éléments sur la base desquels le
montant de la récupération a été fixé.

Art. 52. De in artikel 50, § 1, eerste lid, bedoelde bedragen en de
schaal van tussenkomsten bedoeld in artikel 51, zijn gekoppeld aan de
spilindex 103,14 geldend op 1 juni 1999 (basis 1996 = 100) van de
consumptieprijzen.

Art. 52. Les montants visés à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, et le barème
d’interventions visé à l’article 51 sont rattachés à l’indice pivot 103,14
applicable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.

Zij schommelen overeenkomstig de bepalingen van de wet van
2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de
wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste
van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van
sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de
verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan
het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.

Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971
organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation,
des traitements, des salaires, pensions, allocations et subventions à
charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de
rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines
cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations
imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art. 53. Indien het centrum tezelfdertijd verhaal uitoefent bij de
onderhoudsplichtigen voor de kosten van het leefloon en van maatschappelijke dienstverlening, dan wordt de opbrengst slechts afgetrokken van de kosten van het leefloon nadat de kosten van de maatschappelijke dienstverlening ten laste van het centrum volledig gedekt zijn.

Art. 53. Si le centre poursuit simultanément à charge des débiteurs
d’aliments le recouvrement des frais du revenu d’intégration et des
frais découlant de l’aide sociale, la recette ne sera défalquée des frais du
revenu d’intégration que lorsque les frais d’aide sociale à charge du
centre sont entièrement couverts.

Art. 54. Indien het centrum beslist af te zien van het verhaal
tegenover de onderhoudsplichtigen om redenen van billijkheid, geeft
het de concrete feiten en redenen aan waarop deze afwijking is
gesteund.

Art. 54. Si le centre décide de renoncer pour des raisons d’équité à la
poursuite du recouvrement à charge des débiteurs d’aliments, il
indique les faits concrets et les raisons sur lesquelles repose cette
dérogation.

Omwille van het delicaat karakter van sommige gegevens kan het
centrum nalaten deze in de beslissing te vermelden, wanneer ze in het
sociaal verslag of in het verslag van de beraadslaging zijn opgenomen.

Eu égard au caractère délicat de certaines données, le centre peut
omettre de les mentionner dans la décision lorsqu’elles figurent dans le
rapport social ou dans le compte rendu de la délibération.

Art. 55. Indien het centrum op basis van het sociaal onderzoek
beslist om verhaal uit te oefenen op de onderhoudsplichtigen, zendt het
binnen de acht dagen na deze beslissing een kopie van deze beslissing
aan de onderhoudsplichtigen. Deze beslissing moet volgende aanduidingen bevatten :

Art. 55. Si le centre décide de poursuivre le recouvrement auprès
des débiteurs d’aliments sur la base de l’enquête sociale, il envoie une
copie de cette décision dans les huit jours suivant la décision aux
débiteurs d’aliments. Cette décision doit comporter les mentions
suivantes :

Le montant du revenu cadastral est constitué comme suit :
le revenu cadastral des biens immobiliers dont le débiteur d’aliments
est propriétaire ou usufruitier, à l’exception des biens immobiliers ou
parties de biens immobiliers utilisés à des fins professionnelles propres.
Toutefois, selon que le nombre de personnes à charge est égal à trois
ou plus, ce revenu cadastral est préalablement divisé par le coefficient 1,1,majoré de 0,1 pour chaque personne à charge au-delà de la
troisième, mais limité à 1,8 au maximum.
Le revenu cadastral des biens dont le débiteur d’aliments est
propriétaire ou usufruitier en indivision est multiplié par la fraction
exprimant l’importance des droits, en pleine propriété ou en usufruit,
de l’intéressé sur ces biens, avant d’appliquer les dispositions de
l’alinéa 1er.

1. de wettelijke bepalingen waarop de terugvordering gebaseerd is;

1. les dispositions légales sur lesquelles la récupération est basée;

2. de berekeningswijze van het teruggevorderde bedrag;

2. le mode de calcul du montant récupéré;
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3. de mogelijkheid voor het centrum om van de terugvordering af te
zien wegens billijkheidsredenen en de procedure die hiervoor moet
worden gevolgd;

3. la possibilité pour le centre de renoncer à la récupération pour des
motifs d’équité et la procédure à suivre à cet effet;

4. de mogelijkheid om een met redenen omkleed voorstel tot
terugbetaling in schijven voor te leggen;

4. la possibilité de présenter une proposition motivée de remboursement par tranches;

5. De mogelijkheid om een voorstel van onderhoudsbijdrage voor te
leggen.

5. La possibilité de présenter une proposition de contribution
alimentaire.

De betrokkene kan het centrum binnen een periode van 30 dagen na
het verzenden van de beslissing verzoeken om af te zien van de
terugvordering of kan ofwel een met redenen omkleed voorstel tot
terugbetaling in schijven ofwel een voorstel van onderhoudsbijdrage
voorleggen. In voorkomend geval moet het centrum binnen een
periode van 30 dagen na voornoemd verzoek een nieuwe beslissing
nemen, die aan de onderhoudsplichtige binnen de acht dagen moet
worden medegedeeld.

L’intéressé peut demander au centre dans une période de 30 jours
après l’envoi de la décision, de renoncer au recouvrement, ou peut
présenter soit une proposition motivée de remboursement par tranches,
soit une proposition de contribution alimentaire. Le cas échéant, le
centre doit prendre une nouvelle décision dans une période de 30 jours
suivant la demande précitée, qui doit être communiquée au débiteur
d’aliments dans les huit jours.

Indien de onderhoudsplichtige niet reageert binnen de periode van
30 dagen na de verzending, en evenmin het verschuldigde bedrag aan
het centrum heeft overgemaakt, zendt het centrum een herinneringsschrijven waarin gemeld wordt dat hij binnen de twee weken moet
betalen en dat bij ontstentenis hiervan de O.C.M.W.-ontvanger zal
overgaan tot een invordering via gerechtelijke weg.

Si le débiteur d’aliments ne réagit pas au cours de la période de
30 jours suivant l’envoi de la décision et n’a pas payé le montant dû au
centre, le centre envoie une lettre de rappel précisant qu’il est tenu à un
paiement dans les deux semaines faute de quoi le receveur du CPAS
procèdera à un recouvrement par voie judiciaire.

HOOFDSTUK VIII. — Staatstoelagen

CHAPITRE VIII. — Subventions de l’Etat

Afdeling 1. — Algemeen

Section 1re. — Généralités

Art. 56. De berekening van de toelage van de Staat aan het centrum
gebeurt op voorlegging van de beslissingen die, overeenkomstig
artikel 21, § 6, van de wet binnen de acht dagen volgend op het einde
van de maand waarin deze beslissingen werden genomen, worden
overgemaakt.

Art. 56. Le calcul de la subvention accordée par l’Etat au centre est
effectué sur production des décisions qui, conformément à l’article 21,
§ 6, de la loi, doivent être introduites dans les huit jours qui suivent la
fin du mois au cours duquel ces décisions ont été prises.

Deze overmaking gebeurt hetzij met formulieren, hetzij met een
informaticadrager aanvaard door het Centrum voor Informatieverwerking en de gegevens bevattend van de hiervoor genoemde formulieren,
waarvan het model bij ministerieel besluit wordt bepaald.

L’envoi s’effectue soit au moyen de formulaires, soit au moyen de
supports informatiques acceptés par le Centre de Traitement de
l’Information et contenant les données des formulaires précités, dont le
modèle est déterminé par arrêté ministériel.

De uitbetaling van de staatstoelagen gebeurt op voorlegging door het
centrum van een maandelijkse staat, waarvan het model bij ministerieel
besluit wordt bepaald en die opgesteld wordt door het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn.

Les subventions de l’Etat sont payées sur présentation par le centre
d’un état mensuel dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui
est établi par le centre public d’aide sociale.

Deze staat wordt ondertekend door hetzij de voorzitter en de
secretaris, hetzij door de ontvanger, hetzij door een ander personeelslid
door het centrum met dit doel aangeduid.

Cet état est signé soit par le président et le secrétaire, soit par le
receveur, soit par un autre membre du personnel que le centre aura
désigné à cette fin.

Deze staat vermeldt het bedrag waarvan het centrum de terugbetaling vraagt en eindigt met de woorden « Ik bevestig op mijn eer dat
deze verklaring oprecht en volledig is ».

Ce relevé mentionne le montant dont le centre réclame le remboursement et se termine par les mots : ″J’affirme sur l’honneur que la
présente déclaration est sincère et complète″.

Art. 57. Om te mogen genieten van de toelage van de Staat, zijn de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn ertoe gehouden zich te
onderwerpen aan de controle ingericht door de minister.

Art. 57. Pour pouvoir bénéficier de la subvention de l’Etat, les
centres publics d’aide sociale sont tenus de se soumettre au contrôle
organisé par le ministre.

Art. 58. § 1. Een voorschot op de staatstoelage wordt uitgekeerd aan
het centrum dat bij de betaling van het leefloon aan de gerechtigden
acute thesaurieproblemen ondervindt.

Art. 58. § 1er. Une avance sur la subvention de l’Etat est versée au
centre qui, lors du paiement du revenu d’intégration aux bénéficiaires,
doit faire face à des problèmes aigus de trésorerie.

De aanvraag om een voorschot wordt bij het verstrijken van een
kwartaal ingediend bij behoorlijk gemotiveerd verzoek aan de minister
of aan zijn afgevaardigde, die beschikt bij gemotiveerde beslissing.

La demande d’avance est introduite, au terme d’un trimestre, par
requête dûment motivée adressée au ministre ou à son délégué, lequel
statue par décision motivée.

Het toegekende voorschot wordt berekend op basis van het bedrag
van de toelage die door de Staat verschuldigd is voor het voorlaatste
jaar.

La demande octroyée est calculée sur la base du montant de la
subvention due par l’Etat pour la pénultième année.

§ 2. Een jaarlijks voorschot op de staatstoelage wordt uitgekeerd aan
het centrum voor elke financiële tussenkomst in de kosten die
verbonden zijn aan de inschakeling van de rechthebbende in het
beroepsleven, in toepassing van artikel 9 van de wet.

§ 2. Une avance annuelle sur la subvention de l’Etat est versée au
centre pour toute intervention financière dans les frais liés à l’insertion
professionnelle du bénéficiaire, en application de l’article 9 de la loi.

Dit voorschot wordt berekend op basis van de bedragen die door de
Staat werden aanvaard na verificatie van de kostenstaten ingediend
door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Cette avance est calculée sur la base des montants qui ont été
acceptés par l’Etat après vérification des états de frais introduits par les
centres publics d’aide sociale.

Het bedraagt, per jaar, 80 % van de bedragen die werden aanvaard
voor de kosten van het voorlaatste jaar waarvan de rekeningen werden
geverifieerd.

Elle se monte, par année, à 80 % des montants acceptés pour les frais
de l’année pénultième dont les comptes ont été vérifiés.

Het voorschot wordt verrekend bij de voorlegging van de kostenstaten van de laatste maanden van het jaar waarin het voorschot werd
toegekend. Een eventueel negatief saldo wordt als voorschot op het
volgende jaar beschouwd.

L’ avance sera portée en compte lors de la présentation des états de
frais pour les derniers mois de l’année où l’avance a été octroyée. Un
solde négatif éventuel est considéré comme avance pour l’année
suivante.

Art. 59. De door de Staat toegekende toelage wordt gestort op de
rekening van het centrum bij een door het centrum aangeduide
financiële instelling.

Art. 59. La subvention accordée par l’Etat est versée au compte du
centre auprès d’un organisme financier désigné par le centre.
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Afdeling 2. — Personeelskosten

Section 2. — Frais de personnel

Art. 60. De in artikel 40 van de wet bedoelde toelage moet integraal
besteed worden aan de verbetering van de op 1 januari 2002 bestaande
personeelsnormen, om het centrum de mogelijkheid te geven de
integratiedoelstellingen van de wet te bewerkstelligen.

Art. 60. La subvention visée à l’article 40 de la loi doit intégralement
être affectée à l’amélioration des normes de personnel existantes au
1er janvier 2002, afin de permettre au centre de réaliser les objectifs
d’intégration de la loi.

Het O.C.M.W. wijst deze middelen toe :

Le centre affecte ces moyens :

— aan het personeel van de sociale diensten van het centrum;

— au personnel des services sociaux du centre;

— en/of aan het omkaderingspersoneel in het centrum zelf of in het
kader van een partnerschap met andere diensten, dat zich bezighoudt
met personen die genieten van een geı̈ndividualiseerd project van
maatschappelijke integratie of van het recht op maatschappelijke
integratie door een tewerkstelling.

— et/ou au personnel d’encadrement au sein du centre lui-même ou
en partenariat avec d’autres services, qui s’occupe des personnes
bénéficiant d’un projet individualisé d’intégration sociale ou du droit à
l’intégration sociale par l’emploi.

De toelage mag de brutoloonlast dekken, evenals de werkingskosten,
met inbegrip van de opleidingskosten en de kosten voor de aankoop
van materieel in verband met dit supplementair personeel, op voorwaarde dat deze werkingskosten niet meer bedragen dan een derde
van de toelage.

La subvention peut couvrir la charge salariale brute ainsi que les frais
de fonctionnement, y compris les frais de formation et les frais d’achat
de matériel, liés à ce personnel supplémentaire pour autant que ces
frais de fonctionnement ne dépassent pas un tiers de la subvention

In afwijking van het vorig lid, wanneer de gecumuleerde toelagen
bedoeld in artikel 40 van de wet de financiële last van een halftijdse
betrekking niet kunnen dekken, mag het centrum de toelage volledig
besteden aan de kwalitatieve verbetering van de opvang van de in het
kader van de wet geholpen personen.

Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque le cumul des subventions
visées à l’article 40 de la loi ne permet pas de couvrir la charge
financière d’emploi à mi-temps, le centre peut entièrement affecter la
subvention à l’amélioration qualitative de l’accueil des personnes
aidées dans le cadre de la loi.

Het centrum moet een jaarverslag over de besteding van de toelage
opmaken en daarbij een kopie van de in artikel 18 voorziene
samenvatting voegen.

Le centre doit établir un rapport annuel portant sur l’affectation de la
subvention et y joindre une copie de la synthèse prévue à l’article 18.

HOOFDSTUK IX. — Slotbepalingen

CHAPITRE IX. — Dispositions finales

Art. 61. De minister bepaalt het model van de formulieren en van de
stukken die hij nodig acht voor de toepassing van de reglementering
betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Art. 61. Le ministre détermine le modèle des formulaires et documents qu’il estime nécessaires à l’application de la réglementation sur
le droit à l’intégration sociale.

Art. 62. Voor het jaar 2002 mag de toelage, in afwijking van het
derde lid van artikel 60, voor meer dan één derde besteed worden aan
de werkingskosten in verband met bijkomend personeel.

Art. 62. Pour l’année 2002, la subvention peut, par dérogation à
l’alinéa 3 de l’article 60 être affectée pour plus d’un tiers aux frais de
fonctionnement liés à du personnel supplémentaire.

In afwijking van artikel 60, vijfde lid, zal het eerste jaarverslag
betrekking hebben op de boekjaren 2002 en 2003.

Par dérogation à l’article 60, alinéa 5, le premier rapport annuel
portera sur les exercices 2002 et 2003.

Art. 63. De verhaalsvorderingen die voor de inwerkingtreding van
dit besluit bij de rechtbanken zijn ingeleid, blijven onderworpen aan de
bepalingen die ten tijde van de inleiding van toepassing waren.

Art. 63. Les actions en recouvrement introduites devant les tribunaux avant l’entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises aux
dispositions qui étaient applicables à la date de l’introduction de
l’action.

Art. 64. Het koninklijk besluit van 9 mei 1984 tot uitvoering van
artikel 13, tweede lid, 1°, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling
van het recht op een bestaansminimum en artikel 100bis, § 1, van de
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, wordt opgeheven voor wat betreft de bepalingen die van toepassing zijn op de wet van 7 augustus 1974 tot
instelling van het recht op een bestaansminimum.

Art. 64. L’arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l’article 13,
alinéa 2, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de
moyens d’existence et de l’article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976
organique des centres publics d’aide sociale est abrogé en ce qui
concerne les dispositions applicables à la loi du 7 août 1974 instituant le
droit à un minimum de moyens d’existence.

Art. 65. Het koninklijk besluit van 30 oktober 1974 houdende het
algemeen reglement betreffende het bestaansminimum wordt opgeheven.

Art. 65. L’arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général
en matière du minimum de moyens d’existence est abrogé.

Art. 66. Het koninklijk besluit van 24 maart 1993 tot vaststelling van
de minimumvoorwaarden en de modaliteiten waaraan de contracten
betreffende een geı̈ndividualiseerd project voor sociale integratie
moeten voldoen wordt opgeheven.

Art. 66. L’arrêté royal du 24 mars 1993 fixant les conditions minimales et les modalités auxquelles doivent répondre les contrats contenant
un projet individualisé d’intégration sociale est abrogé.

Art. 67. Dit besluit treedt in werking op de dag van de inwerkingtreding van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op
maatschappelijke integratie.

Art. 67. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l’entré en
vigueur de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration
sociale.

Art. 68. Onze minister van Maatschappelijke Integratie is belast met
de uitvoering van dit besluit.

Art. 68. Notre Ministre de l’Intégration sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Gegeven te Brussel, 11 juli 2002.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2002.
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ALBERT

Van Koningswege :

Par le Roi :

De Minister van Maatschappelijke Integratie,
J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de l’Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE

