Boycot tegen gemeenschapsdienst
Samenlevingsopbouw ondersteunt de actie om
gemeenschapsdienst een halt toe te roepen
20180425

WAAROM ACTIE?
Gemeenschapsdienst is een maatregel van 2016 die werd ingevoerd via de Wet Borsus. Die
maatregel zegt dat OCMW’s een leefloner een contract kunnen aanbieden dat hen verplicht arbeid
te verrichten voor de gemeenschap. Het staat leefloners vrij om hierop in te gaan, al is de
machtsbalans tussen beide contractpartijen duidelijk niet in evenwicht. Mensen met een leefloon
zijn voor hun inkomen immers afhankelijk van het OCMW. In de praktijk zet deze wetswijziging de
deur open voor verplicht vrijwilligerswerk voor uitkeringsgerechtigden.
Met deze aanpak laten we toe dat de armsten en de meest kwetsbaren gratis aan het werk worden
gezet. Bovendien verdringt het systeem bestaande en betaalde banen, omdat die worden ingevuld
door gratis werkkrachten. Samen met vele middenveldorganisaties wil ook Samenlevingsopbouw
deze ingreep een halt toe roepen.
Op 25/04 zal het Grondwettelijk Hof een hoorzitting houden om na te gaan of deze wet een inbreuk
is op de grondrechten. Om onze stem kracht bij te zetten, spreken we af, ook buiten de rechtszaal.
We verzamelen om 13u op het Koningsplein in Brussel, voor het Grondwettelijk Hof, om de
juridische verwerping van de Wet Borsus te steunen.
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WAT IS HET PROBLEEM?
Het OCMW verleent het recht op maatschappelijke integratie: het is het laatste vangnet voor wie
geen baan heeft, voor wie geen recht op een werkloosheidsuitkering of een ander vervangend
inkomen heeft. Het OCMW is verondersteld om een menswaardig leven te garanderen.
Op 21 juli 2016 heeft Willy Borsus (MR) een wet laten stemmen die deze ultieme sociale
bescherming grondig heeft aangetast.
De Wet Borsus
1) heeft het GPMI (geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie) veralgemeend
Jongeren en studenten moesten al -wettelijk verplicht- een contract tekenen om een leefloon te
kunnen verkrijgen. Nu is deze aanpak uitgebreid naar alle nieuwe steunaanvragers. Om een beroep
te kunnen doen op dit vangnet, worden steeds strengere voorwaarden en verplichtingen opgelegd,
waarbij de ontvanger alle rechten verliest als deze niet worden nageleefd.
Er is geen wettelijke limiet om misbruik te voorkomen. De wet voorziet geen termijn om aan de
verplichtingen te voldoen, er zijn geen instructies om willekeur of het opleggen van onevenredige
verplichtingen of inbreuken op het privé- en gezinsleven te voorkomen. De vaagheid van de wet laat
grote verschillen in behandeling toe tussen het ene OCMW en het andere OCMW.
2) invoering van het begrip ‘gemeenschapsdienst’.
Het OCMW kan de leefloner aanbieden om een ‘gemeenschapsdienst’ te ondertekenen. Dit
betekent dat men werk verricht of diensten verleent zonder een loon te ontvangen. In ruil daarvoor
zal hij zijn recht op het leefloon kunnen behouden.
Wanneer gemeenschapsdienst wordt geaccepteerd, wordt deze opgenomen in een GPMI, waarna
naleving verplicht wordt. Zo wordt meer dan een loopje genomen met de term vrijwilligerswerk: het
gaat hier over onvrijwillige, onbetaalde arbeid, ook wel dwangarbeid genoemd.

BOYCOTT COMMUNITY SERVICE PLATFORM
Het ‘Boycott Community Service Platform’ is een brede verzameling van verenigingen en vakbonden
die gekant zijn tegen de Wet Borsus. Sinds 2016 voert de beweging een campagne om de OCMW's
bewust te maken van de ernstige problemen die ontstaan door de veralgemening van het GPMI en
de gemeenschapsdienst, en om druk uit te oefenen om de politieke beslissingen terug te dringen.
Na politieke acties, waarbij ernstige schendingen van de grondrechten van leefloners werden
vastgesteld, wendde het platform zich in 2017 tot het Hof om de wet te laten bekijken en
verwerpen door het Grondwettelijk Hof. De hoorzitting staat gepland op 25 april.
Neen aan de beschamende uitbuiting van leefloners!
Stop de gemeenschapsdienst, die vereist dat de financieel kwetsbaarste bevolking gratis werkt, en
hen bedreigt met het verlies van OCMW-inkomen als ze hun verbintenis niet nakomen.
Neen aan het verloren gaan van banen in de openbare diensten!
Door de oprichting van een gemeenschapsdienst kunnen diensten en werkzaamheden die voorheen
in het kader van een echte arbeidsovereenkomst werden verricht, nu gratis verkregen worden. De
gemeenschapsdienst is een vorm van sociale dumping die zowel de leefloners, als de werknemers
aantast.
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Iedereen in deze samenleving moet een waardig en fatsoenlijk leven kunnen leiden.
Afspraak op 25 april. om 13.00 uur, voor het Grondwettelijk Hof, Koningsplein te Brussel.

Samenlevingsopbouw vzw
Vooruitgangstraat 323/2 | 1030 Brussel
T 02 201 05 65
www.samenlevingsopbouw.be
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