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I. INLEIDING 
 
1. Algemeen 
 
De wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie heeft als doel 
het moderniseren van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een 
bestaansminimum en legt de nadruk op verschillende invalshoeken waaronder:  
 

• De individualisering van de rechten van de echtgenoten door het schrappen van de 
categorie echtgenoten met het oog op een gelijke behandeling ten opzichte van 
partners die samen wonen of samen een huishouden vormen; 

• De erkenning van nieuwe categorieën gerechtigden om rekening te houden met de 
maatschappelijke evolutie (verhoging van de categorie in geval van betaling van 
onderhoudsgeld ten behoeve van kinderen of in geval van co-ouderschap) 

• De uitbreiding van het recht op maatschappelijke integratie tot vreemdelingen 
ingeschreven in het bevolkingsregister; 

• Waarborgen voor het recht van de gebruiker door in de reglementering de rechten van 
de sociaal verzekerde uitdrukkelijk op te nemen die in het Handvest van de sociaal 
verzekerde vermeld worden. 

• De hernieuwde aandacht voor het recht op maatschappelijke integratie door het sluiten 
van een overeenkomst met als prioriteit het recht op tewerkstelling specifiek voor 
jongeren minder dan 25 jaar; 

• De klemtoon die gelegd wordt op de inschakeling van jongeren en studenten; 
• De verhoging met 4 % vervroegd op 1 januari 2002 van het bedrag vastgesteld voor de 

categorieën gerechtigden op een leefloon; 
• De verhoging van de financiële middelen ten gunste van de OCMW’s; 
• De wijzigingen inzake de terugvordering van het leefloon bij de onderhoudsplichtigen. 

 
Het recht op een bestaansminimum dat sinds 1974 bestaat, wordt vervangen door het recht op 
maatschappelijke integratie in het kader van een actievere visie op het recht op deze uitkering: 
het leefloon vormt de tegenprestatie voor een verbintenis vanwege de betrokkene.  

 
Het recht op maatschappelijke integratie krijgt concrete vorm in: 

• hetzij een tewerkstelling; 
• hetzij het toekennen van het leefloon, al dan niet gekoppeld aan een 

geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. 
 

Het doel is het bevorderen voor zover mogelijk van de integratie van de persoon via 
tewerkstelling, en meer specifiek wat de jongeren betreft. 
 
Wanneer de persoon nog niet arbeidsgeschikt is, zal in afwachting en in functie van zijn 
fysieke en intellectuele mogelijkheden, een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke 
integratie de te bereiken doelstellingen en fazen vastleggen die op termijn tot de werkstelling 
moeten leiden, eventueel via een begeleiding en een voorafgaande of gelijktijdige 
beroepsopleiding. 
 
Twee omzendbrieven worden opgesteld om een onderscheid te maken tussen de algemene 
voorwaarden, de berekening van de bestaansmiddelen en alles wat het leefloon betreft. Een 
tweede omzendbrief behandelt afzonderlijk en per tewerkstellingsprogramma alles wat te 
maken heeft met de integratie door tewerkstelling per thematische fiche. 
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Deze omzendbrief biedt de veldwerkers de mogelijkheid: 
 
• de materies terug te vinden inzake het recht op maatschappelijke integratie wat het 

volledige verloop van de behandeling van een aanvraag betreft, vanaf de 
toekenningsvoorwaarden, het sociaal onderzoek, tot de toekenning, de herziening, en 
in voorkomend geval de terugvordering hetzij bij de gerechtigde hetzij bij de 
onderhoudsplichtigen; 

• de procedure te volgen en de berekeningssystemen te begrijpen; 
• te beschikken over toepassingsvoorbeelden of over vragen die moeten verduidelijkt 

worden en over berekeningsvoorbeelden; 
• de materie per thema’s onder te brengen zoals deze van de studenten, deze van de 

daklozen of nog andere thema’s ; 
• een inhoudstafel te raadplegen in functie van het gezochte item; 
• te beschikken over een tabel met de bedragen van de categorieën gerechtigden op het 

leefloon en met andere bedragen; 
• de eerste verplichtingen vast te leggen inzake het beheer van de dossiers;   
• als bijlage te beschikken over een eenvormig gemaakte en federaal geworden tabel 

betreffende de bedragen van de terugvordering bij de onderhoudsplichtigen inzake 
leefloon; 

• Te beschikken over een lijst met de op te stellen documenten voor de procedure 
bevattende de minimumvermeldingen vereist door de reglementering. 

 
 
2. Punten in verband met de inwerkingtreding van de wet op 1.10.2002  
 
2.1. Grote principes en prioriteiten 
 
Bij gebreke van overgangsmaatregelen, geldt het algemeen rechtsbeginsel dat de wet 
bepalingen bevat voor de toekomst. Wanneer een berekeningswijze of een vrijstelling het 
recht van een betrokkene wijzigt, moet deze wijziging derhalve ingevoerd worden: er is geen 
verworven recht.  

 
Volgende gedragslijnen worden gesuggereerd om de positieve gevolgen van de nieuwe wet te 
bevorderen en de belangen van de sociaal verzekerde te waarborgen. 

 
o Elke herziening in het belang van een gerechtigde is prioritair om hem de toeslag 

toe te kennen overeenkomstig de bepalingen van de wet. 
 

Bijv.: verhoging ten gevolge van de berekening van de bestaansmiddelen; verhoging van 
categorie alleenstaande naar deze van co-ouderschap of naar deze van de persoon die 
onderhoudsgeld betaalt. 

 
Het is derhalve aan het OCMW om geval per geval te oordelen welke dossiers prioritair zijn, 
bijvoorbeeld een dossier betreffende een verhoging van categorie (nieuwe categorieën), een 
dossier betreffende de wijziging van het toe  te kennen bedrag ten gevolge van de berekening 
van de bestaansmiddelen. 
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2.2. Nieuwe beslissingen of herzieningen  
 

Het betreft een nieuwe wet die in werking treedt. Dus moet worden nagegaan en vastgesteld 
dat aan de wettelijke voorwaarden werd voldaan. 

 
Zelfs indien een persoon aan wie het bestaansminimum voor de duur van één jaar werd 
toegekend, nog aanspraak kan blijven maken op het recht op het leefloon voor een zelfde 
bedrag zonder wijziging, moet het dossier herzien en een nieuwe beslissing genomen worden 
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II. DE TOEKENNINGSVOORWAARDEN VAN HET RECHT OP 
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 
 
Om op het recht op maatschappelijke integratie aanspraak te kunnen maken, moet de persoon 
tegelijkertijd aan volgende voorwaarden voldoen (1 t.e.m. 6): 
 
1. De nationaliteit 
 

• Belg zijn 
• of onderdaan van een land van de Europese Unie die het voordeel geniet van de 

toepassing van de verordening (E.E.G.) nr. 1612/68 van 15 oktober 1968 
betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de  Gemeenschap, of een lid 
van zijn gezin. 

• of staatloos (de categorie personen van onbepaalde nationaliteit werd afgeschaft) 
• of erkende vluchteling  
• of als vreemdeling in het bevolkingsregister ingeschreven zijn. 

 
 
2.De leeftijd 

 
• meerderjarig zijn 
• of minderjarig en ontvoogd door huwelijk 
• of minderjarig, ongehuwd en een of meer kinderen ten laste hebben  
• of minderjarig en zwanger. 

 
. 
  

Opmerkingen : 
- De minderjarigen die gelijkgesteld zijn om het voordeel 

te genieten van de wet, vallen onder de toepassing van 
de maatregelen betreffende de categorie meerderjarigen 
van minder dan 25 jaar; 

- het recht op maatschappelijke integratie kan, zoals aan 
de meerderjarigen,  aan de personen met een statuut van 
verlengde minderjarigheid toegekend worden; 

- er bestaat geen leeftijdsbeperking voor het recht op 
maatschappelijke integratie wat het leefloon betreft. 
Maar in voorkomend geval moet het eventueel recht op 
het IGO (inkomensgarantie voor ouderen) geopend 
worden (bijv.: gerechtigde van 80 jaar). 

  
 
3. De verblijfplaats 

 
• zijn gewoonlijke en werkelijke verblijfplaats in België hebben. 

De aanvrager moet gewoonlijk en bestendig op het grondgebied van het Rijk 
wonen, zelfs indien hij over geen woning beschikt of hij niet in het 
bevolkingsregister ingeschreven is (behalve als het een voorwaarde is voor de 
toegang tot het recht),voor zover hij de toelating heeft om op het grondgebied van 
het Rijk te verblijven. 
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• Het leefloon als niet-bijdrageplichtige sociale-bijstandsregeling is niet 
exporteerbaar (d.w.z. dat men zijn uitkering niet in het buitenland kan ontvangen). 

• In geval van een verblijf in het buitenland van meer dan een maand, moet de 
gerechtigde vóór zijn vertrek zijn afwezigheid en de reden ervan aan het bevoegde 
centrum melden. Het recht is in principe geschrapt in geval van afwezigheid van 
de betrokkene van meer dan een maand, behalve indien het OCMW in het 
betreffende geval bij wijze van uitzondering de redenen aanvaardt die de duur van 
de verlengde afwezigheid verantwoorden. 

 
Voorbeeld : 
 
Verblijf van 2 maanden in het buitenland om een stervende verwante  te 
verzorgen. 

 
• Studeren in het buitenland of er een stage van meerdere maanden doorbrengen is 

nog geen reden om af te wijken van de voorwaarde van verblijf in België. Maar 
het recht wordt niet als zodanig uitgesloten en moet van geval tot geval bekeken 
worden.   

 
Voorbeeld : 
 
Als een student een stage moet verrichten in het kader van een opleiding of van 
studies waarvoor hij door een integratieovereenkomst gebonden is, en het leefloon 
ontvangt kan het behoud van het leefloon overwogen worden (bijvoorbeeld:  het 
Europees ERASMUSproject) in dit geval moet evenwel rekening gehouden 
worden met het feit of hij al dan niet over een studiebeurs beschikt. 

 
4. Ontoereikende bestaansmiddelen 

 
• de persoon beschikt niet over toereikende bestaansmiddelen. 
• De persoon kan er geen aanspraak op maken en is niet in staat zich deze 

bestaansmiddelen te verschaffen, hetzij op eigen kracht, hetzij op een andere 
manier. 

• het OCMW berekent de bestaansmiddelen van de persoon overeenkomstig de 
reglementering (zie het gedeelte over de berekening van de bestaansmiddelen) en 
kent het eventueel aanvullend leefloon toe zodat de aanvrager over het bedrag 
beschikt dat is vastgesteld voor de categorie gerechtigden waartoe hij behoort. 

 
 
5. De bereidheid tot werken 

 
• de persoon moet werkbereid zijn, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen 

niet mogelijk is. 
• het OCMW onderzoekt deze werkbereidheid.  
• Deze werkbereidheid wordt niet op dezelfde manier beoordeeld als in de 

werkloosheidsreglementering. De criteria van toepassing in de 
werkloosheidsregelementering zijn niet van toepassing. 

• De werkbereidheid moet worden beoordeeld aan de hand van de concrete 
mogelijkheden en de persoonlijke inspanningen van de betrokkene. Er moet 
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rekening gehouden worden met de specifieke situatie van de aanvrager, met zijn 
leeftijd, zijn opleiding, zijn gezondheid, zijn opvoeding,… 

• De werkbereidheid kan onder meer aangetoond worden door een inschrijving als 
werkzoekende, door het persoonlijk zoeken naar regulier werk, door een positieve 
houding tegenover de werkaanbiedingen van het OCMW of van de 
arbeidsbemiddelingsdienst (VDAB of BGDA), de deelname aan examens of het 
volgen van een aanvullende opleiding, enz. 

 
 

De gezondheids- en billijkheidsredenen 
 
• de gezondheidsredenen : 
 

Het recht op maatschappelijke integratie kan toegekend worden aan een persoon 
die niet werkbereid is, wanneer hij gezondheidsredenen kan inroepen.  
 
Voorbeeld : 
Een jongere die zou kunnen werken, maar die zich vooraf moet laten verzorgen 
wegens zware drugsverslaving. 
 
Voorbeeld : 
Een zwaar werk komt niet in aanmerking voor een vrouw die al verschillende 
maanden zwanger is of die medisch erkende rugproblemen heeft.  
 
Het OCMW kan de aanvrager die gezondheidsredenen inroept, al dan niet door 
een medisch attest van de behandelende geneesheer gestaafd, aan een medisch 
onderzoek onderwerpen dat uitgevoerd wordt door een geneesheer gemandateerd 
en betaald door het centrum.  
In dit geval meldt de persoon zich op verzoek aan bij de geneesheer aangeduid 
door het centrum, tenzij hij om gezondheidsreden daartoe niet in staat is. De 
geneesheer gaat na of er gezondheidsredenen door betrokkene kunnen worden 
ingeroepen.  
De verplaatsingskosten van de persoon naar de arts worden door het centrum 
gedragen volgens de modaliteiten van het centrum. 
 
 

• billijkheidsredenen :  
 

De studie kan een billijkheidsreden zijn en dus een uitzondering vormen op de 
werkbereidheid. De studenten moeten het nut van hun studie voor hun 
beroepstoekomst bewijzen, een zekere studievaardigheid aan de dag leggen en 
aantonen dat ze hun levensomstandigheden willen verbeteren door het verrichten 
van occasioneel of deeltijds werk dat verenigbaar is met hun studies. 
 
Het OCMW beoordeelt de billijkheidsredenen in functie van de omstandigheden. 
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Voorbeeld : 
 
Een alleenstaande moeder die verschillende jonge of gehandicapte kinderen heeft 
en in een landelijke zone verblijft ver van alle transportmogelijkheden om zich 
naar het werk of de kinderkribbe te begeven. 
 
 

6. Het uitputten van de rechten op sociale uitkeringen en onderhoudsgeld 
 

• de persoon moet zijn rechten laten gelden op de uitkeringen waarop hij krachtens 
de Belgische of buitenlandse sociale wetgeving aanspraak kan maken.  

• het OCMW moet de aanvrager de nodige informatie en raad geven en hem 
concreet helpen bij het laten gelden van zijn rechten. 

• het OCMW kan van rechtswege handelen namens of ten behoeve van betrokkene 
en om de rechten van betrokkenen te laten gelden. 

• het OCMW kan de aanvrager ertoe dwingen zijn rechten te laten gelden ten 
aanzien van personen die hem onderhoudsgeld verschuldigd zijn, te weten: zijn 
echtgeno(o)t(e) of, in voorkomend geval, zijn gewezen echtgeno(o)t(e), zijn 
ouders, zijn kinderen, de adoptant en de geadopteerde. 

• De overeenkomsten over het onderhoudsgeld kunnen niet tegen het OCMW 
ingeroepen worden. 

 
Opmerking : 

 
Het OCMW kan het feit inroepen dat de echtscheidingsovereenkomst 
die elke tegemoetkoming van de gewezen echtgeno(o)t(e) uitsluit, 
onrechtmatig is en het recht op het leefloon weigeren of intrekken . 

 
Het OCMW moet zo nodig de nuttige informatie verstrekken, dit is de 
betrokkenen ertoe aanzetten een recht op onderhoudsgeld niet te 
verliezen wegens deze nieuwe voorwaarde bij het sluiten van 
overeenkomsten.  Het OCMW geeft preventief raad gelet op het feit 
van de onveranderlijkheid van de echtscheidingsovereenkomsten door 
onderlinge toestemming . 
 
Het is de rechter van de arbeidsrechtbank die in laatste instantie zal 
oordelen of een weigering of een intrekking van het recht op het 
leefloon kon gebeuren, overwegende dat het al dan niet ging om een 
onrechtmatige echtscheidingsovereenkomst door onderlinge 
toestemming. 
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III. ELEMENTEN VAN HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 
 
A. EEN TEWERKSTELLING 
 
1. Inleiding 
 
De wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie wil iedere 
persoon in staat stellen een zelfredzaam bestaan te leiden en maximaal deel te nemen aan het 
maatschappelijk leven.  Een zeer belangrijk middel om deze doelstelling te verwezenlijken is 
het aanbieden van werk.  Betaald werk is een belangrijke waarborg tegen sociale uitsluiting : 
het verschaft mensen een verzekerd inkomen, eerste voorwaarde voor een zelfredzaam 
bestaan.  Daarnaast geldt het verrichten van verloonde arbeid als een belangrijke bron voor 
maatschappelijke erkenning.  Arbeid biedt mensen ook de mogelijkheid om sociale contacten 
tot stand te brengen, een gevoel van eigenwaarde op te bouwen en te behouden.  Kortom, het 
aanbieden van betaald werk is voor veel mensen die nu niet of te weinig bij het 
maatschappelijk gebeuren betrokken zijn, de geknipte manier om ze (terug) in de samenleving 
in te schakelen. 
 
De wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie heeft dan ook 
een bijzondere tewerkstellingsopdracht voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
in het leven geroepen.   Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de jongeren vermits zij 
verhoudingsgewijs een grote groep binnen de gerechtigden vertegenwoordigen en het 
maatschappelijk gesproken niet te verantwoorden valt dat mensen reeds van op jonge leeftijd 
uit de maatschappij zouden gesloten worden.  Concreet houdt dit in dat voor jongeren 
beneden de 25 jaar de tewerkstellingsopdracht van het OCMW een verplicht gegeven is, 
terwijl zij voor personen vanaf 25 jaar facultatief is.  Tewerkstelling als middel tot 
maatschappelijke integratie is voor oudere gerechtigden minstens even dienstig én 
aangewezen.  Voor jongeren is het echter een prioritaire opdracht ter verwezenlijking van de 
doelstelling en kan er slechts in uitzonderlijke gevallen van afgeweken worden. 
 
 
2. Waaruit bestaat de tewerkstellingsopdracht van het OCMW ? 
 
− het aanbieden van een baan (voor jongeren binnen de drie maanden na hun aanvraag); 
− het uitwerken van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie dat op 

termijn leidt naar een tewerkstelling. 
 
 
2.1. Een tewerkstelling 
 
Iedere persoon die aan de algemene voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor 
het recht op maatschappelijke integratie, kan dit recht worden toegekend in de vorm van een 
tewerkstelling.  Voor jongeren – dit zijn de personen die geen 25 jaar oud zijn – is dit in 
beginsel zelfs de enige vorm waarin het recht op maatschappelijke integratie kan worden 
toegekend, behalve indien dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is. 
 
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan deze tewerkstellingsopdracht 
verwezenlijken aan de hand van alle mogelijke middelen.  Uitgangspunt hierbij is dat het 
moet gaan om een volwaardige baan, dit wil zeggen dat er een arbeidsovereenkomst wordt 
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afgesloten waarop alle regels van het arbeidsrecht van toepassing zijn.   Deze arbeids-
overeenkomst kan gezocht en gevonden worden binnen het reguliere arbeidscircuit waarbij 
het OCMW als bemiddelaar optreedt.   Het OCMW kan ook beroep doen op specifieke 
tewerkstellingsmaatregelen die door diverse overheden worden aangeboden en meestal ook 
betoelaagd.  Binnen de OCMW-context zijn dit de ondertussen klassiek geworden 
tewerkstellingen met toepassing van artikel 60, § 7, en artikel 61 van de organieke wet van  
8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de 
tewerkstellingen in welbepaalde inschakelingsprojecten waarbij het OCMW financieel 
tussenkomt in de loonkost van de werkgever (Activaplan, invoeginterim, doorstromings-
programma’s en SINE-tewerkstelling).1   
 
 
2.2. Een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie 
 
Voor gerechtigden op maatschappelijke integratie waarvoor een tewerkstelling niet of niet 
onmiddellijk een haalbare kaart is, kan een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke 
integratie worden uitgewerkt.  Dergelijk project beschrijft het integratie-, desgevallend 
tewerkstellingstraject van de gerechtigde in kwestie en de inspanningen waartoe beide partijen 
– het OCMW én de gerechtigde – zich verbinden om dit traject tot een goed einde te brengen.  
Een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie is dus wezenlijk een 
wederkerig gebeuren;  het is geen éénrichtingsverkeer.  Het kan worden opgestart zowel op 
aanvraag van de gerechtigde als op aansturen van het OCMW.   
 
Overeenkomstig de filosofie van de wet is een geïndividualiseerd project voor 
maatschappelijke integratie verplicht voor jongeren die niet onmiddellijk inzetbaar zijn op de 
arbeidsmarkt.   Het opstellen van het project beoogt dan de professionele inschakelingskansen 
van de gerechtigde te verhogen aan de hand van bijvoorbeeld een beroepsopleiding, een 
opleiding (bv. alfabetisering), het voleindigen van een studie, een sociabiliseringsproces en 
dergelijke meer.  Wat het meest aangewezen is voor een welbepaald persoon hangt af van zijn 
specifieke persoonlijke situatie en zijn wensen en mogelijkheden tot sociale inschakeling. 
 
Een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie wordt formeel vastgelegd in 
de vorm van een overeenkomst tussen alle betrokken partijen.  Dat zijn minstens het OCMW 
en de gerechtigde op maatschappelijke integratie.   Dat kunnen ook derden zijn waarop beroep 
wordt gedaan om bepaalde doelstellingen van het project te verwezenlijken (bijvoorbeeld een 
opleidingsinstelling, een centrum voor geestelijke gezondheidszorg).  
 
Tijdens de uitvoering van het project kan de gerechtigde aanspraak maken op een leefloon tot 
op het ogenblik dat hij een arbeidsovereenkomst krijgt. 
 
 
3. Wanneer eindigt de tewerkstellingsopdracht van het OCMW ? 
 
De tewerkstellingsopdracht van het OCMW houdt wettelijk gezien op van zodra de 
betrokkene niet meer gerechtigd is op maatschappelijke integratie.  Dit gegeven vloeit voort 
uit het residuair karakter van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 
maatschappelijke integratie.  Een rechthebbende op maatschappelijke integratie die op een of 

                                                 
1  Deze tewerkstellingsmaatregelen worden in een afzonderlijke omzendbrief toegelicht. 
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andere manier tewerkgesteld is en zijn baan kwijt raakt of van werk wenst te veranderen, kan 
enkel opnieuw door het OCMW aan werk geholpen worden indien hij op dat ogenblik nog 
steeds de algemene voorwaarden voor het recht op maatschappelijke integratie vervult.  
Indien hij ondertussen gerechtigd is geworden op bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen, kan 
hij niet meer bij het OCMW aankloppen om beroep te doen op het recht op maatschappelijke 
integratie. 
 
Het feit dat de tewerkstellingsopdracht van het OCMW wettelijk gezien ophoudt van zodra de 
betrokkene niet meer gerechtigd is op maatschappelijke integratie houdt evenwel niet in dat 
een OCMW een tewerkstelling van een rechthebbende op eigen initiatief kan beëindigen 
omdat hij niet meer voldoet aan de algemene voorwaarden voor het recht op maatschappelijke 
integratie.  Een aangevangen tewerkstelling wordt geregeld door een arbeidsovereenkomst 
waarop alle regels van het arbeidsrecht van toepassing zijn;  zij kan dus niet zomaar 
afgebroken worden.  In het bijzondere geval dat de arbeidsovereenkomst kadert in een 
tewerkstellingsmaatregel waarbij het OCMW een rol vervult (optreedt als werkgever en/of als 
samenwerkende partner, financieel tussenkomt in de loonkost) moet het OCMW zijn 
engagement tot het einde van de arbeidsovereenkomst nakomen. 
 
 
4. Het begrip “rechthebbende” met betrekking tot de tewerkstellingsopdracht van het OCMW 
 
Een rechthebbende op maatschappelijke integratie in de vorm van een tewerkstelling of een 
leefloon is hij die theoretisch de voorwaarden daartoe vervult (gerechtigde) of het recht 
daadwerkelijk uitoefent (begunstigde).  Iemand die een arbeidsovereenkomst heeft in het 
kader van een tewerkstelling waarbij het OCMW wettelijk betrokken is, bijvoorbeeld omdat 
het financieel tussenkomt in de loonkost van de werkgever, zelf als werkgever optreedt of met 
een partner een samenwerkingsovereenkomst inzake tewerkstelling heeft gesloten, is iemand 
die zijn recht op tewerkstelling uitoefent.  Hij is met andere woorden een begunstigde van het 
recht op maatschappelijke integratie.  Bijgevolg zal hij van de ene dergelijke tewerkstellings-
maatregel naar de andere kunnen overstappen zonder dat hij eerst minstens één dag effectief 
het leefloon ontvangt, zonder onderbreking dus.  Wel dient bij iedere overstap nagegaan te 
worden of de persoon in kwestie nog aan alle initiële voorwaarden voor het recht op 
maatschappelijke integratie voldoet.  Dit volgt uit het residuair karakter van de wet (cf. supra).   
Zolang echter deze initiële voorwaarden zijn vervuld, mag de begunstigde naadloos 
overstappen van de ene tewerkstelling binnen OCMW-context naar de andere.  Hij blijft 
gewoon zijn recht op tewerkstelling uitoefenen.   
 
Bovenstaande neemt niet weg dat de persoon die zijn recht op maatschappelijke integratie 
uitoefent in de vorm van een tewerkstelling, een volwaardig werknemer is.  Hij is niet als een 
uitkeringsgerechtigde te beschouwen, in dit geval als een gerechtigde op een leefloon.  Zijn 
statuut is ondubbelzinnig dat van verloond werknemer.  Dit gegeven heeft geleid tot het 
verlaten van de term “activering” bij het opstellen van de wet van 26 mei 2002 betreffende het 
recht op maatschappelijke integratie.  De keuze voor de term “financiële tussenkomst” is 
bewust.  Het OCMW komt financieel tussen in de loon- of andere kosten van de werknemer 
zonder dat daarbij het verband wordt gelegd met de vroegere uitkering van de betrokkene.  
Dit moet iedere twijfel wegnemen omtrent het statuut van de werknemer/ex-
uitkeringsgerechtigde.  Hij is volwaardig werknemer, geen geactiveerde 
uitkeringsgerechtigde, niet iemand die gedeeltelijk een loon en gedeeltelijk een geactiveerde 
uitkering ontvangt.  
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Het feit dat de persoon die zijn recht op maatschappelijke integratie uitoefent in de vorm van 
een tewerkstelling, een volwaardig werknemer is, heeft tot gevolg dat de voordelen, 
verbonden aan het statuut van leefloongerechtigde als daar zijn het recht op de verhoogde 
tegemoetkoming in de ziekteverzekering, vermindering op het openbaar vervoer, gratis 
telefoonkaarten, … vervallen.   
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B. EEN GEINDIVIDUALISEERD PROJECT VOOR MAATSCHAPPELIJKE 
INTEGRATIE 
 
1. Inleiding 
 
Voor sommige gerechtigden op maatschappelijke integratie is de verwezenlijking van dit 
recht in de vorm van een tewerkstelling (nog) niet mogelijk of wenselijk. Dit is onder meer 
het geval wanneer de betrokkene niet over voldoende arbeidsattitudes beschikt of de 
betrokkene een jongere is die studies met volledig leerplan wenst verder te zetten, aan te 
vangen of te hernemen. 
 
Uitgaande van de verwachtingen, de vaardigheden, de bekwaamheden en de behoeften van de 
betrokkene en rekening houdend met de mogelijkheden van het centrum stippelt de 
maatschappelijk werker in samenspraak en in overleg met de betrokkene een project op maat 
uit. 
 
 
2. Vormen 
 
Naar gelang het project gericht is op de inschakeling in het beroepsleven dan wel op de 
integratie in de maatschappij  via vorming of studie kunnen volgende projecten voor 
maatschappelijke integratie onderscheiden worden: 

1. Het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie dat binnen een 
bepaalde periode leidt tot een arbeidsovereenkomst ( of het arbeidsproject) 

2. Het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie gericht op vorming ( 
of het vormingsproject) 

3. Het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie inzake studies met 
voltijds leerplan ( of het studieproject) 

 
 

2.1. Het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie dat binnen een bepaalde 
periode leidt tot een arbeidsovereenkomst ( of het arbeidsproject) 
 
Deze projecten betreffen jongeren die niet over de nodige arbeidsattitudes beschikken om 
onmiddellijk tewerk gesteld te kunnen worden. 
 
2.2. Het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie gericht op vorming ( of 
het vormingsproject) 
 
Met als doelstelling de inschakeling in het beroepsleven te bewerkstelligen kunnen deze 
projecten dus gecumuleerd worden met de arbeidsprojecten. 
 
2.3. Het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie inzake studies met 
voltijds leerplan ( of het studieproject) 
 
Jongeren moeten met het oog op hun professionele inschakeling in de maatschappij worden 
aangemoedigd om een diploma te behalen. We evolueren immers naar een 
kennismaatschappij waarin opleiding en diploma’s hoe langer hoe meer de 
tewerkstellingskansen gaan bepalen.  Meer specifiek gaat het om studies met een voltijds 
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leerplan die afgesloten worden met het diploma van secundair onderwijs of een eerste 
universitair diploma of diploma van het hoger onderwijs.  
Jongeren die deze studies willen voortzetten, hernemen of aanvatten maar die zelf geen 
inkomen hebben en niet of nauwelijks kunnen terug vallen op hun ouders, kunnen met het oog 
op het waarborgen van een menswaardig bestaan tijdens de studie een leefloonaanvraag doen 
bij het OCMW. 
 
 
3. Facultatief of verplicht karakter van het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke 
integratie 
 
Zowel het centrum als de gerechtigde op maatschappelijke integratie kunnen een 
geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie aanvragen. Door deze vraag krijgt 
het project een verplicht karakter voor de andere partij. 
 
Het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie is steeds verplicht indien het 
een arbeidsproject of een studieproject betreft. 
 
 
4. Vormvoorschriften 
 
Het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie wordt vastgelegd in een 
schriftelijke overeenkomst.  
Deze overeenkomst dient conform te zijn aan de kaderovereenkomst die met het oog op 
eenvormigheid door de raad voor maatschappelijk welzijn werd aangenomen. 
 
De overeenkomst moet binnen een redelijke termijn gesloten worden. 
De overeenkomst die een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie dat 
binnen een bepaalde periode leidt tot een arbeidsovereenkomst behelst moet gesloten worden 
binnen de drie maanden na de aanvraag. 
 
 
5. Inhoudelijke voorschriften: 
 
Het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie vermeldt de volgende 
elementen: 
 
 de identiteit van de partijen en de begeleider 

 
 de jongere 
 het centrum  
 de maatschappelijk werker die als persoonlijke begeleider optreedt en 

het personeelslid ( de personeelsleden) dat (die) de maatschappelijk werker vervangt 
(vervangen) in de gevallen deze tijdelijk verhinderd is. 
 

 
 de verbintenissen die voortvloeien uit de tussen de partijen ( het centrum - de jongere –  

desgevallend de tussenkomende derde) gemaakte afspraken. 
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 vormingsproject : 

De jongere verbindt er zich toe een beroepsvorming te volgen en/of 
werkervaring op te doen. 
 
Het centrum ziet erop toe dat de jongere blijk geeft van de daartoe vereiste 
geschiktheid, kwalificaties en motivering. 

 
 studieproject: 

De jongere verbindt er zich toe : 
1.de lessen regelmatig te volgen, deel te nemen aan de examenzittijden en alle 

noodzakelijke inspanningen te doen om te slagen. 
Enkel om gezondheids- en billijkheidsredenen kan hiervan afgeweken worden. 

2. tegelijkertijd : 
a. zijn rechten te laten gelden op studietoelagen; 
b. alle nodige stappen te doen om te bekomen dat zijn eventuele kinderbijslag 

en/of onderhoudsgeld hem rechtstreeks wordt gestort wanneer er een relatie 
breuk met de ouders is; 

c. werkbereid te zijn tijdens periodes die met zijn studies verenigbaar zijn (bv. 
vakanties) tenzij gezondheids- of billijkheidsredenen dit verhinderen. 

 
De jongere levert een bewijs van inschrijving van studies met een voltijds 
leerplan aan een secundaire school, een hogeschool of universiteit. In de 
overeenkomst worden de te volgen studies vermeld en de instelling waar de 
studies gevolgd worden. 

 
Het centrum verbindt er zich toe: 
1. ondersteuning te bieden op het vlak van de studies, gebeurlijk in 
samenwerking met de onderwijsinstelling en bepaalt de wijze waarop dit 
gebeurt; 
2. begeleiding te bieden in geval van relatiebreuk met de ouders en bepaalt in 
overleg met de student op welke wijze het centrum een bemiddelende rol kan 
opnemen. 

 
Melding moet worden gemaakt van de te volgen vorming en van de instelling 
waar de vorming wordt gevolgd. 

  
 
 de wijze en de tijdstippen waarop de evaluatie van het project geschiedt 
 algemeen: 

- de overeenkomst bepaalt de wijze waarop het project geëvalueerd wordt. 
- een regelmatige evaluatie van de uitvoering van de overeenkomst wordt voorzien en 
dit tenminste eenmaal 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 maatschappelijke werker hem 
binnen de vijf werkdagen een onderhoud toestaan (zaterdag, zon- en feestdagen niet 
meegerekend). 
 
 
 



 20

 Arbeidsproject : 
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 voorzien voorwaarden. 
 

 Studieproject : 
binnen de zeven werkdagen brengt de jongere het centrum op de hoogte van zijn 
examenresultaten; daarna evalueert het centrum de uitvoering van het project. 
Wanneer er twijfels bestaat omtrent de geschiktheid van de student voor de aangevatte 
studies kan het centrum beroep doen op een derde om terzake professioneel advies te 
verlenen. 
 

 de duur van het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie 
 
 algemeen: 

de overeenkomst bepaalt de duur van het project. 
 

 studieproject: 
het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie inzake studies met een 
voltijds leerplan moet voor de ganse duur van de studies gelden. 
 

 de eventuele aanvullende hulp  
 
 algemeen: 

De overeenkomst bepaalt de eventuele aanvullende hulp gekoppeld aan de vereisten 
van het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. 
 

 vormingsproject: 
Aan een jongere die een beroepsvorming of het opdoen van werkervaring onderschrijft 
kan onder de in de overeenkomst bepaalde voorwaarden een aanvullende 
maatschappelijke hulp als aanmoedigingspremie toegekend worden. 
Het centrum vergoedt steeds de kosten van inschrijving, eventuele verzekeringen, 
aangepaste werkkledij en de verplaatsingskosten inherent aan het volgen van een 
beroepsvorming en/of het opdoen van werkervaring, tenzij deze kosten ten laste 
worden genomen door een derde. 

 
 handtekeningen van de partijen: 

 
 de jongere, 
 de begeleider, 
 de tussenkomende derden kunnen mee ondertekenen indien ze deelnemen aan de 

evaluatie van de uitvoering van het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke 
integratie. 

 
De begeleider informeert de jongere over de inhoud, de draagwijdte en de gevolgen van het 
contract, voordat het wordt ondertekend of gewijzigd. 
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6. Wijziging 
 
Het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie wordt vastgelegd in een 
wederkerige overeenkomst die steeds aan veranderende omstandigheden kan aangepast 
worden op verzoek en met instemming van elke partij. 
 
7. Verhuis van de gerechtigde 
 
De overeenkomst 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. 
 
Op verzoek van de betrokkene en met de instemming van de betrokken centra, wordt het 
contract niettemin voortgezet volgens de in het geïndividualiseerd project voor 
maatschappelijke integratie vastgelegde modaliteiten. 
 
Ofwel op verzoek van de betrokkene ofwel op initiatief van het centrum en met de 
instemming van de betrokkene, wordt de schriftelijke overeenkomst bezorgd aan het centrum 
dat bevoegd is geworden om het leefloon te verstrekken. 
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C. EEN LEEFLOON 
 
1. De personen jonger dan 25 jaar 
 
Er zijn 3 specifieke situaties waarin de jongere recht heeft op een leefloon : 
 

1° de jongere heeft recht op een leefloon vanaf de indiening van zijn aanvraag tot zijn 
effectieve aanwerving ; 
 
2° wanneer hij geniet van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke 
integratie heeft hij eveneens recht op een leefloon, aangezien deze twee aan elkaar 
gekoppeld zijn, zoals werd gepreciseerd door artikel 2 van de wet ; 
 
3° wanneer de aanvrager niet kan werken wegens gezondheids- of billijkheidsredenen. 
 

 
2. De personen vanaf 25 jaar 
 
Iedere persoon vanaf 25 jaar heeft recht op maatschappelijke integratie wanneer hij voldoet 
aan de algemene voorwaarden van de artikelen 3 en 4 van de wet. Het OCMW heeft het recht 
op maatschappelijke integratie gerealiseerd wanneer het een leefloon toekent aan de 
betrokkene. De toekenning en het behoud van het leefloon kan, zoals voor de jongeren, 
gekoppeld worden aan een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. 
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IV. CATEGORIEËN VAN RECHTHEBBENDEN EN HET BEDRAG VAN HET 
LEEFLOON 
 
A. CATEGORIEËN 
 
Het leefloon is een geïndexeerd inkomen dat de persoon in staat moet stellen om een 
menswaardig bestaan te leiden. 
 
Bij het bepalen van de hoogte van het leefloon wordt rekening gehouden met de 
gezinssamenstelling van de aanvrager. 
 
Op basis van een sociaal onderzoek bepaalt het openbaar centrum tot welke categorie de 
aanvrager behoort. Uitgangspunt van dit sociaal onderzoek is de feitelijke situatie, ook 
wanneer deze verschilt van de administratieve situatie van de betrokkene. 
 
De rechthebbenden zijn opgedeeld in de volgende vier categorieën: 
 
1. Categorie 1: samenwonende personen  

 
1.1. Definitie: 
 

a) Het begrip samenwoning 
 
De wet bepaalt wat onder samenwoning moet worden verstaan, namelijk: het onder hetzelfde 
dak wonen van personen die hun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk 
gemeenschappelijk regelen. 
 
De wetgever plaatst zich hierbij op dezelfde lijn als het Hof van Cassatie. In een arrest van 8 
oktober 1984 preciseerde het Hof dat het samenwonen impliceert dat twee voorwaarden 
tegelijk worden vervuld: de betrokkenen moeten onder hetzelfde dak wonen en een 
gemeenschappelijk huishouden hebben. 1 Voor het hebben van een gemeenschappelijke 
huishouding gaf het Hof de volgende omschrijving: “dat samenwonenden hun huishoudelijke 
aangelegenheden geheel, althans hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen, maar niet 
noodzakelijk hun vermogen volledig of bijna volledig samenbrengen” 2. 
 
De aard van de relaties tussen de betrokken personen beïnvloedt in niets het wettelijk begrip 
samenwonen: het is mogelijk dat twee personen samenwonen zonder dat ze een affectieve of 
andere band hebben. Alleen het samenwonen in de financieel-economische betekenis moet 
hier in rekening gebracht worden. 
 
Een samenwonende persoon is dus een persoon die onder hetzelfde dak woont met één of 
meerdere personen en die met deze persoon of personen de huishoudelijke aangelegenheden 
hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelt, ongeacht het bestaan van een affectieve of andere 
band tussen deze personen. 

                                                 
1 Hof van Cassatie, 8 oktober 1984, Soc.Kron., 1985, 110 met noot; J.T.T. 1985, 112; R.W., 1985-86, kol.388. 
2 Hof van Cassatie, 24 januari 1983, Soc.Kron., 1983, 97; J.T.T., 1983, 338 met noot 
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b) Het recht op maatschappelijke integratie is een individueel recht 

 
Samenwonende partners kunnen, ieder voor zich, aanspraak maken op een geïndividualiseerd 
recht op maatschappelijke integratie ongeacht de vorm die zij voor hun relatie hebben 
gekozen: het huwelijk, het samenlevingscontract, het feitelijk gezin … . 
 
1.2. Bedrag: 

 
Het leefloon voor een samenwonende persoon bedraagt op 1 oktober 2002: 
€  4669,28 op jaarbasis en 
€    389,11 op maandbasis. 

 
 
 

2. Categorie 2: alleenstaande personen  
 

Bedrag:  
 

Het leefloon voor een alleenstaande persoon bedraagt op 1 oktober 2002: 
€ 7003,92 op jaarbasis en 
€   583,66 op maandbasis. 

 
 

3. Categorie 3:  alleenstaande personen met recht op een verhoogd bedrag 
 

3.1. Definitie: 
 

Tot categorie 3 behoort de alleenstaande ouder die gedeeltelijk kinderen ten laste heeft. Deze 
categorie is opgedeeld in twee subcategorieën: 
 
1. De alleenstaande ouder die onderhoudsgeld betaalt voor zijn/haar kind(eren): 
 
Een alleenstaande persoon die onderhoudsuitkeringen verschuldigd is voor zijn kinderen, op 
grond van hetzij een rechterlijke beslissing, hetzij een notariële akte in het kader van een 
procedure tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming, heeft 
recht op een verhoogd leefloon op voorwaarde dat hij het bewijs levert dat hij zijn 
onderhoudsplicht effectief nakomt. 
 
Het bewijs van het nakomen van de onderhoudsplicht kan op verschillende manieren geleverd 
worden. Het OCMW bepaalt autonoom hoe de onderhoudsplichtige dit bewijs levert. Aan de 
onderhoudsplichtige persoon kan gevraagd worden regelmatig een bewijs van betaling van  
zijn onderhoudsschuld voor te leggen. Indien de betrokkene in budgetbeheer is bij het OCMW 
heeft het centrum de betaling van het onderhoudsgeld zelf in handen. 
 
De onderhoudsplichtige persoon die samenwoont met (een) andere perso(o)n(en) dan enkel de 
kinderen en bijgevolg niet als alleenstaande kan worden beschouwd kan geen aanspraak 
maken op het verhoogd leefloon. 
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2. De alleenstaande ouder die voor de helft van de tijd samenwoont met zijn/haar kind(eren) 
in het kader van co-ouderschap. 
 
Ook een alleenstaand persoon die voor de helft van de tijd uitsluitend hetzij een minderjarig 
ongehuwd kind dat hij te zijnen laste heeft gedurende deze periode huisvest, hetzij meerdere 
kinderen huisvest, onder wie minstens één ongehuwde minderjarige die hij te zijnen laste 
heeft gedurende deze periode, in het kader van een afwisselend verblijf, vastgelegd bij 
gerechtelijke beslissing of bij overeenkomst bedoeld in artikel 1288 van het Gerechtelijk 
Wetboek heeft recht op een verhoogd leefloon. 
 
De co-ouder die samenwoont met (een) andere perso(o)n(en) dan enkel de kinderen en 
bijgevolg niet als alleenstaande kan worden beschouwd kan geen aanspraak maken op het 
verhoogd leefloon. 
 
3.2. Bedrag: 

 
Het leefloon voor een alleenstaande persoon met recht op een verhoogd bedrag bedraagt op 1 
oktober 2002: 
€ 8171,24 op jaarbasis en 
€   680,94 op maandbasis. 

 
 

4. Categorie 4: de éénoudergezinnen met kinderlast 
 

4.1. Definitie: 
 
Met éénoudergezin met kinderlast wordt bedoeld de alleenstaande persoon die uitsluitend 
hetzij een minderjarig ongehuwd kind te zijnen laste, hetzij meer kinderen onder wie minstens 
één ongehuwde minderjarige te zijnen laste huisvest. 
 
De categorie éénoudergezin gaat verloren van zodra betrokkene samenwoont met een andere 
persoon dan enkel de kinderen. 
 
4.2. Bedrag: 

 
Het leefloon voor een éénoudergezin met kinderlast bedraagt op 1 oktober 2002: 
€ 9338,56 op jaarbasis en 
€   778,21 op maandbasis. 

 
 
Voorbeelden ter verduidelijking: 
 
Voorbeeld 1 
Een gezin samengesteld uit een ouder, een meerderjarig kind en een minderjarig kind. 
In deze gezinssamenstelling kan de moeder eventueel aanspraak maken op het 
leefloon voor een eenoudergezin met kinderlast (categorie 4) . 
Het meerderjarig kind kan eventueel aanspraak maken op leefloon voor personen die 
met één of meerdere personen samenwoont.(categorie 1) 
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Voorbeeld 2 
Een gezin samengesteld uit een ouder, een minderjarig kind en een meerderjarig kind 
die op haar beurt een minderjarig kind heeft. 
Ook in deze hypothese kan de moeder eventueel aanspraak maken op het leefloon 
voor een eenoudergezin met kinderlast (categorie 4). Zij huisvest inderdaad uitsluitend 
meerdere kinderen onder wie één minderjarig kind. 
De meerderjarige dochter die zelf een kind heeft voldoet daarentegen niet aan de 
voorwaarden om tot categorie 4 te behoren, zij woont immers niet uitsluitend samen 
met een minderjarig kind maar tevens met een broer of zus en een ouder.  Zij kan 
aanspraak maken op een leefloon categorie 1. 
 
Voorbeeld 3 
Een oom die zijn minderjarig neefje te zijnen laste huisvest. 
De oom kan eventueel aanspraak maken op het leefloon voor een eenoudergezin met 
kinderlast. (categorie 4). 
 
Voorbeeld 4 
Een koppel samengesteld uit een meerderjarige en een minderjarige. 
Indien de meerderjarige de minderjarige te zijnen laste huisvest kan hij/zij eventueel 
aanspraak maken op het leefloon ten bedrage van het leefloon voor een eenoudergezin 
met kinderlast. (categorie 4) 

 
 
B. BEDRAGEN 
 
Het leefloon wordt uitgedrukt in een forfaitair bedrag per jaar.  
Om het bedrag van het leefloon per maand te berekenen volstaat het het jaarbedrag te delen 
door 12. 
 
De bedragen vermeld in artikel 14 van de leefloonwet zijn niet geïndexeerde basisbedragen. 
Ze zijn gekoppeld aan de spilindex 103,14 geldend op 1 juni 1999 (basis 1996=100) van de 
consumptieprijzen, die werd ingevoerd naar aanleiding van de uniformisering van de 
spilindexen in de sociale materies. 
 
De leefloonbedragen 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. 
 
Telkenmale de spilindex overschreden wordt, worden de bedragen van het leefloon aangepast. 
Overeenkomstig artikel 6 van de bovenvermelde wet van 2 augustus 1971 zijn de nieuwe 
bedragen van toepassing vanaf de eerste  maand die volgt op de maand waarin het indexcijfer 
de spilindex bereikt of overschrijdt. 
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Bedragen van het leefloon op 1 oktober 2002 (laatste indexering op 1 februari 2002) 

 

  

Basisbedrag  

 

bestaansminimum op 

jaarbasis 

dd 1 oktober 2002 

 

bestaansminimum op 

maandbasis 

dd 1 oktober 2002 

 

categorie 1 

samenwonende 

persoon 

 

 

€ 4.400  

 

 
 

€ 4669,28  
 

 

 
 

€ 389,11  
 

 
 

categorie 2 

alleenstaande 

persoon  

 

 

€ 6.600  

 
 

€ 7003,92 

 
 

€ 583,66 
 

 
 

categorie 3 

alleenstaand 

persoon met 

recht op een 

verhoogd 

bedrag 

 

 

 

€ 7.700 

 

 
 

€ 8171,24 
 

 
 

€ 680,94 
 

 

categorie 4 

éénoudergezin 

met kinderlast 

 

 

€ 8.800   

 
 

€ 9.338,56   

 
 

€ 778,21  
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V. PROCEDURE 

 
1. Indienen van de aanvraag 

 
Het recht op maatschappelijke integratie wordt onderzocht: 
 

• ofwel op aanvraag  (algemene regel) 
• ofwel ambtshalve (op initiatief van het OCMW) 

 
• ofwel op mondelinge aanvraag  

 door zich aan te melden op de zitdag van het OCMW; 
 of door schriftelijk een persoon aan te duiden, die de 

aanvraag zal indienen 
 

• ofwel op schriftelijke aanvraag bij het OCMW  
 door middel van een gewone brief 
 door middel van een aangetekende brief 

 
 

2. Het bevoegd openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn   
 
2.1. Algemeen 
 

Het bevoegd openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is voortaan bij de wet 
bepaald, die verwijst: 
 
 naar artikelen 1, eerste lid, 1° en 2 van de wet van 2 april 1965 betreffende het 

ten laste nemen van steun door de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn: 

 Algemene regel : het OCMW van de gemeente waar de persoon 
gewoonlijk verblijft, in tegenstelling tot de opzettelijke of 
occasionele verblijfplaats 

 Uitzondering : het OCMW van de gemeente waar de betrokkene 
is ingeschreven in het bevolkingsregister op het ogenblik van 
zijn opname wanneer hij verblijft in een instelling vermeld in de 
opsomming van art. 2 van de wet van 2 april 1965. 

 
 naar artikel 57bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wanneer de aanvrager een 
dakloze is: 

het OCMW van de gemeente waar de dakloze is ingeschreven voor 
zijn hoofdverblijfplaats; 
 

OF zo niet, enkel indien de dakloze uit het bevolkingsregister was geschrapt 
het OCMW van de gemeente waar de dakloze te kennen geeft dat 
hij er wil verblijven. 
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2.2. Bijzondere gevallen inzake bevoegdheid 
  
Daklozen 
 
• De installatiepremie is een aanvullend leefloon en dezelfde regels als voor de bevoegdheid 
van het OCWW met het oog op de toekenning van het leefloon zijn daarop van toepassing. 
 
• De installatiepremie mag niet dienen om de huurwaarborg of de eerste huur te betalen; ze is 
bestemd voor de installatiekosten (aankoop van meubelen, een koelkast, een bed, enz.).  
 
Op de huurwaarborg en de eerste huur die als maatschappelijke dienstverlening gelden is 
artikel 57bis van de wet van 8.7.1976 van toepassing omdat de betrokkene de hoedanigheid 
van dakloze heeft op het tijdstip van de aanvraag en deze dienstverlening nodig heeft om zich 
te kunnen installeren.  
 
Studenten 
 
Wanneer het gaat om een recht op maatschappelijke integratie, is het bevoegd OCMW het 
centrum van de gemeente waar de betrokkene voor zijn hoofdverblijfplaats is ingeschreven in 
het bevolkingsregister op het tijdstip van de aanvraag. Dit centrum blijft bevoegd voor de 
ononderbroken duur van de studies, namelijk het gevolgd studieprogramma en de globale 
vorming van de betrokkene, met inbegrip van de eventuele noodzakelijke specialisering.  

 
• 
• 
• 
• 

De schoolvakantie is geen onderbreking van de studies. 
Een stage in het buitenland onderbreekt de studies niet. 
Een aanvullende vorming is een voortzetting van de studies. 
Vakantiewerk waarvan het loon hoger zou zijn dan het bedrag van het  

      leefloon is geen onderbreking van de studies wat betreft de bevoegdheid.  
 
 
3. Doorzenden van de aanvraag door het onbevoegd OCMW : verplichtingen en sancties 
 
3.1. Principe en verplichtingen verbonden aan het doorzenden 

 
Wanneer een OCMW vaststelt dat het territoriaal niet bevoegd is voor een 
aanvraag 
moet het :   
• de aanvraag doorzenden naar het bevoegd OCMW; 
• binnen de 5 kalenderdagen; 
• schriftelijk, naar het volgens hem bevoegd centrum; 
• de betrokkene schriftelijk in kennis stellen van dit doorzenden; 
• de redenen van onbevoegdheid mededelen  

o aan het volgens hem bevoegd OCMW  
o en aan de betrokkene   



 30

 
3.2. Gevolgen van het doorzenden naar het bevoegd OCMW   
 

• Het bevoegd OCMW moet de aanvraag valideren op de datum van indiening 
van de aanvraag bij het onbevoegd OCMW. 

 
• Het centrum moet de hulp toekennen zolang het de aanvraag niet heeft 

doorgezonden naar het bevoegd OCMW 
of de redenen van zijn onbevoegdheid niet heeft medegedeeld. 

 
 

3.3. Sancties in geval van niet doorzenden 
 

Indien het OCMW de verplichtingen inzake doorzenden in geval van onbevoegdheid niet 
naleeft, gaat de beroepstermijn niet in. 

 
 

3.4. Aanvragen ingediend bij of doorgezonden naar een openbare instelling van sociale 
zekerheid  

 
De aanvraag ingediend bij een onbevoegde openbare instelling van sociale zekerheid 

wordt gevalideerd door het OCMW op de datum van indiening bij deze instelling, namelijk: 
• de datum van het postmerk van deze aanvraag ; 
• bij gebrek hieraan, de datum van indiening (ontvangst) bij deze instelling 

(bv.: de RVA). 
 
Wanneer het OCMW vaststelt dat het niet bevoegd is, maar wel een openbare instelling 

van sociale zekerheid: 
• zendt het haar onverwijld de aanvraag; 
• stelt de aanvrager hiervan in kennis. 

 
 
4. Nuttige informatie die aan de aanvrager moet worden verstrekt 
 
4.1. De informatie 
 
Het verplicht informeren van de aanvrager is geregeld bij het Handvest van de sociaal 
verzekerde. 
 

• de nuttige informatie die krachtens de wet moet worden verstrekt is bepaald bij 
het koninklijk besluit  van 11 juli 2002 en heeft betrekking op: 

 
o de voorwaarden om recht te hebben op het leefloon met inbegrip van 

het feit dat de betrokkene zijn rechten op Belgische of buitenlandse 
sociale-zekerheidsprestaties moet laten gelden:  

 
 met geïndividualiseerd project voor maatschappelijke 

integratie;  
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 zonder geïndividualiseerd project voor maatschappelijke 
integratie; 

 
o de voorwaarden om recht te hebben op maatschappelijke integratie 

door een tewerkstelling  
 

o de voorwaarden om dit recht  te behouden   
 

o de wettelijke voorwaarden waaronder het OCMW het leefloon kan 
terugvorderen 

 
 bij de aanvrager; 
 bij onderhoudsplichtigen; 

 
o het bedrag waarop de aanvrager recht zal hebben en de in aanmerking 

genomen elementen om dit bedrag te bepalen; 
 
o de draagwijdte van de overeenkomst betreffende het geïndividualiseerd 

project voor maatschappelijke integratie (in voorkomend geval) ; 
 

o de mogelijkheden inzake beroep tegen de beslissingen van het OCMW; 
 

o de rechten van de aanvrager wanneer het centrum over een 
arbeidsovereenkomst onderhandelt: 

 
• 

• 

recht om zich te laten bijstaan door een vrij gekozen 
persoon tijdens de onderhandeling: 

 
• over de arbeidsovereenkomst ; 
• over het geïndividualiseerd project  voor 

maatschappelijke integratie; 
 

• recht op een termijn van 5 kalenderdagen vóór 
de ondertekening; 

 
recht om gehoord te worden (zie verder) 

 
o de eventuele wijzigingen in de toestand van de betrokkene, die het 

OCMW moeten worden medegedeeld: 
 met onmiddellijke aangifte van elk nieuw element met het oog 

op een herziening, omdat ze een invloed hebben op:  
 

o zijn hoedanigheid van gerechtigde ; 
o het toegekend bedrag 
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4.2. Mededeling van de nuttige informatie 
 

De nuttige informatie moet de betrokkene worden medegedeeld: 
 

• schriftelijk ; 
• op basis van de geldende reglementering; 
• mondeling wat betreft de draagwijdte van het geïndividualiseerd project  voor 

maatschappelijke integratie 
 

 
5. Sociale zitdagen en ontvangst van de aanvragen 
 
Het in ontvangst nemen van de mondelinge aanvragen betreffende het recht op 
maatschappelijke integratie bij het OCMW moet plaatshebben: 
 

• ten minste 2 keer per week op vaste dagen; 
• een bericht :  

o op de plaats van de gemeentelijke bekendmakingen  
o en bij het OCMW  
moet : 

 het lokaal 
 de zitdagen en –uren 

vermelden;  
• de aanvrager wordt ingeschreven in een register in chronologische volgorde; 
• de betrokkene ondertekent het register wanneer het om een mondelinge aanvraag gaat; 
• dezelfde dag wordt een ontvangstbewijs 

 ofwel overhandigd (mondelinge aanvraag) 
 ofwel naar de betrokkene verzonden (schriftelijke aanvraag) 

Opmerking: 
 

• Voor echtgenoten kunnen voortaan twee aanvragen worden ingediend aangezien de 
categorie echtgenoten werd afgeschaft en de rechten geïndividualiseerd werden. 

• Er moet verplicht gebruik gemaakt worden van het ontvangstbewijs. 
 
 
6. Vermeldingen van het ontvangstbewijs  
 

Het ontvangstbewijs moet de bij het Handvest van de sociaal verzekerde vereiste 
wettelijke elementen vermelden: 

• de termijn binnen dewelke een antwoord moet worden gegeven op de 
aanvraag; 

• de naam van de maatschappelijk assistent belast met het dossier. 
 

Opmerking  
 

• Deze vermeldingen zijn verplicht en kwamen reeds grotendeels voor in het Handvest 
van de sociaal verzekerde; 

• sanctie ingeval van nalatigheid : de beroepstermijn gaat niet in.  
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7. Recht van de aanvrager om gehoord te worden 
 
Het centrum: 
 

• moet de betrokkene mededelen dat hij het recht heeft om gehoord te worden vooraleer 
een beslissing wordt genomen inzake 

o toekenning 
o weigering  
o herziening 

♦ van een leefloon   
♦ van een geïndividualiseerd project voor 

maatschappelijke integratie; 
♦ van maatschappelijke integratie door een 

tewerkstelling 
 

• moet de betrokkene informeren over dit recht om gehoord te worden 

• moet ervoor zorgen dat de betrokkene op zijn verzoek wordt gehoord 

o door de Raad 

o of door het bevoegd orgaan 

• moet het recht van de betrokkene eerbiedigen, om zich te laten bijstaan of 
vertegenwoordigen door een vrij gekozen persoon indien hij dit schriftelijk heeft 
gevraagd. 

 
 
8. Het onderzoek van de aanvraag 
 
8.1. Het sociaal onderzoek 
 
Een sociaal onderzoek: 

• moet worden verricht   
• door een maatschappelijk assistent, een gegradueerde verpleger gespecialiseerd in 

gemeenschapsgezondheid of door een sociaal verpleger. 
 
Het sociaal onderzoek moet alle elementen bevatten: 

• van sociale aard die een invloed kunnen hebben op het toe te kennen bedrag; 
• over de soorten en bedragen van de inkomsten; 
• over de vrijgestelde bestaansmiddelen; 
• over de voltooide en lopende opleidingen; 
• over het bestaan van onderhoudsplichtigen. 

 
 

• Het sociaal onderzoek moet gedateerd en ondertekend zijn door de 
maatschappelijk assistent, met vermelding van zijn naam. 

 
• Met het oog op de toekenning van de toelage moet het sociaal onderzoek het 

mogelijk maken bij een controle aan de administratie te bewijzen dat elk 
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element van de wettelijke voorwaarden van het recht van de betrokkene is 
vervuld. Een gewone algemene vermelding dat de betrokkene de voorwaarden 
vervult of dat het sociaal onderzoek werd verricht, volstaat niet.  

 
• Voor het sociaal onderzoek moet geen formulier van de administratie worden 

ingevuld en kan het OCMW de vorm ervan vrij kiezen mits alle vereiste 
elementen voor het sociaal onderzoek die bij de reglementering zijn bepaald, 
daarin vervat zijn. Het typeformulier moet dus door het OCMW worden 
opgemaakt.  

 
 
8.2. Inlichtingen in verband met de aanvraag  
 

Het centrum mag de inlichtingen en verklaringen van de betrokkene nagaan: 
 

• bij de directe belastingen; 
• bij de ontvanger der registratie in verband met de onroerende goederen 

en die van de samenwonenden wier bestaansmiddelen in aanmerking 
kunnen of moeten worden genomen; 

• bij financiële instellingen (banken) 
• bij gelijk welke overheidsinstelling  

 
Een antwoord moet binnen de 15 dagen worden gegeven.  

 
 
9. De beslissing : motivering en vermeldingen 
 
9.1. Inhoud van een beslissing 
 
Iedere beslissing moet: 

• op schrift worden gesteld en met redenen worden omkleed (formele 
motivering van de bestuurshandelingen) 

• op een afdoende manier gemotiveerd zijn  
o de motivering moet betrekking hebben op  

• de feitelijke elementen 
• de juridische elementen 
 

• volgende vermeldingen omvatten :  
o het bedrag (indien het gaat om een geldsom) 
o de wijze van berekening 
o de regelmaat van de betalingen 

 
 
• een aantal VERPLICHTE VERMELDINGEN (opgesomd in de 

reglementering) omvatten. DEZE VERMELDINGEN MOETEN IN DE 
BESLISSING OPGENOMEN ZIJN. Ze zijn vervat verder in BIJLAGE 7 
« Beslissing tot toekenning, herziening en weigering » waarin de verplichte 
vermeldingen van een kennisgeving uitvoerig worden uiteengezet.  
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9.2. Sanctie in geval de verplichte vermeldingen van een beslissing ontbreken 
 
Bij gebrek aan een verplichte vermelding gaat de termijn voor het beroep tegen de beslissing 
niet in. 
 
De reglementaire vereisten moeten hier dus strikt worden nageleefd, met het oog op de 
bescherming van de sociaal verzekerde en als concrete uitwerking van het Handvest van de 
sociaal verzekerde. 
 
 
10. De kennisgeving van de beslissing 
 
De beslissing wordt binnen de acht dagen betekend aan  de betrokkene 

• bij aangetekende zending  
• of tegen ontvangstbewijs  

 
De datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs zijn doorslaggevend. 
 
 
11. Het beroep tegen de beslissing  
 

Een beroep kan worden ingesteld door : 
• de betrokkene 
• of de Minister of zijn afgevaardigde tegen de beslissing van het 

centrum inzake het recht op maatschappelijke integratie, 
            in te dienen bij :   

• de arbeidsrechtbank van de betrokkene; 
• op straffe van verval, binnen de 3 maanden vanaf:  

 de kennisgeving van de beslissing; 
 de dag volgend op de termijn waarin de beslissing ten laatste 

had moeten worden betekend. 
 

opmerkingen: 
 
1. Een nieuwigheid is dat een beroep voortaan ook mogelijk is wegens het 
uitblijven van een beslissing, net zoals op het gebied van maatschappelijke 
dienstverlening krachtens artikel 71 van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.  
 
2. De termijn van 3 maanden was reeds van toepassing sedert de 
inwerkingtreding van het Handvest van de sociaal verzekerde. Daarentegen is 
het Handvest van de sociaal verzekerde niet van toepassing op het gebied van 
maatschappelijke dienstverlening. Het OCMW moet dus opmerkzaam zijn 
wanneer het een beslissing neemt in verband met het recht op maatschappelijke 
integratie samen met een beslissing inzake aanvullende maatschappelijke 
dienstverlening. 

 
Het beroep schort de uitvoering van de beslissing niet op. 
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Wanneer er betwisting is over de bevoegdheid van een OCMW, roept de 
arbeidsrechtbank zo nodig ambtshalve het als bevoegd beschouwd OCMW op 
door middel van een gerechtsbrief. 

 
 
12. Wijze van uitbetaling van het leefloon  
 
 Het OCMW kan de wijze van uitbetaling vrij kiezen: 

• door middel van een postassignatie waarvan het bedrag betaalbaar is ten huize 
en in handen van de gerechtigde; 

• door middel van een circulaire cheque; 
• door middel van een bankoverschrijving. 
 

Voor de wijze van uitbetaling moet rekening worden gehouden met het belang van de 
betrokkene wanneer de uitbetaling rechtstreeks aan de betrokkene wordt gedaan: in de 
beslissing tot toekenning moet deze wijze van uitbetaling en haar motivering vermeld zijn. 

 
 
13. Tijdstip van uitbetaling van het leefloon 
  

• Het leefloon wordt uitbetaald: 
• ofwel op een vaste datum (bv. de eerste dag van elke maand) 
• ofwel op een vaste dag  (bv. elke 3de werkdag na het einde van de maand) 
 
• Het leefloon moet voor de eerste maal uitbetaald worden binnen de 15 dagen na de 

beslissing. 
 

 
14. Verwijlinteresten  
 
Verwijlinteresten : 

• zijn verschuldigd vanaf de eerste dag na de voor de uitbetaling  vastgelegde 
dag; 

• zijn ten laste van het OCMW. 
 

 
15. Kosten 
 
Geen inhoudingen mogen worden verricht op het uitbetaald leefloon: 
 

• geen administratieve kosten ; 
• geen onderzoekskosten 

 
 
16. Opschorting van de uitbetaling  
 
De uitbetaling van het leefloon wordt opgeschort: 
 

• tijdens de periode waarin de persoon ten laste wordt genomen door de overheid; 
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• in een instelling van om het even welke aard  
• krachtens een gerechtelijke beslissing; 
• of wanneer hij : 

 een vrijheidsstraf ondergaat  
 EN is ingeschreven op de rol van een strafinrichting.  

 
De uitbetaling wordt hersteld na de periode van opschorting: 
 

• op het einde van de uitvoering van de gerechtelijke beslissing; 
• in geval van voorlopige invrijheidstelling; 
• in geval van voorwaardelijke invrijheidstelling. 

 
De uitbetaling wordt met terugwerkende kracht toegestaan voor de periode van opschorting: 
 

• indien de betrokkene werd vrijgesproken bij een in kracht van gewijsde getreden 
gerechtelijke beslissing; 

• indien de betrokkene buiten vervolging werd gesteld; 
• indien de betrokkene buiten de zaak werd gesteld. 

 
En hij geen aanspraak kan maken op een schadeloosstelling door de minister van Justitie. 
 
Opmerking: 
 
Wanneer zij op de rol van de strafinrichting ingeschreven blijven, wordt het recht op 
maatschappelijke integratie opgeschort. Hebben dus geen recht op het leefloon, de 
gevangenen 
 

• met een elektronische enkelband; 
• met een regime van beperkte hechtenis; 
• met een regime van beperkte vrijheid; 
• met een regime van voorwaardelijke invrijheidstelling 

 
 
17. Uitbetaling van het leefloon in geval van overlijden  
 
De vervallen en niet-uitgekeerde termijnen moeten worden uitbetaald aan de personen in de 
hierna bepaalde volgorde: 
 

• Aan de echtgenoot 
      of aan de persoon met wie de gerechtigde een feitelijk gezin uitmaakte; 

EN leefde op het ogenblik van zijn overlijden; 
• aan de kinderen met wie de gerechtigde leefde op het ogenblik van zijn overlijden; 
• aan iedere andere persoon met wie de gerechtigde leefde op het ogenblik van zijn 

overlijden; 
• aan de persoon die is tegemoetgekomen in de verplegingskosten; 
• aan de persoon die de begrafeniskosten heeft betaald. 
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VI. BEREKENING VAN DE BESTAANSMIDDELEN 
 
A. BEREKENING VAN DE BESTAANSMIDDELEN: ALGEMEEN PRINCIPE  
 

• Het algemeen principe is dat alle bestaansmiddelen, wat hun aard of oorsprong ook 
moge zijn, in aanmerking worden genomen, behalve wat de Koning uitdrukkelijk heeft 
vrijgesteld. 

 
• Het gaat om nettobestaansmiddelen (in handen), berekend op jaarbasis. 

 
• In geval van beslag op de bestaansmiddelen wegens onderhoudsgeld, moet 

men volgens het Hof van Cassatie, voor de berekening van de 
bestaansmiddelen, uitgaan van de situatie vóór het beslag (de betrokkene was 
in staat bestaansmiddelen te verwerven maar ze werden in beslag genomen). 
Indien er na deze berekening geen recht is op het leefloon, zal de 
maatschappelijke dienstverlening, die niet vatbaar is voor beslag voor 
onderhoudsgeld of voor andere soorten beslag, indien nodig worden 
toegekend. 

 
• Worden in aanmerking genomen de bestaansmiddelen waarover de aanvrager effectief 

beschikt (dat wil zeggen de bestaansmiddelen die hij ontvangt, en dus niet een loutere 
schuldvordering) 

 
• met inbegrip van de Belgische of buitenlandse sociale prestaties 

 
• met inbegrip van de bestaansmiddelen van de samenwonenden in functie van de 

criteria bepaald door de Koning.  
 

• De berekening heeft plaats : 
 

• op het ogenblik van de aanvraag, met de bestaansmiddelen geprojecteerd op 
jaarbasis; 

• zodra er een nieuw element is dat gevolgen heeft op het toegekend bedrag, 
wordt een nieuwe berekening met een projectie op jaarbasis gedaan.  

 
 

• De bestaansmiddelen worden herberekend telkens als er een nieuw element is, met een 
projectie voor de toekomst. 

 
• De berekening van de bestaansmiddelen is enkel verbonden aan de periode waarvoor 

de bestaansmiddelen werden verdiend. 
 

• Het gaat om een recht op een gewaarborgd bedrag wanneer alle wettelijke 
voorwaarden om daarop aanspraak te maken vervuld zijn: het OCMW moet dit bedrag 
zonder eigen beoordeling toekennen.  
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• Het aanvullend leefloon wordt toegekend ten opzichte van het verschil van de 
bestaansmiddelen van de betrokkene berekend overeenkomstig de reglementering en 
het voor zijn categorie voorziene bedrag. 

 
 
Opmerking : het feit te beschikken over een aanvullend leefloon houdt de hoedanigheid van 
gerechtigde in, zodat de voordelen verbonden aan dit statuut kunnen worden toegekend 
(uitreiking van attesten door het OCMW, bvb. voor telefoonkaarten, enz.). 
 
Daarentegen, wanneer een persoon werkt : 

• in het kader van artikel 60, § 7, van de organieke wet van 8 juli 1976,  
• of in het kader van een activering met een loon gelijk aan of hoger dan het 

bedrag van het leefloon vastgelegd voor de categorie van gerechtigden 
waartoe hij behoort,  

heeft hij niet meer de hoedanigheid van gerechtigde op het leefloon: hij heeft dus geen recht 
meer op de daaraan verbonden voordelen aangezien hij een echte arbeidsovereenkomst en een 
echt loon heeft (bvb. geen WIGW-statuut). 
 
 
B. VRIJGESTELDE BESTAANSMIDDELEN 
 
1. Specifieke vrijgestelde bestaansmiddelen 
 
Voor de berekening van de bestaansmiddelen wordt geen rekening gehouden met : 
     

a) de hulp verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader 
van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 

 
b) de gezinsbijslag ten voordele van de (minderjarige of meerderjarige) kinderen indien 

de betrokkene: 
o de hoedanigheid van bijslagtrekkende heeft 
o ze opvoedt  
o ze volledig of gedeeltelijk ten laste heeft 
 

Opmerking:  « ten laste » is een feitelijk begrip 
Vb.: een jongere meerderjarige kan gerechtigd zijn op het leefloon net zoals zijn 
ouders met wie hij samenleeft: de gezinsbijslag dient voor de jongere maar wordt hem 
niet rechtstreeks toegekend: men mag daarmee geen rekening houden voor de 
berekening van de bestaansmiddelen; 

- noch voor zijn ouders 
- noch voor hem aangezien hij de bijslag niet zelf te zijnen gunste ontvangt. 

Gelijk welk(e) andersluidend(e) akkoord of overeenkomst mag het OCMW niet 
toelaten daarmee rekening te houden als bestaansmiddelen voor de jongere, op gevaar 
af de wet te miskennen.   
  
Bijgevolg moet enkel rekening gehouden worden met de gezinsbijslag als 
bestaansmiddelen wanneer de betrokkene de twee hoedanigheden heeft : 
rechthebbende en bijslagtrekkende (namelijk wanneer de betrokkene de bijslag zelf te 
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zijnen gunste ontvangt: bv. een jonge meerderjarige student die niet meer bij zijn 
ouders woont en alleen is gedomicilieerd). 

 
Ingeval het kind tijdelijk geplaatst wordt, wordt de ouder die de gezinsbijslag ontvangt 

beschouwd als zijnde degene die het kind opvoedt. De vrijstelling blijft gedurende deze 
periode behouden. 
 
 

c) het onderhoudsgeld of het voorschot op de termijn van het onderhoudsgeld indien 
ontvangen ten gunste van (minderjarige of meerderjarige) kinderen : 

o die ongehuwd zijn  
o die ten laste zijn van de betrokkene 
o voor zover de betrokkene ze opvoedt. 
 

Ingeval het kind tijdelijk geplaatst wordt, wordt de ouder die de gezinsbijslag ontvangt 
beschouwd als zijnde degene die het kind opvoedt. De vrijstelling blijft gedurende 
deze periode behouden. 

 
 

d) het gedeelte van het loon ten laste genomen door de uitgever van PWA-cheques  
o voor een bedrag van 3,72 EUR per niet-ontwaarde PWA-cheque  
o betaald aan de betrokkene door het OCMW  
o voor werkzaamheden verricht in het kader van een PWA-arbeidsovereenkomst  
o overeenkomstig de ter zake geldende reglementering  
 

           alsook de eventuele eruit voortvloeiende vergoedingen. 
 

e) de productiviteits- en aanmoedigingspremies  
o voorzien  
o en betaald  

door de bevoegde overheden  
voor individuele opleidingen in ondernemingen 
gedurende maximum 6 MAANDEN. 
 

f) gewestelijke premies en toelagen voor 
o verhuizing 
o installatie 
o en huur  

           toegekend aan de betrokkene 
 

g) het bedrag van de studietoelagen die de specifieke studiekosten dekken, toegekend aan 
de betrokkene: 

o te zijnen gunste  
o of ten gunste van de kinderen die hij ten laste heeft. 
 

De Koning kan bepalen wat Hij verstaat onder specifieke studiekosten. 
 

Vb. : het moet niet gaan om eigen kinderen, het volstaat dat het ten gunste is van 
kinderen die hij feitelijk economisch ten laste heeft: bijvoorbeeld een grootmoeder 
voor een kleinkind of een meerderjarige jongere voor zijn/haar minderjarige partner. 
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h)  de toelagen, uitkeringen en bijslagen van de Gemeenschappen voor het onderbrengen 

van jongeren in een opvanggezin 
 
Vb.: het gaat om jongeren geplaatst ofwel door de jeugdbescherming, ofwel door de 
jeugd(straf)rechter en voor wie de gezinnen worden vergoed. 

 
i)  de presentiegelden die de betrokkene ontvangt als lid  

o van de provincieraad; 
o van de gemeenteraad; 
o of van de raad voor maatschappelijk welzijn.  

 
j)  de niet-regelmatige giften: 

o van om het even welke instelling 
o of van personen  

• die niet met de betrokkene samenwonen  
• EN die jegens hem niet tot onderhoudsplicht gebonden zijn. 

 
Vb. : kan niet worden vrijgesteld: het bedrag dat een vrouw iedere maand van haar 
vriend krijgt omdat het om een regelmatige gift gaat. 

 
Vb. : een geldbedrag dat ouders eenmalig aan hun kind hebben gegeven: men moet 
daarmee rekening houden als roerende inkomsten aangezien ze een onderhoudsplicht 
hebben (beide voorwaarden moeten worden vervuld, namelijk niet samenwonen en 
niet tot onderhoudsplicht gebonden zijn). 

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

o de ten laste neming voorzien door de deelgebieden (= vergoedingen van de 
Gemeenschappen) van de kosten voor de niet-medische hulp- en 
dienstverlening door derden aan een persoon met een verminderd vermogen tot 
zelfzorg; 

o de door de niet-beroepsmatige zorgverlener ontvangen vergoeding van de 
zorgbehoevende in het kader van de verstrekte niet-medische hulp- en 
dienstverlening 

 
Het gaat om de zorgverzekering die thans enkel door de Vlaamse Gemeenschap 
wordt toegekend. 

 
      n) de vergoedingen die door de Duitse overheid bij wijze van schadeloosstelling worden 

betaald voor de gevangenhouding tijdens de tweede wereldoorlog. 
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2. Bedrag van de forfaitaire aftrek per categorie (artikel 22, § 2 van het koninklijk besluit) 
 
Een forfaitaire vrijstelling is van toepassing op het bedrag van de bestaansmiddelen die in 
aanmerking moeten worden genomen met het oog op de toekenning van een aanvullend 
leefloon: 
         

• enkel indien de bestaansmiddelen van de betrokkene lager zijn dan het 
bedrag van zijn categorie van het leefloon waarop hij aanspraak kan 
maken:  

 
voorbeeld a contrario: een alleenstaande die beschikt over 
7.003,92 EUR  bestaansmiddelen per jaar, geniet niet van de 
vrijstelling. 
 

• Ze bedraagt: 
 155 EUR  per jaar voor de samenwonenden; 
 250 EUR voor de alleenstaanden; 
 280 EUR voor de alleenstaanden die onderhoudsgeld voor kinderen 

betalen of die ze afwisselend opvangen; 
 310 EUR voor de alleenstaanden met kinderen ten laste. 

 
Voorbeeld 

- een persoon beschikt over een sociale uitkering van 500 EUR per maand 
- categorie : alleenstaande 7.003,92 EUR per jaar 

 
Berekening :  
 
bestaansmiddelen : 500 EUR x 12 = 6.000 EUR  
 
7.003,92 EUR – (6.000 EUR- 250 EUR ) = 1.253,92 EUR  
 
 
 
C. BEROEPSINKOMEN 
 

• Er wordt rekening gehouden met het nettoberoepsinkomen. 
 
• Het inkomen dat voortkomt uit een bedrijfsafstand wordt niet beschouwd als 

beroepsinkomen. Daarmee wordt rekening gehouden als een afstand van goederen. 
 

• Wanneer de aanvrager de beroepsarbeid als zelfstandige van zijn overleden echtgenoot 
voortzet, wordt het inkomen dat laatstgenoemde heeft verworven in de loop van het 
referentiejaar dat voor de vaststelling van het inkomen in aanmerking wordt genomen, 
geacht door de aanvrager verworven te zijn. 
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 D. ONROERENDE GOEDEREN 
 
1. De inkomsten uit bebouwde onroerende goederen 
 
1.1. Berekeningsbasis 

 
• De berekening gebeurt op basis van het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen 

van elk onroerend goed (of op basis van een gelijkaardige belastingheffing 
wanneer het gaat om een goed in het buitenland) ; 

• Wanneer de betrokkene eigenaar of vruchtgebruiker van het goed is; 
 

Opmerking : de blote eigendom wordt dus niet in aanmerking genomen op 
deze basis: er wordt met niets rekening gehouden aangezien de 
vruchtgebruiker over het goed beschikt ofwel door het te bewonen, ofwel door 
het te verhuren 
 

• Het bedrag dat het vrijgestelde bedrag overschrijdt; 
• Vermenigvuldigd met 3 
 

1.2. Algemene vrijstellingsregels 
 

• de vrijstelling moet worden toegepast op het kadastraal inkomen (= 1/1) of op 
het gedeelte van het kadastraal inkomen (zie vb.:  1/2)  

 
(KI x 1/1 in volle eigendom  
 KI x ½  in mede-eigendom voor de helft enz.) 

 
Bedrag: 750 EUR (bedrag aan te passen in functie van het gedeelte van de 
eigendom, bv.: x 1/1  in volle eigendom 
x ½ in mede-eigendom voor de helft enz.) 

 
Verhoogd met 125 EUR per kind ten laste 
(= in functie van het aantal kinderen ten laste voor wie kinderbijslag wordt 

ontvangen als bijslagtrekkende) :  
(bedrag aan te passen in functie van het gedeelte van de eigendom 
bv.: x  1/1  in volle eigendom 
x ½ in mede-eigendom voor de helft enz.) 

 
 
- Voorbeeld: 

Kadastraal inkomen : 2.000 EUR 
Volle eigendom 
1 kind ten laste  

 
Berekening :  2.000 EUR – [750 EUR + (1 x 125 EUR)] = 1. 125 EUR 
                    1.125  EUR x 3 =  3.375 EUR inkomsten per jaar  
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- Voorbeeld: 

Kadastraal inkomen : 2.000 EUR 
1/2 in volle eigendom 
1 kind ten laste  
 
Berekening :  (2.000 EUR  x  ½)  - [( 750 EUR x ½ ) + (1 x 125 EUR)  x ½ ] 
     1.000 EUR –  (875 EUR x ½ )  
     1.000 EUR -  437,50 EUR = 562,50 EUR  
                    562,50  EUR  x  3 =  1.687,50  EUR  inkomsten per jaar 

 
 
- Voorbeeld: 

Kadastraal inkomen : 1.000 EUR 
volle eigendom 
3 kinderen ten laste  
 
Berekening :  1.000 EUR – [750 EUR + (3 x 125 EUR)] = negatief resultaat  
                    Geen inkomsten in aanmerking te nemen  

 
 
1.3. Beschikking over meerdere bebouwde onroerende goederen 
 
Indien de persoon beschikt over meerdere bebouwde onroerende goederen, moet  
 

• het kadastraal inkomen van elk goed beschouwd worden 
• eventueel het gedeelte van elk goed waarover de betrokkene beschikt op het KI 

toegepast worden (bv : 1/1 of 1/3) 
• het bedrag van de vrijstelling gedeeld worden door het aantal goederen 
• elk resultaat van KI samengeteld worden 
 

 
Voorbeeld: 
 

goed A : kadastraal inkomen : 2.000 EUR, volle eigendom 
goed B : kadastraal inkomen : 1.500 EUR, volle eigendom 
2 kinderen ten laste 

 
vrijstelling = 750 + (2 X 125) = 1.000 EUR 
 
Goed A : 2.000 EUR – ( 1.000 EUR  x ½) = 
              2.000 EUR  - 500 EUR  = 1.500 EUR 
 
Goed B : 1.500 EUR – (1.000 EUR x1/2) 
              1.500 EUR – 500 EUR =  1.000 EUR 
               
 
A + B = (1.500 EUR + 1.000 EUR) X 3 = 7.500 EUR inkomsten in totaal 
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1.4. Eigenaar of vruchtgebruiker in onverdeeldheid 
 
Het gedeelte in volle eigendom of in vruchtgebruik moet op het kadastraal inkomen worden 
toegepast vóór de vrijstelling. De vrijstelling wordt ook vermenigvuldigd met de breuk die de 
omvang van het recht uitdrukt.  

 
Voorbeeld: 

 goed A : kadastraal inkomen : 2.000 EUR   
A gedeelte in volle eigendom : 1/4 
1 kind ten laste  

 
Berekening : - er is  1 een  goed, dus  
                   (750 EUR + 125 EUR)  = 875 EUR  vrijstelling  
 
            - Op het KI moet het gedeelte A x ¼ toegepast worden 
 
          goed A : (2.000 EUR x ¼ ) – (875 EUR x ¼)  
                        500 EUR – 218,75  EUR = 281,25 EUR INKOMSTEN  
 
         inkomsten van goed A :  
         (281,25 EUR) X 3 = 843,75  EUR INKOMSTEN PER JAAR 
 
 
1.5. Aftrek van hypothecaire interesten voor de verwerving van een bebouwd onroerend goed  
 
De aftrek van de hypothecaire interesten wordt toegepast: 

 
• op het betrokken onroerend goed  

voor zover : 
 

• de schuld werd aangegaan voor de eigen behoeften van de 
aanvrager; 

• de aanvrager de aan het ontleend kapitaal gegeven bestemming 
bewijst; 

• de aanvrager bewijst dat de hypothecaire interesten eisbaar waren; 
• de aanvrager bewijst dat de hypothecaire interesten werkelijk 

werden betaald voor het jaar dat datgene van de ingangsdatum van 
de beslissing voorafgaat..  

 
• en voor maximum de helft van het in aanmerking te nemen resultaat van de 

berekening 
 
Voorbeeld: 

goed A : kadastraal inkomen : 2.000 EUR   
A in volle eigendom   
2 kinderen ten laste  
A : hypothecaire interesten : 2.500 EUR  

 
 
Vrijstelling : 750 EUR + (125 EUR x 2) = 1.000 EUR  
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goed A : 2.000 EUR – 1.000 EUR = 1.000 EUR 
              1.000 EUR x 3 = 3.000 EUR 
              HI van A maximum de helft van het resultaat van de berekening voor A 
                     = 1.500 EUR 
              3.000 EUR – 1.500 EUR = 1.500 EUR inkomsten voor A 
 
Indien de betrokkene over meerdere goederen beschikt, kan de aftrek van de hypothecaire 
intresten enkel gebeuren op het betrokken goed, en niet op het geheel van de goederen. 
 
 
1.6. Aftrek voor de verwerving van het bebouwd onroerend goed door middel van een lijfrente  
 
Wanneer het goed werd verworven door middel van een lijfrente: 

• wordt het bedrag dat in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van 
de bestaansmiddelen verminderd met het bedrag van de lijfrente 

• op voorwaarde dat de betrokkene de lijfrente werkelijk heeft betaald 
• maximum voor de helft van het in aanmerking te nemen resultaat, beperkt tot het 

bedrag van de rente 
 
 
Voorbeeld: 

goed A : kadastraal inkomen : 2.000 EUR 
Volle eigendom 
2 kinderen ten laste 
betaling van een rente van 5.000 EUR per jaar 

 
Berekening : 2.000 EUR – [ 750 EUR +( 2x 125 EUR)] 
                   2.000 EUR – 1.000 EUR = 1.000 EUR 
                   1.000 EUR x 3 = 3.000 EUR  
beperking van de aftrek van de lijfrente tot de helft van het resultaat, namelijk 1.500 EUR 

3.000 EUR – 1.500 EUR = 1.500 EUR jaarlijkse inkomsten door de aankoop  
        met een lijfrente  

 
 
 1.7. Berekening van de inkomsten uit bebouwde onroerende goederen wanneer ze worden 
verhuurd  
 
De berekening van de inkomsten uit bebouwde onroerende goederen wordt aangepast om 
rekening te houden met de ontvangen huur indien deze huur hoger ligt dan het resultaat van 
de berekening opgeleverd door de toepassing van de algemene vrijstellingsregels, het geheel 
vermenigvuldigd met 3. 
 
Voorbeeld: 

goed A : kadastraal inkomen 1.500 EUR  
2 kinderen ten laste  
A verhuurd met een huur van 5.000 EUR per jaar 
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Berekening : 
Vrijstelling :  750 EUR + (2 x 125 EUR) = 1.000 EUR 
 
Goed A  
 
1.500 EUR – 1.000 EUR = 500 EUR 
500  EUR X 3 = 1.500 EUR  
5.000 EUR huur is hoger dan 1.500 EUR : men houdt enkel rekening met de huurinkomsten 
en niet met het resultaat van de berekening dat lager ligt. 
 
 
2. De inkomsten uit onbebouwde onroerende goederen 
 
2.1.. Berekeningsbasis 

 
• De berekening gebeurt op basis van het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen 

van elk onroerend goed (of op basis van een gelijkaardige belastingheffing 
wanneer het gaat om een goed in het buitenland) ; 

• Wanneer de betrokkene eigenaar of vruchtgebruiker van het goed is; 
 

Opmerking : de blote eigendom wordt dus niet in aanmerking genomen op 
deze basis: er wordt met niets rekening gehouden aangezien de 
vruchtgebruiker over het goed beschikt ofwel door het te bewonen, ofwel door 
het te verhuren 
 

• Het bedrag dat het vrijgestelde bedrag overschrijdt; 
• Vermenigvuldigd met 3 

 
2.2. Vrijstelling  

 
• in functie van het gedeelte van het goed in volle eigendom of in vruchtgebruik; 
• Bedrag : 30 EUR per jaar voor alle gronden samen 

 
Voorbeeld: 

grond A : kadastraal inkomen van 250 EUR  
grond B : kadastraal inkomen van 300 EUR 
volle eigendom van A en B 

 
Berekening A + B :  (250 EUR  + 300 EUR) – 30 EUR 
                               550 EUR – 30 EUR = 520 EUR 
                               520 EUR x 3 = 1.560 EUR jaarlijkse inkomsten  
 
 
2.3. Beschikking over meerdere onbebouwde onroerende goederen 
 

Indien de persoon beschikt over meerdere onbebouwde onroerende goederen, 
moet  

 
• het kadastraal inkomen van elk goed beschouwd worden 
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• eventueel het gedeelte van elk goed waarover de betrokkene beschikt op het KI 
toegepast worden (bv : 1/1 of 1/3) 

• het bedrag van de vrijstelling gedeeld worden door het aantal goederen 
• elk resultaat van KI samengeteld worden 
 

 
2.4. Eigenaar of vruchtgebruiker in onverdeeldheid 
Het gedeelte in volle eigendom of in vruchtgebruik moet op het kadastraal inkomen van de 
grond worden toegepast vóór de vrijstelling. De vrijstelling wordt ook vermenigvuldigd met 
de breuk die de omvang van het recht uitdrukt.  

 
Voorbeeld: 

grond A : kadastraal inkomen van 250 EUR  
grond B : kadastraal inkomen van 300 EUR 
grond A in volle eigendom voor 1/2 
grond B in volle eigendom voor 1/3 
 

berekening : 
vrijstelling per goed 30 EUR X ½ = 15 EUR 
 
grond A  
 
(250 EUR x  1/2  ) – ( 15 EUR x 1/2 ) 
125 EUR  - 7,50 EUR  = 117,50 EUR 
 
grond B  
 
(300 EUR x  1/3  ) – ( 15 EUR x 1/3 ) 
100 EUR  - 5 EUR  = 95 EUR  
 
totaal A + B 
(117,50 EUR + 95 EUR) x 3 = 67,50 EUR inkomsten per jaar 

 
 

2.5. Aftrek van de hypothecaire interesten voor de verwerving van een onbebouwd onroerend 
goed  
 
De aftrek van de hypothecaire interesten wordt toegepast: 

 
• op het betrokken onroerend goed  

voor zover : 
 

• de schuld werd aangegaan voor de eigen behoeften van de 
aanvrager; 

• de aanvrager de aan het ontleend kapitaal gegeven bestemming 
bewijst; 

• de aanvrager bewijst dat de hypothecaire interesten eisbaar waren; 
• de aanvrager bewijst dat de hypothecaire interesten werkelijk 

werden betaald voor het jaar dat datgene van de ingangsdatum van 
de beslissing voorafgaat..  
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• en voor maximum de helft van het in aanmerking te nemen resultaat van de 

berekening 
 
 
2.6. Aftrek voor de verwerving van het onbebouwd onroerend goed door middel van een 
lijfrente  

  
Wanneer het goed werd verworven door middel van een lijfrente: 

• wordt het bedrag dat in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van 
de bestaansmiddelen verminderd met het bedrag van de lijfrente 

• op voorwaarde dat de betrokkene de lijfrente werkelijk heeft betaald 
• maximum voor de helft van het in aanmerking te nemen resultaat, beperkt tot het 

bedrag van de rente 
 
 
2.7. Berekening van de inkomsten uit onbebouwde onroerende goederen wanneer ze worden 
verhuurd 
 
De berekening van de inkomsten uit onbebouwde onroerende goederen wordt aangepast om 
rekening te houden met de ontvangen huur indien deze huur hoger ligt dan het resultaat van 
de berekening opgeleverd door de toepassing van de algemene vrijstellingsregels, het geheel 
vermenigvuldigd met 3. 
 
 
3. Diverse en samenvattende opmerkingen betreffende de berekening voor bebouwde en 
onbebouwde onroerende goederen 
 

• de aftrek voor onroerende goederen wordt slechts één keer toegepast en globaal voor 
alle goederen samen; 

• de vrijstelling moet toegepast worden in functie van het aantal goederen 
vb. : 3 goederen, dus : vrijstelling 750 EUR  x 1/3;   

• de berekening voor bebouwde onroerende goederen en die voor onbebouwde  
onroerende goederen gebeuren apart; 

• wanneer hypothecaire interesten worden afgetrokken, moeten voor de berekening van 
de aftrek tot maximum de helft van het resultaat van de berekening de hypothecaire 
interesten gekoppeld worden aan het betrokken goed om ze te vergelijken met zijn 
kadastraal inkomen. 

 
 
 
E. INKOMSTEN UIT ROERENDE KAPITALEN 
 
Wat de roerende kapitalen (baar geld, effecten, enz.) betreft, wordt rekening gehouden met de 
inkomsten : 
 

• al dan niet belegd ;  
• forfaitair, volgens percentages per schijf 

- schijf 1 : van 1 EUR tot 6.200 EUR : 0 
- schijf 2 : van 6.200 EUR  tot 12.500 EUR : 6 % 
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- schijf 3 : meer dan 12.500 EUR : 10 % 
 

              namelijk : 
- niets voor de schijf onder 6.200 EUR 
- schijf 2 : 12.500 EUR – 6.200 EUR = 6.300 EUR 

                                             6% x  6.300 EUR = 378 EUR 
- schijf 3 : berekening die moet worden gedaan:  10% op Y 
                       (Y =  het bedrag van de roerende inkomsten  – 12.500 ) 

 
Voorbeeld: 
 
bankrekening met 55.500 EUR 
 

- berekening : schijf 1 : van 1 EUR tot 6.199 EUR :  0 EUR  
                         schijf 2 : 12.500 EUR – 6.200 EUR = 6.300 EUR 

                                                                 6% x  6.300 EUR = 378 EUR 
                         schijf 3 :  55.500 EUR – 12.500 EUR = 43.000 EUR  

                                                                  10 % x 43.000 EUR = 4.300  EUR 
                        totaal : 378 EUR + 4.300 EUR = 4.678 EUR roerende inkomsten 
 
 
Roerende kapitalen in geval van gemeenschappelijke rekening : 
Ingeval van gemeenschappelijke rekening worden de bedragen 6.200 EUR en 12.500 EUR 
voor de grenzen per schijf van 6% en 10% aangepast in functie van het aandeel van de 
aanvrager uitgedrukt door een breuk. 
 
Voorbeeld: 

echtgenoten A en B hebben een gemeenschappelijke rekening met ieder de helft  
60.000 EUR op de rekening 

 
berekening echtgenoot A : 
 
60.000 EUR x ½ = 30.000 EUR 

 
schijf 1 : 0 EUR  
schijf 2 : van 3.100 EUR tot 6.250 EUR : 6% 
                   6.250 EUR – 3.100 EUR = 3.150 EUR 
                   3.150 EUR x 6 % = 189 EUR 
schijf 3 :  10% boven 6.250 EUR   
                   30.000 EUR – 6.250 EUR = 23.750 EUR 
                   23.750 EUR x 10% = 2.375 EUR 
 
totaal schijf 2 +3 
 
                  189 EUR + 2.375 EUR = 2.564 EUR jaarlijkse roerende inkomsten voor A 
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F. DE AFSTAND OM NIET OF TEN BEZWARENDE TITEL VAN ROERENDE OF 
ONROERENDE GOEDEREN TIJDENS DE TIEN JAAR VOOR DE AANVRAAG 
 
1. De afstand van roerende of onroerende goederen tijdens de tien jaar voor de aanvraag – 
gemeenschappelijke bepalingen 
 
Wanneer een persoon een roerend of onroerend goed heeft afgestaan:  
 

• om niet ( = gegeven)  
• of ten bezwarende titel ( = verkocht ) 
 

in de loop van de tien jaar voor de datum waarop het leefloon uitwerking heeft, wordt 
rekening gehouden met de inkomsten: 
 

• op een forfaitaire manier; 
• door rekening te houden met de verkoopwaarde op het tijdstip van de afstand (dit is 

niet altijd de verkoopprijs)  
• medegedeeld door de ontvanger van Registratie 

 
De verkoopwaarde van de goederen waarvan de aanvrager eigenaar of vruchtgebruiker in 
onverdeeldheid is, wordt vermenigvuldigd met een breuk die het deel van de aanvrager in de 
onverdeeldheid uitdrukt. 
 
Men mag rekening houden met de inkomsten uit een afstand die maximum 10 jaar geleden 
heeft plaatsgehad, te rekenen vanaf de datum van de afstand. 
 
EN met toepassing van de volgende regels naar gelang van het soort goed : 
 
 
2. De afstand van bebouwde onroerende goederen ten bezwarende titel 
 
2.1 De afstand van het woonhuis wanneer de betrokkene geen ander bebouwd onroerend 
goed bezit  

 
Wordt gelijkgesteld met het woonhuis van de aanvrager, het binnenschip bedoeld in artikel 
271, eerste lid, van Boek II, Titel X, van het Wetboek van Koophandel, dat op duurzame 
wijze tot woning dient. 
 

a) Aftrek op de verkoopwaarde op het tijdstip van de afstand 
 

1. de persoonlijke schulden van de aanvrager : 
 
• indien het persoonlijke schulden van de aanvrager betreft ; 
• voor schulden aangegaan vóór de afstand ; 
• voor schulden afgelost of gedeeltelijk terugbetaald met de 

opbrengst van de afstand 
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2. de bedragen van vrijgestelde aftrek op de verkoopwaarde van een  
bebouwd  onroerend goed:  

 
Een vrijgesteld bedrag van 37.200 EUR wordt ambtshalve 
toegepast op de verkoopwaarde wanneer het gaat om een 
bebouwd onroerend goed.  

 

3. het bedrag van de aftrek 
 

Het bedrag van de aftrek is : 
 

a. forfaitair 
b. een jaarbedrag 
c. gekoppeld aan de categorie van gerechtigden op het 

leefloon 
 

- 1.250 EUR voor de samenwonenden ; 
- 2.000 EUR voor de alleenstaanden; 
- 2.250 EUR voor de alleenstaanden die onderhoudsgeld voor kinderen 

betalen of die ze afwisselend opvangen ; 
- 2.500 EUR voor de alleenstaanden met kinderen ten laste. 
 
 

b) Methode voor de berekening van de forfaitaire aftrek  
 

De aftrek op de verkoopwaarde wordt verricht :  
   

• ambtshalve ; 
• in verhouding tot het aantal maanden begrepen tussen de 

1ste van de maand die volgt op de datum van de afstand en de 
ingangsdatum van het leefloon ; 

• eenmaal per jaar op de ingangsdatum van het recht op het 
leefloon. 

 
 

c) Toepassing van de procentuele schijven van roerende inkomsten 
 

- schijf van 1 EUR tot 6.200 EUR : 0 EUR  
- schijf van 6.200 EUR  tot 12.500 EUR : 6 % 
- schijf boven 12.500 EUR : 10 % 

 
Voorbeeld: 
 

verkoopwaarde : 75.000 EUR 
vorige persoonlijke schulden : 5.000 EUR 
categorie alleenstaande : aftrek 2.000 EUR per jaar 
datum afstand : 15.1.2000 
ingangsdatum leefloon : 1.4.2003 
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• aftrek van de vrijstelling van 37.200 EUR 
75.000 EUR – 37.200 EUR = 37.800 EUR 
 

• aftrek van de persoonlijke schulden van de verkoopwaarde 
37.800 EUR – 5.000 EUR = 32.800 EUR  
 

• berekening van de aftrek  : 
 

- jaar 2000 : 11/12 van 2.000 EUR  
- jaar 2001 : 12/12 van 2.000 EUR  
- jaar 2002 : 12/12 van 2.000 EUR  
- jaar 2003 : 3/12 van 2.000 EUR  

Totaal : 38/12 van 2.000 EUR = 6.333,33 EUR 
32.800 EUR – 6.333,33 EUR = 26.466,67 EUR 

 
• toepassing van de procentuele schijven van roerende inkomsten op 

het bedrag van 26.466,67 EUR 
 

- schijf van 1 EUR tot 6.200 EUR : 0 EUR  
- schijf van 6.200 EUR  tot 12.500 EUR : 6 % 
- schijf boven 12.500 EUR : 10 % 

 
namelijk : 
12.500 EUR – 6.200 EUR = 6.300 EUR 
6% x  6.300 EUR = 378 EUR 

 
26.466,67 EUR – 12.500 EUR = 13.966,67 EUR 
10% x  13.966,67 EUR = 1.396,67 EUR  

 
• Resultaat : schijf 2 + schijf 3 : 

 
378 EUR + 1.396,67 EUR = 1.774,67 EUR jaarlijkse inkomsten in 
aanmerking te nemen voor de toekenning van het leefloon op 
1.4.2003 

 
Opmerking : op 1.4.2004 : herziening : aftrek van 12/12 van 2.000 EUR op 26.466,67 
EUR 

 
 
2.2 Afstand van andere bebouwde onroerende goederen dan het woonhuis 
 

a) Aftrek op de verkoopwaarde op het tijdstip van de afstand : 
de persoonlijke schulden van de aanvrager : 

 
• indien het persoonlijke schulden van de aanvrager betreft ; 
• voor schulden aangegaan vóór de afstand ; 
• voor schulden afgelost of gedeeltelijk terugbetaald met de 

opbrengst van de afstand 
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b) Toepassing van de procentuele schijven van roerende inkomsten op de 
verkoopwaarde op het tijdstip van de afstand 
 

- schijf van 1 EUR tot 6.200 EUR : 0 EUR  
- schijf van 6.200 EUR  tot 12.500 EUR : 6 % 
- schijf boven 12.500 EUR : 10 % 

 
 
3. Afstand van bebouwde onroerende goederen om niet 
 
Toepassing van de procentuele schijven van roerende inkomsten op de verkoopwaarde op het 
tijdstip van de afstand. 
 
 
4. Afstand van onbebouwde onroerende goederen ten bezwarende titel 
 
4.1 Afstand van onbebouwde onroerende goederen wanneer de betrokkene geen ander 
bebouwd of onbebouwd onroerend goed bezit 
 

a) Aftrek op de verkoopwaarde op het tijdstip van de afstand 
 

1. de persoonlijke schulden van de aanvrager : 
 
• indien het persoonlijke schulden van de aanvrager betreft ; 
• voor schulden aangegaan vóór de afstand ; 
• voor schulden afgelost of gedeeltelijk terugbetaald met de 

opbrengst van de afstand 
 

2. de bedragen van vrijgestelde aftrek op de verkoopwaarde van een  
onbebouwd  onroerend goed:  

 
Een vrijgesteld bedrag van 37.200 EUR wordt ambtshalve 
toegepast op de verkoopwaarde. 

 

3. het bedrag van de aftrek 
 

Het bedrag van de aftrek is : 
 

a) forfaitair 
b) een jaarbedrag 
c) gekoppeld aan de categorie van gerechtigden op het 

leefloon 
 

- 1.250 EUR voor de samenwonenden ; 
- 2.000 EUR voor de alleenstaanden; 
- 2.250 EUR voor de alleenstaanden die onderhoudsgeld voor kinderen 

betalen of die ze afwisselend opvangen ; 
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- 2.500 EUR voor de alleenstaanden met kinderen ten laste. 
 
 

b) Methode voor de berekening van de forfaitaire aftrek  
 

De aftrek op de verkoopwaarde wordt verricht :  
   

• ambtshalve ; 
• in verhouding tot het aantal maanden begrepen tussen de 

1ste van de maand die volgt op de datum van de afstand en de 
ingangsdatum van het leefloon ; 

• eenmaal per jaar op de ingangsdatum van het recht op het 
leefloon. 

 
 

c) Toepassing van de procentuele schijven van roerende inkomsten 
 

- schijf van 1 EUR tot 6.200 EUR : 0 EUR  
- schijf van 6.200 EUR  tot 12.500 EUR : 6 % 
- schijf boven 12.500 EUR : 10 % 

 
 
4.2 Afstand van onbebouwde onroerende goederen wanneer de betrokkene een ander 
bebouwd of onbebouwd onroerend goed bezit 
 

a) Aftrek op de verkoopwaarde op het tijdstip van de afstand : 
de persoonlijke schulden van de aanvrager : 

 
• indien het persoonlijke schulden van de aanvrager betreft ; 
• voor schulden aangegaan vóór de afstand ; 
• voor schulden afgelost of gedeeltelijk terugbetaald met de 

opbrengst van de afstand 
 

 
b) Toepassing van de procentuele schijven van roerende inkomsten op de 
verkoopwaarde op het tijdstip van de afstand 
 

- schijf van 1 EUR tot 6.200 EUR : 0 EUR  
- schijf van 6.200 EUR  tot 12.500 EUR : 6 % 
- schijf boven 12.500 EUR : 10 % 

 
 
5. Afstand van onbebouwde onroerende goederen om niet 
 
Toepassing van de procentuele schijven op de verkoopwaarde op het tijdstip van de afstand. 

 
- schijf van 1 EUR tot 6.200 EUR : 0 EUR  
- schijf van 6.200 EUR  tot 12.500 EUR : 6 % 
- schijf boven 12.500 EUR : 10 % 
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6. Afstand van roerende goederen om niet of ten bezwarende titel 
 

a) Enkel in geval van afstand ten bezwarende titel : aftrek op de verkoopwaarde op het 
tijdstip van de afstand : 

de persoonlijke schulden van de aanvrager : 
 
• indien het persoonlijke schulden van de aanvrager betreft ; 
• voor schulden aangegaan vóór de afstand ; 
• voor schulden afgelost of gedeeltelijk terugbetaald met de 

opbrengst van de afstand 
 

 
b) Toepassing van de procentuele schijven van roerende inkomsten op de 
verkoopwaarde op het tijdstip van de afstand 
 

- schijf van 1 EUR tot 6.200 EUR : 0 EUR  
- schijf van 6.200 EUR  tot 12.500 EUR : 6 % 
- schijf boven 12.500 EUR : 10 % 

 
Voorbeeld : 
 

afstand van een ring (waarde : 50.000 EUR) in maart 1999. 
aanvraag om leefloon op 3.11.2002 

 
Berekening : toepassing van de procentuele schijven van roerende inkomsten op de 50.000 
EUR 
 

- schijf van 1 EUR tot 6.200 EUR : 0 
- schijf van 6.200 EUR tot 12.500 EUR : 6 % 
- schijf boven 12.500 EUR : 10 % 

 
Namelijk : 
12.500 EUR – 6.200 EUR = 6.300 EUR 
6% x  6.300 EUR = 378 EUR 

 
50.000 EUR – 12.500 EUR = 37.500 EUR 
10% x  37.500 EUR = .3.750 EUR  

 
totaal : schijf 2 + schijf 3 =  378 EUR + 3.750 EUR = 4.128 EUR roerende 
inkomsten 

 
 
7. Afstand van vruchtgebruik 
 
In dit geval wordt de waarde geraamd op 40 % van de waarde in volle eigendom. 
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8. Belangrijke opmerking 
 
Om billijkheidsreden kan het centrum beslissen om de voorziene berekeningswijze niet toe te 
passen. Bijvoorbeeld om reden dat de betrokkene andere gewettigde onvoorziene uitgaven 
heeft gehad. 
 
 
 
G. VOORDELEN IN NATURA  
 

• Het gaat om de kosten verbonden aan de huisvesting die de hoofdverblijfplaats van de 
aanvrager is, ten laste genomen door een derde met wie de betrokkene niet 
samenwoont. 

 
Voorbeeld : 
 
Een jongere vraagt het recht op maatschappelijke integratie  
Zijn ouders betalen zijn huur van 500 EUR per maand. 
Berekening : 
500 EUR x 12 = 6.000 jaarlijkse inkomsten in aanmerking te nemen 

 
• De woning gegeven om niet wordt in aanmerking genomen in verhouding tot de 

kosten die de eigenaar ten laste moet nemen (betaling van de onroerende voorheffing, 
eigenaarskosten en huurderskosten) ; 

• Het feit dat een voormalig echtgenoot de totaliteit van de hypothecaire lening betaalt  
wordt gelijkgesteld met de woonkosten ten laste genomen voor het deel van de  
hypothecaire lening dat geen betrekking heeft op het deel in volle eigendom van de 
aanvrager. 

 
Voorbeeld : 
 
Onroerend goed in mede-eigendom niet verkocht na de echtscheiding  
De aanvrager blijft daarin alleen wonen en is eigenaar van de helft 
Hypothecaire lening : 500 EUR per maand, betaald door de voormalig echtgenoot 
Kadastraal inkomen : 1.500 EUR  

 
Berekening: 

 
• Voordelen in natura : (500 EUR x ½) x 12 = 3.000 EUR  

jaarlijkse inkomsten 
• ½ in volle eigendom : de berekening voor de inkomsten uit 

bebouwde onroerende goederen toepassen op het KI/2 en vrijstellingen (zie 
hoger) 
 
(1.500 X ½) – (750 X ½) = 375 EUR X 3 = 1.125 EUR  
 
totaal : 3.000 EUR  + 1.125 EUR =  4.125 EUR jaarlijkse inkomsten  
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H. BESTAANSMIDDELEN IN GEVAL VAN SAMENWONING  
 
In sommige gevallen moet het OCMW rekening houden met de bestaansmiddelen van de 
personen met wie de aanvrager samenwoont, in andere gevallen kan het OCMW ze in 
aanmerking nemen en in nog andere gevallen kan het OCMW daarmee geen rekening houden.  
 
Men moet altijd uitgaan van de aanvrager om de hoedanigheid van de personen die met hem 
samenwonen te bepalen om deze bepaling te kunnen toepassen. 
 
De bedoelde bestaansmiddelen in geval van samenwoning zijn alle soorten bestaansmiddelen 
van de samenwonende persoon zonder een onderscheid te maken tussen beroepsinkomsten en 
andere bestaansmiddelen . 
 
De bestaansmiddelen van de samenwonende persoon worden als dusdanig netto in 
aanmerking genomen, zonder toepassing daarop van de regels voor de berekening van de 
bestaansmiddelen die van toepassing zijn op de bestaansmiddelen van de aanvrager van het 
leefloon aangezien het gaat om een persoon die het leefloon niet aanvraagt. 
 
 
1. De bestaansmiddelen van de samenwonende waarmee verplicht rekening moet worden 
gehouden  

 
Wanneer de aanvrager samenwoont: 

 ofwel met zijn echtgenoot ; 
 ofwel met de persoon met wie hij een feitelijk gezin vormt, namelijk dat ze als 

koppel samenleven 
MOET het deel van de bestaansmiddelen van de persoon die geen leefloon aanvraagt en dat 
het bedrag voor samenwonende overschrijdt, in aanmerking worden genomen voor de 
berekening van de bestaansmiddelen van de aanvrager.  
Dit betekent dat het OCMW rekening moet houden met de bestaansmiddelen van een persoon 
die werkt in het kader van artikel 60, § 7, van de organieke wet of in het kader van een 
activering. 
 
In dit geval heeft het OCMW geen vrije beoordelingsmacht om billijkheidsredenen of om een 
andere reden. 
Wegens deze verplichting moeten de bestaansmiddelen dus in aanmerking worden genomen 
voor elke vorm van koppel dat gehuwd is of dat samenleeft als feitelijk gezin zonder 
huwelijksband, of het nu gaat om heteroseksuele of homoseksuele koppels. Op die manier is 
er ook een gelijke behandeling van al dan niet gehuwde partners. 
 
 
2. Bestaansmiddelen van meerderjarige ascendenten en descendenten van de eerste graad 

 
• Wanneer 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 bedrag voor 
samenwonende overschrijdt geheel of gedeeltelijk in aanmerking worden 
genomen voor de berekening van de bestaansmiddelen : het centrum moet dus 
de billijkheidsredenen motiveren op basis waarvan het geen rekening houdt 
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met deze bestaansmiddelen of bijvoorbeeld voor de helft of in een andere 
verhouding en het moet de berekeningswijze vermelden. 

 
Vb. : schulden van het gezin, talrijke medische kosten, andere minderjarige 

personen van het gezin of zonder bestaansmiddelen, schoolkosten, 
verhuis- of echtscheidingskosten, enz.        

 
• De toepassing van deze bepaling moet het mogelijk maken dat aan iedere van 

de voormelde personen ten minste het bedrag voor samenwonende fictief 
wordt toegekend.  

 
Het OCMW kan hierover vrij beoordelen op grond van zijn maatschappelijk onderzoek en om 
billijkheidsredenen. 
 
Het OCMW kan beslissen : 
 

• ofwel rekening te houden met alle bestaansmiddelen van meerderjarige 
personen, die het  bedrag voor samenwonende overschrijden ; 

• ofwel geen rekening te houden met  bestaansmiddelen ; 
• ofwel rekening te houden met een deel van de bestaansmiddelen, in de mate 

die het gepast vindt. 
 
 
3. Bestaansmiddelen van andere samenwonenden  
 
Wanneer de aanvrager samenwoont met om het even welke andere personen, niet bedoeld bij 
voormelde beide categorieën, mogen de bestaansmiddelen van deze personen niet in 
aanmerking worden genomen. 
 
Vb. : een aanvrager woont samen met zijn broer of met een grootmoeder of met een tante  
 
 
 
I. SPECIFIEK VRIJGESTELDE BESTAANSMIDDELEN 
 
1. Gedeeltelijke vrijstelling van de inkomsten verworven uit de sociaal-professionele 
integratie 
 
Teneinde de sociaal-professionnele integratie van de betrokkene te bevorderen, wordt een 
forfaitair maandelijks bedrag beperkt in de tijd vrijgesteld wanneer het gaat om een persoon 
die : 

 
o ofwel leefloonbegunstige is en die begint te werken ; 
o ofwel een beroepsopleiding aanvat of voortzet. 

  
Opmerkingen :  

• voor iemand die reeds werkte en die nadien van het leefloon geniet, geldt 
de vrijstelling niet. Het gaat immers om een in de tijd beperkte financiële 
aanmoediging om de personen niet langer afhankelijk te maken van het 
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leefloon en om ze geleidelijk in het normale circuit  van de arbeidsmarkt in 
te schakelen; 

• daarentegen kan iemand die reeds een beroepsopleiding volgde vooraleer 
hij gerechtigd werd op het leefloon wel van de vrijstelling genieten. 

 
Iedere tewerkstelling in het kader van een arbeidsovereenkomst wordt in aanmerking 
genomen in de mate dat het de bedoeling is de persoon geleidelijk in te schakelen in normale 
circuit  van de arbeidsmarkt. 

o Een gerechtigde op het leefloon die een zelfstandige activiteit aanvat geniet 
niet van de vrijstelling. 

 
 
1.1. Bedrag 
 
Een deel van de netto-inkomsten is vrijgesteld tot maximum 188,64 EUR per maand, beperkt 
tot het ontvangen loon. (Dit bedrag is gelijk aan het geïndexeerd basisbedrag van 177.76 
EUR.) 
 
 
1.2. Duur van de vrijstelling  
 

• De  maandelijkse vrijstelling van 188,64 EUR heeft plaats gedurende 3 jaar, een 
periode die begint te lopen zonder onderbreking vanaf de eerste tewerkstelling of de 
eerste beroepsopleiding (= van datum tot datum zonder mogelijke verlenging). 

• Indien de persoon een opleiding voortzet, begint de periode van 3 jaar te lopen vanaf 
de eerste dag van het recht op het leefloon. 

• Wanneer iemand reeds genoot van deze vrijstelling in het kader van de wet van 7 
augustus 1974 en het koninklijk besluit van 30 oktober 1974, blijft de periode van 3 
jaar doorlopen. Er wordt bijgevolg niet gestart met een nieuwe periode van 3 jaar. 

 
 

1.3. Een recht 
 

De vrijstelling is een RECHT van de betrokkene, dat MOET WORDEN TOEGEPAST door 
het OCMW wat betreft de berekening, behalve indien de betrokkene zelf vraagt om de 
periode van 3 jaar vrijstelling uit te stellen omdat hij er belang bij heeft dat de periode niet 
meteen zou ingaan. 

 
Vb. : - de gerechtigde op het leefloon werkt in een uitzendbureau gedurende slechts 5 

dagen 
 - Indien hij geen nieuw werk vindt gedurende 15 maanden, zal de periode van 3 

jaar vanaf de eerste tewerkstelling ingegaan zijn vanaf de eerste arbeidsdag. 
 
1.4. Cumulatie met artikel 60, § 7 of een activering 
 
In de mate dat de gerechtigde wordt tewerkgesteld bij toepassing van artikel 60, § 7, van de 
organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van een 
activering en dat het loon lager ligt dan het bedrag van zijn categorie van gerechtigden op het 
leefloon waarop hij aanspraak kan maken  is de vrijstelling mogelijk.  
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Vb. : - werk in het kader van artikel 60, § 7, deeltijds en met een loon lager dan de 
categorie alleenstaande met kinderen ten laste waartoe de betrokkene behoort 

              - een aanvullend leefloon moet worden toegekend : toepassing van de vrijstelling. 
 
 
2. Gedeeltelijke vrijstelling van de inkomsten uit artistieke activiteiten  
 

• De vrijstelling van de inkomsten uit artistieke activiteiten is een specifieke variante 
van de vrijstelling van de inkomsten opgeleverd door de sociaal-professionele 
integratie, die daarvan afwijkt. 

 
• Wordt als betrokken 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 ; 
 de choreografie. 

 
 Deze opsomming is niet limitatief. 
 

2.1.Bedrag  
 
Het vrijgesteld bedrag is maximum 2.263,68 EUR per jaar (Dit bedrag is gelijk aan het 
geïndexeerd basisbedrag van 2 133,12 EUR) 
 
2.2.Duur 
 
De duur van de vrijstelling is 3 jaar vanaf de eerste keer dat de betrokkene beschikt over 
inkomsten opgeleverd door een artistieke activiteit. 
 

Voorbeeld: 
 

Een persoon is gerechtigd op het leefloon tegen het bedrag voor alleenstaande 
sedert 1.2.2003 en is een kunstschilder en 

 
 - verkoopt op 1.5.2003 een schilderij voor 1.000 EUR  
                
 - verkoopt op 1.10.2003 een tweede schilderij voor 2.000 EUR 
 
               - verkoopt op 1.10.2005 een derde schilderij voor 2.000 EUR 
 

Berekening : 
                -  de vrijstelling van 3 jaar begint te lopen op 1.5.2003, datum van de eerste 

verkoop 
                -  en bedraagt 2.263,68 EUR per jaar  
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In theorie, maximum recht op : 
periode van 1.5.2003 tot 30.4.2004 : maximale vrijstelling van 2.263,68 EUR  
periode van 1.5.2004 tot 30.4.2005 : maximale vrijstelling van 2.263,68 EUR  
periode van 1.5.2005 tot 30.4.2005 : maximale vrijstelling van 2.263,68 EUR  

 
In de praktijk, sedert de eerste verkoop en gelet op de volgende verkopen en de 
verkoopprijs: 

 
- verkoop van het eerste schilderij op 1.5.2003: totale vrijstelling van 1.000 

EUR  
1.000 EUR ligt immers lager dan 2.263,68 EUR  

 
- verkoop van het tweede schilderij op 1.10.2003 : gedeeltelijke vrijstelling  
 2.000 EUR – (2.263,68 EUR – 1.000 EUR nog lopend) = 736,32 EUR  

er zal rekening worden gehouden met inkomsten gedurende 1 jaar  
vanaf de datum van de tweede verkoop op 1.10.2003  
en dit gedurende 12 maanden, voor een bedrag van 61,36 EUR 
inkomsten per maand (736,32 EUR x 1/12) min de forfaitaire 
vrijstelling in functie van zijn categorie van alleenstaande gerechtigde 

 
- verkoop van het derde schilderij op 1.10.2005 : totale vrijstelling  

2.000 EUR ligt lager dan 2.263,68 EUR en de vorige periode van 1 jaar is 
verstreken. 

 
2.3. Een recht 
 
De vrijstelling is een RECHT van de betrokkene, dat MOET WORDEN TOEGEPAST door 
het OCMW wat betreft de berekening, behalve indien de betrokkene vraagt dat het begin van 
de periode van 3 jaar vrijstelling zou worden uitgesteld omdat hij er belang bij heeft dat de 
periode niet meteen zou ingaan. 

 
 
3. Inkomsten bij het verwerven van beroepservaring voor jongeren die studies met een 
volledig leerplan volgen 
 
Wat betreft de verplichting van een geïndividualiseerd integratieproject van een jongere, dat 
het OCMW heeft aanvaard om billijkheidsredenen 

• om de mogelijkheden te verhogen om beroepservaring op te doen ,  
• en om zijn zelfredzaamheid te stimuleren,  

 
wordt een variante van de vrijstelling van inkomsten opgeleverd door de sociaal-professionele 
integratie toegepast wat betreft de jongeren onder bepaalde voorwaarden : 

• de jongere moet een geïndividualiseerd integratieproject volgen ; 
• de jongere   

o begint, 
o hervat,  
o of zet voort 

studies met een volledig leerplan voort in een instelling erkend, ingericht of 
gesubsidieerd door de Gemeenschappen. 
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• in functie van zijn inschakelingskansen in het beroepsleven. 
 
3.1. Bedrag 
 
De netto-inkomsten verworven door tewerkstelling worden in aanmerking genomen onder 
aftrek van een bedrag van : 
 

o 53,67 EUR per maand indien de jongere geniet van een studiebeurs ; 
o 188,64 EUR per maand indien de jongere NIET geniet van een studiebeurs. 

 
De jongeren mogen dus voortaan inkomsten uit niet-omvangrijk gelegenheidswerk 
ontvangen, waarbij een deel van hun inkomsten niet in aanmerking wordt genomen. 
 
3.2. Duur 

 
Tijdens de periode waarvoor het geïndividualiseerd project is gesloten. 
 

Voorbeeld 
Een jongere werkt 's avonds in een restaurant en verdient 300 EUR per maand  
Hij heeft geen studiebeurs : vrijstelling : 188,64 EUR per maand  
Bedrag voor alleenstaande 
7.003,92 EUR per jaar, namelijk 583,66 EUR per maand  
Jaarlijkse vrijstelling alleenstaanden : 250 EUR 

 
Berekening :  
 
300 EUR x 12 = 3.600 EUR jaarlijkse inkomsten  
  
3.600 EUR – (188,64 EUR x 12) = 3.600 EUR – 2.263,68EUR = 1.336,32 EUR 
 
7.003,92 EUR – (1.336,32 EUR - 250 EUR)  = 5.917,60 EUR toe te kennen leefloon 
 
5.917,60 EUR/12 = 493,13 EUR aanvullend leefloon per maand voor 300 EUR 
arbeidsinkomen 
 
Dankzij de vrijstelling beschikt de betrokkene dus over :  
 
493,13 EUR leefloon per maand  
300,00 EUR arbeidsinkomen per maand   
Namelijk : in  totaal         793,13 EUR 
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VII. TERUGVORDERINGEN 
 
1. Verhaal bij de betrokkene 
 
1.1. Verhaalsplicht 
 
Het leefloon wordt verhaald op de betrokkene : 
 

1. wanneer de beslissing tot toekenning van het leefloon met terugwerkende kracht wordt 
herzien. 

 
In geval van een vergissing vanwege het OCMW kan het centrum ofwel het 
onverschuldigde terugvorderen, ofwel op eigen initiatief, of op aanvraag van de 
betrokkene geheel of gedeeltelijk afzien van de terugvordering.  

 
Onverschuldigde betalingen die gebeuren omwille van een frauduleus handelen van de 
begunstigde, brengen van rechtswege onmiddellijk interest op vanaf de betaling. 

 
2. wanneer de betrokkene de beschikking krijgt over inkomsten krachtens rechten die hij 

bezat tijdens de periode waarvoor hem een leefloon werd uitbetaald. 
 

In dit geval is de terugvordering beperkt tot beloop van het bedrag waarvoor die 
inkomsten bij de berekening van het leefloon in aanmerking hadden moeten worden 
genomen indien hij er te dien tijde reeds de beschikking over zou hebben gehad. 
 
Het centrum treedt van rechtswege en tot beloop van dat bedrag in de rechten die de 
begunstigde op de hierboven bedoelde inkomsten kan doen gelden. 

 
Er zijn buiten deze 2 mogelijkheden geen andere terugvorderingen mogelijk, zelfs wanneer de 
betrokkene hierover met het OCMW een overeenkomst zou hebben gesloten. 
 
 
1.2. Afwijking op verhaalsplicht 
 

1. Het OCMW kan slechts afzien van deze terugvorderingen bij individuele beslissing en 
om redenen van billijkheid die in de beslissing vermeld worden. De betrokkene kan 
billijkheidsredenen aanvoeren ten einde de terugvordering te voorkomen. 

 
2. Indien de kosten of inspanningen niet opwegen tegen het verwachte resultaat, moet 

geen terugvordering ingesteld worden. 
 

3. 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. 
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1.3. De beslissing 
 
De regels van de rechtspleging, zoals bepaald voor het nemen van de beslissingen van het 
OCMW inzake het recht op maatschappelijke integratie in de vorm van leefloon, 
tewerkstelling of geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie, zijn van 
toepassing op de beslissing tot terugvordering. Dat betekent inzonderheid: 
 

• schriftelijke beslissing; 
• afdoende motivering; 
• vermelding van het bedrag en wijze van berekening; 
• aantal verplichte vermeldingen, bij gebreke waarvan de beroepstermijn niet ingaat : 
 

1. de mogelijkheid om bij de bevoegde rechtbank een beroep in te 
stellen; 

2. het adres van de bevoegde rechtbank; 
3. de termijn om een beroep in te stellen en de wijze waarop; 
4. de inhoud van de art. 728 en 1017 van het Gerechtelijk Wetboek; 
5. de refertes van het dossier en van de dienst en de maatschappelijk 

werker die het dossier beheert; 
6. de mogelijkheid om opheldering te verkrijgen omtrent de beslissing 

bij de dienst die het dossier beheert; 
7. het feit dat het instellen van een beroep bij de arbeidsrechtbank de 

uitvoering van de beslissing niet schorst; 
8. in voorkomend geval, de periodiciteit van de betaling. 
 

• betekening binnen acht dagen bij aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs; 
 
Specifiek voor de terugvordering in geval van herziening met terugwerkende kracht zijn 
daarnaast volgende vermeldingen vereist, bij gebreke waarvan de termijn om beroep in te 
stellen bij de arbeidsrechtbank niet ingaat : 
 

1. de vaststelling dat er onverschuldigde bedragen zijn betaald; 
2. het totale bedrag van wat onverschuldigd is betaald, alsmede de berekeningswijze 

ervan; 
3. de inhoud en de refertes van de bepalingen in strijd waarmee de betalingen zijn 

gedaan; 
4. de in aanmerking genomen verjaringstermijn; 
5. de mogelijkheid voor het OCMW om van de terugvordering van onverschuldigd 

betaalde bedragen af te zien en de procedure die hiervoor moet worden gevolgd; 
6. de mogelijkheid om een met redenen omkleed voorstel van terugbetaling in schijven 

voor te leggen. 
 
Het OCMW kan zijn beslissing tot terugvordering in geval van herziening met terugwerkende 
kracht maar ten uitvoer leggen na verloop van 1 maand. Indien de betrokkene binnen deze tijd 
verzoekt van de terugvordering af te zien, kan het centrum niet optreden dan na zijn beslissing 
te hebben bevestigd door een nieuwe beslissing die bij aangetekend schrijven aan de 
betrokkene wordt meegedeeld. 
 



 66

1.4. Verjaring 
 
Deze terugvorderingen verjaren na verloop van 10 jaar. De verjaring kan gestuit worden door 
een aanmaning gedaan hetzij bij een ter post aangetekende brief, hetzij tegen ontvangstbewijs. 
 
 
1.5. Sanctie 
 
Indien het OCMW de bepalingen inzake de terugvordering van de kosten van het leefloon niet 
naleeft, kan de minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie bij een met redenen 
omklede beslissing weigeren de staatstoelage te betalen of beslissen ze te verminderen. 
 
 
2. Verhaal bij de onderhoudsplichtigen 
 
2.1. Verhaalsplicht 
 
Onder bepaalde voorwaarden moet het leefloon door het OCMW krachtens een eigen recht 
worden verhaald op de volgende onderhoudsplichtigen : 
 

1. De ouders, de adoptanten en de verwekkers van kinderen wiens afstamming langs 
vaderszijde niet vaststaat, van wie het kind een uitkering tot levensonderhoud, 
opvoeding en passende opleiding vordert overeenkomstig art. 336 B.W. 

 
De terugvordering is beperkt tot het leefloon, verstrekt aan hun descendenten, 
geadopteerden en/of de kinderen wiens afstamming langs vaderszijde niet vaststaat, 
zolang zij de burgerlijke meerderjarigheid niet hebben bereikt of zolang zij na die 
leeftijd rechtgevend blijven op kinderbijslag. 

 
2. De kinderen en de geadopteerden. 

 
De terugvordering 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 5 jaar voor de aanvang van de dienstverlening in 
belangrijke mate is verminderd. 

 
3. De echtgenoot en de ex-echtgenoot. 

 
Indien bij een uitvoerbaar geworden rechterlijke beslissing ten gunste van de 
aanvrager een onderhoudsgeld werd bepaald, is de terugvordering beperkt tot het 
bedrag van dat onderhoudsgeld. 

 
Het verhaal wordt ingesteld tot beloop van het bedrag waartoe de onderhoudsplichtigen 
gehouden zijn gedurende de tijd dat het leefloon is uitgekeerd en voor zover er gedurende de 
periode dat het leefloon werd toegekend, een onderhoudsplicht bestond in hoofde van de 
onderhoudsplichtigen. 
 
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 
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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.  
 
Bijvoorbeeld :  
 

• Alleenstaande ouder krijgt een leefloon van 6.600 EUR per jaar. 
• Er zijn 3 kinderen : A, B en C. Kind B is onbereikbaar en kind C heeft onvoldoende 

inkomen, zodat slechts bij kind A teruggevorderd kan worden. 
• Per kind kan slechts één derde van 6.600 EUR, zijnde 2.200 EUR worden 

teruggevorderd. 
• Van kind A wordt maximaal 2.200 EUR teruggevorderd. 

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

1. Indien kan verwacht worden dat het toekennen van het leefloon niet langer zal duren 
dan 3 maanden, moet geen verhaal worden ingesteld. 

 
2. Indien de kosten of inspanningen niet opwegen tegen het verwachte resultaat, moet 

geen verhaal worden ingesteld. 
 

3. Voor de kosten van tewerkstelling door het OCMW mag geen verhaal worden 
ingesteld. 

 
4. Het OCMW kan slechts afzien van deze terugvorderingen bij individuele beslissing en 

om redenen van billijkheid die in de beslissing vermeld worden. De betrokkene kan 
billijkheidsredenen aanvoeren ten einde de terugvordering te voorkomen. 

 
Welke kunnen bijvoorbeeld redenen van billijkheid zijn ?  
 

• Elementen betreffende inkomsten en lasten zoals : 
• de bescheiden inkomsten van de onderhoudsplichtigen; 
• alle reële, bestaande lasten die hij en zijn gezin te dragen 

hebben zoals: 
o kosten van gezondheidsverzorging; 
o studiekosten; 
o betaalde hulp in het huishouden die noodzakelijk 

is wegens bepaalde omstandigheden; 
o zware huishuur; 
o aflossing van lasten en schulden die geen gevolg 

zijn van weeldezucht of onbezonnen gedrag, enz. 
 
• Elementen die de personen of familie betreffen : 

• het feit dat de begunstigde zijn verplichtingen niet is 
nagekomen tegenover de onderhoudsplichtigen of hen 
het leven moeilijk heeft gemaakt; 
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• het gevaar dat een gestoorde gezinsrelatie nooit meer 
hersteld zou geraken; 

• het feit dat de onderhoudsplichtigen de begunstigde 
reeds helpen of reeds geholpen hebben; 

• het feit dat de begunstigde in grote nood verkeert en 
hulp blijft weigeren indien er sprake is van 
terugvordering; 

• het feit dat de begunstigde ten gevolge van verspilling 
hulp behoeft terwijl de onderhoudsplichtigen steeds 
vooruitziend en spaarzaam hebben geleefd, enz. 

 
De bovenvermelde voorbeelden zijn – naast andere – ernstige elementen die het 
OCMW niet zonder meer naast zich kan leggen bij het treffen van zijn beslissing 
aangaande terugvordering. Zij kunnen echter ook doorkruist worden door andere 
elementen in tegengestelde zin, zoals bijvoorbeeld de graad van welstand van de 
onderhoudsplichtigen, het feit dat deze zich nooit het lot van de begunstigde hebben 
aangetrokken, enz. 

 
 
2.3. Het sociaal onderzoek 
 
Vooraleer te beslissen over de uitoefening van het verhaal stelt het OCMW een sociaal 
onderzoek in naar de financiële toestand van de onderhoudsplichtigen en de familiale 
aspecten van de zaak. 
 
Het sociaal onderzoek is nodig alvorens er kan beslist worden over het inroepen van 
billijkheidsredenen om af te zien van de terugvordering. 
 
 
2.4. De bepaling van het terug te vorderen bedrag 
 

1. Er kan geen verhaal uitgeoefend worden 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 17.702,93 EUR (dit bedrag is gelijk 
aan het geïndexeerd basisbedrag van 16.681,99 EUR), verhoogd met 2.478,41 EUR 
(dit bedrag is gelijk aan het geïndexeerd basisbedrag van 2.335,48 EUR) voor elke 
persoon ten laste, niet overschrijdt. 

 
Als persoon ten laste wordt beschouwd elk kind waarvoor de onderhoudsplichtige, wat 
betreft de kinderbijslag, de hoedanigheid van bijslagtrekkende bezit, evenals iedere 
persoon die fiscaal ten laste is van de onderhoudsplichtige. 
 

• Indien bewezen wordt dat de vermogenstoestand van de onderhoudsplichtige 
sinds het voorlaatste kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin over de 
uitoefening wordt beslist in belangrijke mate is gewijzigd, wordt de nieuwe 
vermogenstoestand als basis genomen voor het uitoefenen van het verhaal en 
het bepalen van het bedrag van de terugvordering. 

 
• Indien de onderhoudsplichtige niet over het voormelde bedrag van netto 

belastbaar inkomen beschikt, maar over een onroerend goed of onroerende 
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goederen in volle eigendom of vruchtgebruik beschikt waarvan het globaal 
kadastraal inkomen gelijk is aan of hoger is dan 2.000 EUR, wordt het 
voormelde bedrag van het netto belastbaar inkomen vermeerderd met 3 maal 
het bedrag van het kadastraal inkomen.  

 
Het kadastraal inkomen wordt samengesteld als volgt : 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 3 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 voorgaande 
wordt toegepast. 

 
2. Het verhaal wordt beperkt tot het bedrag dat het voormelde belastbaar inkomen te 

boven gaat. 
 
3. Bij het bepalen van de tussenkomst van de onderhoudsplichtige volgt het OCMW een 

door de minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie vastgestelde schaal van 
tussenkomsten (zie hierna). 

 
Het OCMW kan afwijken van deze schaal bij een individuele beslissing en mits in 
acht name van bijzondere omstandigheden die in de beslissing worden gemotiveerd. 

 
De bedragen van het netto belastbaar inkomen en van de schaal van tussenkomsten, worden 
gekoppeld aan de spilindex 103,14 geldend op 1 juni 1999 (basis 1996 = 100) van de 
consumptieprijzen. 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. 
 
Indien het OCMW 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. 
 
Bij het bepalen van de tussenkomst van de onderhoudsplichtige volgt elk OCMW de 
hiernavermelde schaal van tussenkomsten. De in deze schaal vermelde terug te vorderen 
bedragen zijn maandbedragen. 
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BELASTBAAR 
INKOMEN 
(met inbegrip 
van de 
correctiefactor 
via het KI) 

Basis 
% 

PERSONEN TEN LASTE 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
en 

meer
17.702,94 – 
20.181,34 

15 31 - - - - - - - - - - 

20.181,35 – 
22.659,75 

15 62 31 - - - - - - - - - 

22.659,76 – 
25.138,16 

20 103 62 31 - - - - - - - - 

25.138,17 – 
27.616,57 

20 145 103 62 31 - - - - - - - 

27.616,58 – 
30.094,98 

25 196 145 103 62 31 - - - - - - 

30.094,99 – 
32.573,39 

25 248 196 145 103 62 31 - - - - - 

32.573,40 – 
35.051,80 

30 310 248 196 145 103 62 31 - - - - 

35.051,81 – 
37.530,21 

30 372 310 248 196 145 103 62 31 - - - 

37.530,22 – 
40.008,62 

35 444 372 310 248 196 145 103 62 31 - - 

40.008,63 – 
42.487,03 

35 516 444 372 310 248 196 145 103 62 31 - 

42.487,04 – 
44.965,44 

40 599 516 444 372 310 248 196 145 103 62 31  

44.965,45 – 
47.443,85 

40 682 599 516 444 372 310 248 196 145 103 62  

47.443,86 en 
meer 

50 785 682 599 516 444 372 310 248 196 145 103 

 
Bijvoorbeeld : 
 
Netto belastbaar inkomen van 31.000,00 EUR en 3 kinderen ten laste : 
Maandelijks wordt maximaal 103 EUR teruggevorderd. Deze terugvordering wordt beperkt 
tot het door het OCMW aan de betrokkene betaalde bedrag van het leefloon. 
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Bijvoorbeeld :  

 
• A is onderhoudsplichtig in 2002 
• A heeft in 2000 een netto belastbaar inkomen van 25.000 EUR 
• A heeft 4 kinderen ten laste 
• A heeft een onroerend goed voor de helft in mede-eigendom met kadastraal inkomen 

van 5.000 EUR 
 

Geen verhaal want 25.000 EUR is lager dan 16.681,99 EUR + (2.335,48 EUR x 4) 
geïndexeerd op 1 februari 2002 is dat 17.702,93 EUR + (2.478,41 EUR x 4) = 
27.616,57 EUR 
 
Kadastraal inkomen : 5.000 EUR, voor de helft in mede-eigendom dus 2.500 EUR 
2.500 EUR : (1,1 + 0,1) = 2.083,33 EUR 
 
Het globaal kadastraal inkomen is hoger dan 2.000 EUR, dus  
25.000 EUR + (3 x 2.083,33 EUR) = 31.249,99 EUR 
 
De terugvordering wordt bepaald aan de hand van de door de Minister vastgestelde schaal 
van tussenkomsten en is dus beperkt tot 62 EUR per maand. 

 
 
2.5. De beslissing tot al dan niet terugvorderen 
 
Het OCMW stelt de aanvrager vooraf in kennis van het verhaal. 
 
Indien het OCMW 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. 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. 
 
Indien het OCMW 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 : 
 

1. de wettelijke bepalingen waarop de terugvordering gebaseerd is; 
2. de berekeningswijze van het teruggevorderde bedrag; 
3. de mogelijkheid voor het OCMW om van de terugvordering af te zien wegens 

billijkheidsredenen en de procedure die hiervoor moet worden gevolgd; 
4. de mogelijkheid om een met redenen omkleed voorstel tot terugbetaling in schijven 

voor te leggen; 
5. de mogelijkheid om een voorstel van onderhoudsbijdrage voor te leggen. 

 
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. 
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De betrokkene kan het OCMW 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. 
 
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 OCMW 
een herinneringsschrijven waarin gemeld wordt dat hij binnen de twee weken moet betalen en 
dat bij ontstentenis hiervan de OCMW-ontvanger zal overgaan tot een invordering via 
gerechtelijke weg. 
 
 
2.6. Verjaring 
 
Deze terugvorderingen verjaren na verloop van 5 jaar. De verjaring kan gestuit worden door 
een aanmaning gedaan hetzij bij een ter post aangetekende brief, hetzij tegen ontvangstbewijs. 
 
 
2.7. Sanctie 
 
Indien het OCMW de bepalingen inzake de terugvordering van de kosten van het leefloon niet 
naleeft, kan de minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie bij een met redenen 
omklede beslissing weigeren de staatstoelage te betalen of beslissen ze te verminderen. 
 
 
 
3. Verhaal bij de aansprakelijke derden 
 
Het OCMW verhaalt het leefloon krachtens een eigen recht op de persoon die 
verantwoordelijk is voor de verwonding of ziekte die aanleiding gegeven heeft tot de betaling 
van het leefloon. Deze terugvorderingen verjaren na verloop van 10 jaar. 
 
Wanneer de verwonding of ziekte het gevolg is van een misdrijf, kan de vordering tegelijk 
met de strafrechterlijke vordering en voor dezelfde rechter worden ingesteld. In dat geval 
verjaart de terugvordering na verloop van 5 jaar vanaf de dag volgend op de kennisname door 
de benadeelde van de identiteit van de dader of van de schade en uiterlijk door verloop van 20 
jaar vanaf de dag volgend op die waarop het feit waardoor de schade is veroorzaakt, zich heeft 
voorgedaan. 
 
De verjaring kan gestuit worden door een aanmaning gedaan hetzij bij een ter post 
aangetekende brief, hetzij tegen ontvangstbewijs. 
 
Het OCMW kan slechts afzien van deze terugvorderingen bij individuele beslissing en om 
redenen van billijkheid die in de beslissing vermeld worden. De betrokkene kan 
billijkheidsredenen aanvoeren ten einde de terugvordering te voorkomen. 
 
Indien de kosten of inspanningen niet opwegen tegen het verwachte resultaat, moet geen 
terugvordering ingesteld worden. 
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Indien het OCMW de bepalingen inzake de terugvordering van de kosten van het leefloon niet 
naleeft, kan de minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie bij een met redenen 
omklede beslissing weigeren de staatstoelage te betalen of beslissen ze te verminderen. 
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VIII. SANCTIES 
 
1. Administratieve sancties 
 
1.1. Wanneer 
 

1. Betrokkene verzuimt bestaansmiddelen aan te geven waarvan hij het bestaan kent. 
2. Betrokkene legt onjuiste of onvolledige verklaringen af die het bedrag van het leefloon 

beïnvloeden. 
 

Het verzuim te goeder trouw kan geen aanleiding geven tot sancties, dat wil zeggen 
indien de betrokkene die bijzonderheid niet kon kennen.  

 
3. Betrokkene leeft na aanmaning een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke 

integratie zonder wettige redenen niet na. 
 
1.2. Welke sanctie 
 
Geheel of gedeeltelijke schorsing van de uitbetaling van het leefloon. 
 
1.3. Duur van de sanctie 
 

1. Bij verzuim of onjuiste of onvolledige verklaringen : 
• Ten hoogste 6 maanden, of in geval van bedrieglijk opzet ten hoogste 12 

maanden. 
• Bij herhaling binnen de 3 jaar vanaf de dag waarop de sanctie definitief is 

geworden, ten hoogste 12 maanden, of in geval van bedrieglijk opzet, voor 
ten hoogste 24 maanden. 

 
2. Bij niet-naleving van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie : 

• Ten hoogste 1 maand. 
• Bij herhaling binnen één jaar ten hoogste 3 maanden. 

 
Specifiek bij de niet-naleving van een geïndividualiseerd project voor 
maatschappelijke integratie moet de sanctie ingaan op de eerste dag van de 
tweede maand volgend op de beslissing van het centrum. 

 
1.4. Procedure 
 
De regels van de rechtspleging, zoals bepaald voor het nemen van de beslissingen van het 
OCMW inzake het recht op maatschappelijke integratie in de vorm van leefloon, 
tewerkstelling of geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie, zijn van 
toepassing op de sancties. Dat betekent inzonderheid: 
 

• voorafgaandelijk hoorrecht van betrokkene indien hij erom verzoekt; 
• bijstand of vertegenwoordiging op verhoor door een persoon naar zijn keuze; 
• schriftelijke beslissing; 
• afdoende motivering; 
• aantal verplichte vermeldingen, bij gebreke waarvan de beroepstermijn niet ingaat : 
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1. de mogelijkheid om bij de bevoegde rechtbank een beroep in te 
stellen; 

2. het adres van de bevoegde rechtbank; 
3. de termijn om een beroep in te stellen en de wijze waarop; 
4. de inhoud van de art. 728 en 1017 van het Gerechtelijk 

Wetboek; 
5. de refertes van het dossier en van de dienst en de 

maatschappelijk werker die het dossier beheert; 
6. de mogelijkheid om opheldering te verkrijgen omtrent de 

beslissing bij de dienst die het dossier beheert; 
7. het feit dat het instellen van een beroep bij de arbeidsrechtbank 

de uitvoering van de beslissing niet schorst. 
 

• betekening binnen acht dagen bij aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs. 
 
Specifiek bij de niet-naleving van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke 
integratie : 
 

• voorafgaandelijke aanmaning alvorens tot sanctie over te gaan 
• beslissing op advies van de maatschappelijk werker belast met het dossier 

 
Geen sanctie kan nog worden uitgesproken na verloop van 2 jaar sedert de dag waarop het 
verzuim of de onjuiste verklaring werd begaan. De sanctie moet worden uitgevoerd binnen 2 
jaar sinds de dag waarop de sanctie definitief is geworden. 
 
Indien het territoriaal bevoegde OCMW wijzigt tijdens de duur van een sanctie, kan die 
sanctie verder uitgevoerd worden door het centrum dat naderhand bevoegd wordt en dit 
zolang de sanctie van toepassing is. 
 
1.5. Beroep 
 
Binnen de drie maanden bij de arbeidsrechtbank. 
 
 
 
2. Strafrechterlijke sancties 
 
2.1. Sancties 
 
Volgende personen worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot één maand en 
een geldboete van 26 EUR tot 500 EUR of met één van deze straffen alleen : 
 

1. De gerechtigde die verzuimt bestaansmiddelen aan te geven waarvan hij het bestaan 
kent, of die onjuiste of onvolledige verklaringen aflegt die het bedrag van het leefloon 
beïnvloeden en die met bedrieglijk oogmerk handelt. 

 
2. Eenieder die wetens en willens valse verklaringen aflegt of valse attesten opmaakt 

betreffende de gezondheidstoestand of de sociale toestand van de betrokkene, met de 
bedoeling deze een leefloon te doen toekennen waarop hij geen aanspraak kan maken. 
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De bepalingen van boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van die van hoofdstuk VII en 
van artikel 85, zijn van toepassing op de misdrijven zoals bepaald in dit artikel. 
 
De toepassing van andere strafbepalingen, inzonderheid die van het koninklijk besluit van 31 
mei 1933 betreffende de verklaringen te doen inzake subsidies, vergoedingen en toelagen van 
alle aard, die geheel of gedeeltelijk ten laste van het Rijk zijn, blijft daarnaast onverkort 
gelden. 
 
 
2.2. Bevoegdheid van de arbeidsauditeur 
 
Naast de administratieve sanctie die kan worden opgelegd, kan de gerechtigde die het leefloon 
met bedrieglijk opzet ten onrechte heeft ontvangen strafrechtelijk worden vervolgd voor de 
correctionele rechtbank. Deze mogelijkheid bestond niet in de wet van 7 augustus 1974 tot 
instelling van het recht op een bestaansminimum, die enkel in een vervolging van de 
gerechtigde op het bestaansminimum voorzag op basis van het koninklijk besluit van 31 mei 
1933 betreffende de verklaringen ten doen inzake subsidies, vergoedingen en toelagen van 
alle aard, die geheel of gedeeltelijk ten laste van het Rijk zijn. Voor dergelijke vervolgingen is 
uitsluitend de procureur des Konings bevoegd. Door deze nieuwe mogelijkheid in artikel 31 
van de wet op te nemen, wil de wetgever de arbeidsauditeurs bevoegd maken op basis van 
artikel 155 van het Gerechtelijk Wetboek.  
 
Het is aldus de bedoeling van de wetgever de strafrechtelijke vorderingen op sociaal gebied 
bij de arbeidsauditeur te lokaliseren. Dit bevordert de samenhang van gerechtelijke 
procedures bij de arbeidsauditeur die nu reeds kennis neemt van de betwistingen over 
administratieve beslissingen genomen door het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn, en inzonderheid over beslissingen genomen op basis van artikel 30 in het kader van 
de bij de arbeidsrechtbank hangende gerechtelijke procedure. Het is logischer dat het 
openbaar ministerie dat op sociaal gebied gespecialiseerd is zowel het burgerlijk luik als het 
strafrechtelijk luik kan onderzoeken. 
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IX. STAATSTOELAGEN 
 
1. De verschillende toelagen 
 
1.1. Leefloon 
 
De federale staat kent de OCMW’s een toelage toe van 50 % van het bedrag van het op 
regelmatige wijze toegekende leefloon. 
 
Deze toelage wordt verhoogd: 
 

1. indien het OCMW in de loop van het voorlaatste jaar maandelijks gemiddeld aan ten 
minste 500 rechthebbenden een leefloon heeft toegekend of voor wie het een 
tewerkstelling heeft gerealiseerd waarvoor een staatstoelage geldt : 60 %. 

 
2. indien het OCMW in de loop van het voorlaatste jaar maandelijks gemiddeld aan ten 

minste 1.000 rechthebbenden een leefloon heeft toegekend of voor wie het een 
tewerkstelling heeft gerealiseerd waarvoor een staatstoelage geldt : 65 %. 

 
Voormelde toelagen van 60 % en 65 % worden voor de eerste maal toegekend indien: 

• drempel van 500 of 1.000 rechthebbenden wordt overschreden, en 
• op voorwaarde dat het aantal rechthebbenden met tenminste 5 % is 

toegenomen in vergelijking met het voorgaande jaar. 
 
Voormelde toelagen van 60 % en 65 % worden verminderd met 1 % per jaar: 

• indien aantal rechthebbenden in de loop van het voorlaatste jaar maandelijks 
gemiddeld onder de drempel van 500 of 1.000 daalt, en 

• totdat het de toelageniveaus bereikt van respectievelijk 50 % en 60 % van het 
bedrag van het leefloon. 

 
Voormelde vermindering met 1 % per jaar wordt niet toegepast: 

• wanneer de daling van het aantal rechthebbenden minder bedraagt dan 
3 % ten opzichte van het voorgaande jaar. 

 
3. indien de betrokkene, in het kader van een contract betreffende een geïndividualiseerd 

project voor maatschappelijke integratie, een opleiding volgt of werkervaring opdoet : 
70 %, gedurende ten hoogste 6 maanden. 
 
Voormelde opleiding : 

• heeft plaats gedurende ten minste 10 uren per week, en 
• wordt georganiseerd : 

• ofwel door een openbare dienst die zorgt voor de opleiding van 
werklozen, 

• ofwel door een organisme voor beroepsopleiding dat een overeenkomst 
heeft gesloten met het OCMW. 

 
Voormelde werkervaring : 

• heeft plaats gedurende minstens 10 uren en ten hoogste 20 uren per week, en 
• wordt verricht : 
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• ofwel in de diensten of instellingen van het OCMW, 
• ofwel in ene dienst of instelling, bedoeld onder artikel 61 van de 

organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn. 

 
4. Specifiek indien het leefloon gepaard gaat met een geïndividualiseerd project voor 

maatschappelijke integratie voor personen jonger dan 25 jaar, wanneer om 
billijkheidsredenen het OCMW aanvaardt dat de betrokkene met het oog op een 
verhoging van zijn inschakelingskansen in het beroepsleven, een studie met voltijds 
leerplan aanvat, hervat of voortzet in een door de gemeenschappen erkende, 
georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinstelling : 

 
• voormelde toelagen van 50, 60 en 65 % worden verhoogd met 10 % : 

• gedurende de looptijd van het contract betreffende een 
geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie voor 
personen jonger dan 25 jaar, en 

• voor zover het OCMW de kosten van het leefloon terugvordert bij de 
onderhoudsplichtigen, tenzij het OCMW van de terugvordering afziet 
omwille van billijkheidsredenen of omdat de kosten of inspanningen 
niet opwegen tegen het te verwachten resultaat. 

 
• het OCMW behoudt de bedragen van het leefloon dat het terugvordert bij de 

onderhoudsplichtigen. 
 

• de Staat verleent onmiddellijk de bijkomende toelage van 10 % wanneer de 
formulieren tot aanvraag van de toelage overgemaakt worden. Het centrum 
dient bij inspectie te kunnen bewijzen dat een onderzoek omtrent de 
onderhoudsplichtigen heeft plaatsgevonden. 

 
 
1.2. Tewerkstelling 
 

• Het OCMW treedt op als werkgever met toepassing van artikel 60, § 7, van de 
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn : 

 
a) Voltijdse tewerkstelling : 

 
Bedrag 

 
Toelage gelijk aan het bedrag van het leefloon voor een één-oudergezin met 
kinderlast. 
 
Specifiek voor personen jonger dan 25 jaar: voormelde toelage wordt met 
25 % verhoogd tot maximaal de brutoloonkost van de tewerkgestelde persoon. 
 
Duur 

 
Deze toelage blijft verschuldigd tot het einde van de arbeidsovereenkomst, 
zelfs als de familiale of inkomenstoestand van de betrokkene in de loop van de 
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arbeidsovereenkomst verandert of indien hij zich in een andere gemeente 
vestigt. 

 
 

b) Deeltijdse tewerkstelling :  
 

Bedrag 
 
Toelage van 500 EUR per kalendermaand, beperkt tot het brutoloon van de 
werknemer. 
 
Specifiek voor personen jonger dan 25 jaar: toelage van 625 EUR per 
kalendermaand, beperkt tot het brutoloon van de werknemer. 
 
De toelage voor twee halftijdse tewerkstellingen bij eenzelfde werkgever is 
gelijk aan het bedrag van de toelage, voorzien voor een voltijdse 
tewerkstelling. 
 

Voorwaarden 
 
Opdat de toelage wordt toegekend moeten volgende voorwaarden gelijktijdig 
vervuld zijn inzake de deeltijdse arbeidsovereenkomst:  
 

1. Minstens halftijdse arbeidsregeling ; 
2. Duur bij eenzelfde werkgever mag niet meer dan 6 maanden 

bedragen. 
 

De duur van de deeltijdse arbeidsovereenkomst mag gelijk zijn aan de 
periode, vereist voor het verkrijgen van volledige 
werkloosheidsuitkeringen, wanneer de deeltijdse 
arbeidsovereenkomst wordt gecumuleerd met een andere deeltijdse 
arbeidsovereenkomst. 

 

Duur 
 
De toelage wordt toegekend voor de duur van de deeltijdse 
arbeidsovereenkomst, met een totale maximumduur van hetzij 6 maanden 
hetzij de periode, vereist voor het verkrijgen van volledige 
werkloosheidsuitkeringen, wanneer de deeltijdse arbeidsovereenkomst wordt 
gecumuleerd met een andere deeltijdse arbeidsovereenkomst. 
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c) Sociale economie-initiatief :  

 

Bedrag 
 

Indien de werknemer bij overeenkomst ter beschikking wordt gesteld aan een 
sociale economie-initiatief is de toelage gelijk aan het bedrag van het brutoloon 
van de werknemer, met een maximum van 18.592 EUR op jaarbasis. 

 
Dit bedrag is gekoppeld aan de spilindex 103,14 (basis 1996 = 100) van de 
consumptieprijzen, 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.  
 
Het bedrag wordt opnieuw berekend de eerste januari van ieder jaar. 
 
Indien de werknemer niet voltijds is tewerkgesteld, wordt : 

• het bedrag van 18.592 EUR teruggebracht tot een bedrag in verhouding 
tot de contractueel wekelijks voorziene arbeidsduur in de deeltijdse 
betrekking; 

• de duur van de toelage begrensd tot maximum 6 maanden. 
 

Voorwaarden 
 
Om aanspraak te kunnen maken op deze toelage moet het OCMW: 
 

• jaarlijks een overeenkomst sluiten met de minister die bevoegd is voor 
de Maatschappelijke Integratie en de Sociale Economie waarin wordt 
bedongen hoeveel rechthebbenden het OCMW bijkomend zal 
aanwerven met toepassing van artikel 60, § 7, om ze ter beschikking te 
stellen aan sociale economie-initiatieven; 

• aantonen dat ook in hoofde van het sociale economie-initiatief de 
terbeschikking gestelde werknemers bijkomende tewerkstelling 
vertegenwoordigen. 

 
Het OCMW ziet erop toe dat het sociale economie-initiatief instaat voor de 
begeleiding en de omkadering van de hem ter beschikking gestelde 
werknemers. 
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• Het OCMW sluit met toepassing van artikel 61 van de organieke wet van 8 juli 1976 

betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor een rechthebbende 
een overeenkomst inzake tewerkstelling met een privé-onderneming : 

 
Omkaderings- en opleidingspremie 
 
Aan het OCMW dat met toepassing van artikel 61 van de organieke OCMW-wet voor 
een rechthebbende een overeenkomst inzake tewerkstelling sluit met een privé-
onderneming, wordt een toelage verstrekt ter vergoeding van de kosten, gemaakt voor 
de omkadering en/of opleiding van de gerechtigde op maatschappelijke integratie. 
 
Deze toelage moet volledig besteed worden aan de omkadering of opleiding van de 
rechthebbende in de onderneming of binnen het centrum. 

 
Bedrag 
 
Het maandelijks bedrag van de omkaderings- en opleidingspremie is gelijk aan het 
werkelijk bedrag van de kosten van omkadering en opleiding die voor de werknemer 
zijn gemaakt in een welbepaalde kalendermaand, met een maximum van 250 EUR 
indien de werknemer voltijds is tewerkgesteld. 
 
Indien de werknemer niet voltijds is tewerkgesteld, wordt het maximumbedrag van de 
omkaderings- en opleidingspremie van 250 EUR teruggebracht tot een bedrag in 
verhouding tot de contractueel wekelijks voorziene arbeidsduur in de deeltijdse 
betrekking. 
 
Indien de kosten van een opleiding het maandelijks maximumbedrag overschrijden, 
mogen deze kosten over meerdere kalendermaanden worden gespreid, zonder evenwel 
het totale toegelaten maximumbedrag voor die maanden te overschrijden. 
 
De kosten van omkadering en opleiding kunnen gemaakt zijn door hetzij het OCMW, 
hetzij de privé-onderneming, hetzij een derde die het OCMW of de privé-onderneming 
met de omkadering en/of opleiding van de werknemer heeft belast. 
 
Voorwaarden 
 
Opdat de toelage wordt toegekend moeten volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld 
zijn: 
 

1. Het OCMW sluit met een privé-onderneming een overeenkomst inzake 
tewerkstelling met toepassing van artikel 61 van de organieke wet van 8 juli 
1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die ertoe 
strekt een rechthebbende aan te werven in het kader van een 
arbeidsovereenkomst. 

 
Deze arbeidsovereenkomst heeft: 

• een minstens halftijdse werktijdregeling en  
• een minimale duur van één maand. 
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Deze arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen de rechthebbende en : 
• hetzij de privé-onderneming; 
• hetzij het OCMW met toepassing van artikel 60, § 7, van de organieke 

wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, gevolgd door een terbeschikkingstelling. 

 
2. De overeenkomst tussen het OCMW en de privé-onderneming bepaalt de 

inhoud en de modaliteiten van de omkadering en/of de opleiding evenals van 
de evaluatie ervan. 

 
3. De omkaderings- en opleidingspremie mag in geen geval gebruikt worden ter 

vermindering van de loonkost van de werknemer. 
 

Duur 
 

• Toekenning voor maximum 12 kalendermaanden, te beginnen met de 
kalendermaand van indiensttreding van de rechthebbende. 

• Deze toekenning kan gespreid in de tijd gebeuren binnen de volledige periode 
van de tewerkstelling, met een maximum van 24 maanden. 

• Wanneer het OCMW voor dezelfde rechthebbende meerdere al dan niet 
opeenvolgende overeenkomsten inzake tewerkstelling sluit, mag de toekenning 
voor maximum 12 kalendermaanden eveneens worden gespreid over een 
periode van maximum 24 kalendermaanden, te rekenen vanaf de 
kalendermaand van de eerste indiensttreding. 

 
Deze overeenkomsten inzake tewerkstelling mogen met dezelfde privé-
onderneming of met meerdere privé-ondernemingen worden gesloten. 
 

Toekenningsmodaliteiten 
 

• Met het oog op het toezicht op de aanwending van de omkaderings- en 
opleidingspremie, moeten alle bewijsstukken dienaangaande opgenomen 
worden in het door het OCMW beheerde dossier betreffende de tewerkgestelde 
persoon. Dit dossier moet de arbeidsovereenkomst en de overeenkomst met de 
privé-onderneming bevatten. 

 
• Bij verhuis van de werknemer blijft het OCMW dat de overeenkomst met de 

privé-onderneming heeft gesloten, gehouden tot de betaling van de 
omkaderings- en opleidingspremie voor de volledige duur van de 
overeenkomst, tenzij het nieuwe OCMW zich bereid verklaart om de 
overeenkomst met de privé-onderneming over te nemen. 

 
 

• Het OCMW komt tussen in de kosten verbonden aan de inschakeling van de 
rechthebbende in het beroepsleven : 

 
De toelage is gelijk aan het bedrag van de financiële tussenkomst. 
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1.3. Personeelskosten 
 
Aan het OCMW wordt met ingang van 1 januari 2002 een toelage als tegemoetkoming in de 
personeelskosten verleend van 250 EUR per dossier op jaarbasis, onder volgende 
voorwaarden :  
 

• Als tegemoetkoming in de personeelskosten. 
 
• Integraal te besteden aan de verbetering van de op 1 januari 2002 bestaande 

personeelsnormen, om het OCMW de mogelijkheid te geven de 
integratiedoelstellingen van de wet te bewerkstelligen. 

 
• Het OCMW wijst deze middelen toe : 

 
• aan het personeel van de sociale diensten van het OCMW; 

 
• en/of aan het omkaderingspersoneel in het OCMW zelf of in het 

kader van een partnerschap met andere diensten, dat zich bezighoudt 
met personen die genieten van een geïndividualiseerd project voor 
maatschappelijke integratie of van het recht op maatschappelijke 
integratie door een tewerkstelling. 

 
• 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. 
 
Wanneer de gecumuleerde toelagen de financiële last van een halftijdse 
betrekking niet kunnen dekken, mag het OCMW de toelage volledig besteden 
aan de kwalitatieve verbetering van de opvang van de in het kader van de wet 
geholpen personen. 
 
Voor het jaar 2002 mag de toelage voor meer dan een derde besteed worden 
aan de werkingskosten in verband met bijkomend personeel. 

 
• Het OCMW moet een jaarverslag over de besteding van de toelage opmaken 

en daarbij een kopie van de samenvatting van de evaluatie van de 
integratiecontracten en van de resultaten inzake tewerkstelling, zoals gegeven 
in het jaarverslag van het OCMW, voegen. 

 
Het eerste jaarverslag zal betrekking hebben op de boekjaren 2002 en 2003. 

 
Deze toelage van 250 EUR per jaar wordt toegekend : 
 

• Met ingang van 1 januari 2002. 
 

• Per dossier waarvoor het OCMW een staatstoelage ontvangt naar aanleiding 
van de toekenning van een leefloon of een tewerkstelling. 
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• In functie van het aantal dagen dat het centrum voormelde staatstoelage 
ontvangt. 

 
Het bedrag van de toelage is een jaarbedrag en moet dus per dossier herberekend worden in 
functie van het aantal dagen dat het OCMW voor dat dossier een staatstoelage ontvangt naar 
aanleiding van de toekenning van een leefloon of een tewerkstelling. Het jaarbedrag moet 
gedeeld worden door 365 en vermenigvuldigd met het aantal dagen dat voor het dossier een 
staatstoelage werd ontvangen. 

 
Voorbeeld : gerechtigde A heeft als alleenstaande recht op een leefloon vanaf 27 
mei 2002 tot en met 30 november 2002. Gerechtigde A ontvangt dus gedurende 
188 dagen het leefloon. Voor dit dossier bedraagt de toelage voor de 
personeelskosten 250 EUR x 1/365 x 188 = 128,77 EUR. 

 
 
De toelage voor personeelskosten wordt toegekend per dossier met ingang van 1 januari 2002. 
Aangezien de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie in werking treedt op 1 
oktober 2002, kunnen er met ingang van 1 oktober 2002 wijzigingen optreden in de dossiers 
ingevolge de nieuwe reglementering. Volgende hypothesen zijn mogelijk : 
 

• A is rechthebbende in de periode van 1 januari 2002 tot en met 30 september 
2002 en blijft rechthebbende vanaf 1 oktober 2002. Voor en na 1 oktober 2002 
is er dus 1 dossier inzake het leefloon. 

 
Dit dossier geeft recht op de toelage van 250 EUR, zowel gedurende de 
periode van 1 januari 2002 tot en met 30 september 2002 als vanaf 1 oktober 
2002. 

 
• B is rechthebbende in de periode van 1 januari 2002 tot en met 30 september 

2002 en is ingevolge de nieuwe regelgeving geen rechthebbende meer vanaf 1 
oktober 2002. Er bestaat dus 1 dossier inzake het leefloon in de periode van 1 
januari 2002 tot en met 30 september 2002. 

 
Dit dossier geeft recht op de toelage van 250 EUR gedurende de periode van 1 
januari 2002 tot en met 30 september 2002. Na 1 oktober 2002 is er geen 
toelage meer. 

 
• C is geen rechthebbende in de periode van 1 januari 2002 tot en met 30 

september 2002 en wordt ingevolge de nieuwe regelgeving rechthebbende 
vanaf 1 oktober 2002. Er bestaat dus 1 dossier inzake het leefloon vanaf 1 
oktober 2002. 

 
Dit dossier geeft recht op de toelage van 250 EUR vanaf 1 oktober 2002. In de 
periode van 1 januari 2002 tot en met 30 september 2002 is er geen toelage. 

 
• D is als vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister. Vanaf 1 oktober 

2002 valt hij onder het toepassingsgebied van het leefloon en heeft er recht op. 
Voor 1 oktober 2002 valt hij buiten het toepassingsgebied en krijgt hij enkel 
OCMW-steun. Er bestaat dus 1 dossier inzake het leefloon vanaf 1 oktober 
2002. 
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Dit dossier geeft recht op de toelage van 250 EUR vanaf 1 oktober 2002. In de 
periode van 1 januari 2002 tot en met 30 september 2002 is er geen toelage. 

 
• E en F zijn gehuwd en ontvangen in de periode van 1 januari 2002 tot en met 

30 september 2002 het leefloon van 8.800 EUR als samenwonende 
echtgenoten. Er bestaat 1 dossier inzake het leefloon in de periode van 1 
januari 2002 tot en met 30 september 2002. Vanaf 1 oktober 2002 ontvangen 
zij elk het leefloon van 4.400 EUR als samenwonenden. Er bestaan dus 2 
dossiers inzake het leefloon vanaf 1 oktober 2002. 

 
In de periode van 1 januari 2002 tot en met 30 september 2002 geeft het ene 
dossier recht op een toelage van 250 EUR. Vanaf 1 oktober 2002 geven de 
beide dossiers elk recht op de toelage van 250 EUR en bedraagt de toelage dus 
500 EUR. 

 
• G heeft met ingang van 1 oktober 2002 recht op een verhoogd leefloon 

ingevolge een verschuldigde onderhoudsuitkering of co-ouderschap. In de 
periode van 1 januari 2002 tot en met 30 september 2002 heeft G geen recht op 
een leefloon. Er bestaat dus 1 dossier inzake het leefloon vanaf 1 oktober 2002. 

 
Dit dossier geeft recht op de toelage van 250 EUR vanaf 1 oktober 2002. In de 
periode van 1 januari 2002 tot en met 30 september 2002 is er geen toelage. 

 
 
 
1.4. Daklozen en ermee gelijkgestelde categorieën van personen 
 

• Een persoon die de hoedanigheid van dakloze verliest door een woonst te betrekken 
die hem als hoofdverblijfplaats dient : 100 % van het leefloon, gedurende ten hoogste 
één jaar. 

 
Een inschrijving in het bevolkingsregister is niet vereist. 

 
• De installatiepremie, gelijk aan één twaalfde van het jaarlijks bedrag van het leefloon, 

aan gewezen daklozen : 100 % van de verhoging van het leefloon. 
 
Deze staatstoelage geldt ook voor de door de Koning ermee gelijkgestelde categorieën van 
personen. De staatstoelage van 100 % wordt dus onder dezelfde voorwaarden uitgekeerd voor 
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. 
 
 
1.5. Personen ingeschreven in het vreemdelingenregister 
 

• Een persoon ingeschreven in het vreemdelingenregister tot op de dag van de 
inschrijving in het bevolkingsregister : 100 % van het leefloon, gedurende ten hoogste 
5 jaar. 
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2. Modaliteiten 
 
2.1. Berekening 
 
De berekening van de staatstoelagen gebeurt op voorlegging door het OCMW van de 
beslissingen : 
 

• Binnen de 8 dagen volgend op het einde van de maand waarin de beslissing werd 
genomen, wordt de beslissing overgemaakt aan de minister bevoegd voor 
Maatschappelijke Integratie. 

• Deze overmaking gebeurt hetzij met formulieren, hetzij met een informaticadrager 
aanvaard door het Centrum voor Informatieverwerking die de gegevens bevat van de 
voornoemde formulieren, waarvan het model door de minister wordt vastgesteld. 

 
2.2. Uitbetaling 
 
De uitbetaling van de staatstoelagen gebeurt op voorlegging door het OCMW van een 
maandelijkse staat : 
 

• Overmaking van een maandelijkse staat waarvan het model door de minister wordt 
vastgesteld. 

• De maandelijkse staat wordt opgesteld door het OCMW. 
• Deze staat wordt ondertekend door : 

• hetzij de voorzitter en de secretaris,  
• hetzij de ontvanger,  
• hetzij door een ander personeelslid door het OCMW met dit 

doel aangeduid. 
• Deze staat vermeldt het bedrag waarvan de terugbetaling wordt gevraagd. 
• Deze staat eindigt met de woorden “Ik bevestig op mijn eer dat deze verklaring 

oprecht en volledig is”. 
 
2.3. Controle 
 
De OCMW’s dienen zich te onderwerpen aan de controle ingericht door de minister bevoegd 
voor Maatschappelijke Integratie. 
 
 
3. Voorschotten 
 

• Een voorschot wordt uitgekeerd indien het OCMW bij de betaling van het leefloon aan 
de gerechtigden acute thesaurieproblemen ondervindt. 

 
De aanvraag daartoe wordt bij het verstrijken van een kwartaal ingediend bij 
behoorlijk gemotiveerd verzoek aan de minister bevoegd voor Maatschappelijke 
Integratie of aan zijn afgevaardigde, die beschikt bij gemotiveerde beslissing. 
 
Het voorschot wordt berekend op basis van het bedrag van de toelage die door de Staat 
verschuldigd is voor het voorlaatste jaar. 
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• Een jaarlijks voorschot op de staatstoelage wordt uitgekeerd voor elke financiële 
tussenkomst in de kosten die verbonden zijn aan de inschakeling van de 
rechthebbende in het beroepsleven. 

 
Het voorschot wordt berekend op basis van de bedragen die door de Staat werden 
aanvaard na verificatie van de kostenstaten ingediend door de OCMW’s. 
 
Het voorschot bedraagt per jaar 80 % van de bedragen die werden aanvaard voor de 
kosten van het voorlaatste jaar waarvan de rekeningen werden geverifieerd. 
 
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 volgend jaar beschouwd. 

 
De toelage wordt gestort op de rekening van het OCMW bij een door het centrum aangeduide 
financiële instelling. 
 
De te veel gestorte bedragen van de toelagen, die betrekking hebben op jaren die aan het 
lopend jaar voorafgaan, worden beschouwd als een voorschot op de toelage voor het lopende 
jaar. 
 
4. Sancties tegen het OCMW 
 
De minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie kan bij een met redenen omklede 
beslissing weigeren de toelage te betalen of beslissen ze te verminderen indien : 
 

• Het verslag dat werd opgesteld ten gevolge van het sociaal onderzoek niet vermeldt 
dat de verschillende voorwaarden tot toekenning van het leefloon of de realisatie van 
de tewerkstelling vervuld zijn. 

 
• Het OCMW de bepalingen van de wet met betrekking tot de terugvordering van het 

leefloon niet nageleefd heeft. 
 

• Het OCMW zich ten onrechte onbevoegd verklaard heeft om op te treden en waarbij 
volgende voorwaarden vervuld zijn : 

 
• Het OCMW wordt veroordeeld krachtens een rechterlijke 

beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, tot de 
toekenning van het leefloon. 

• Dit komt herhaaldelijk voor. 
 
In geval het centrum zich herhaaldelijk ten onrechte onbevoegd heeft verklaard gelden 
volgende modaliteiten : 
 

• Deze sanctie gaat in op de datum van de hulpaanvraag en 
eindigt ten laatste 3 jaar na de datum van de rechterlijke 
beslissing. 

• Het OCMW kan binnen 30 dagen na de kennisgeving bij de 
Raad van State beroep instellen tegen de beslissing van de 
minister. 



 88

BIJLAGE 
 
BIJZONDERE VERMELDINGEN 
 
Voor een aantal op te stellen stukken werd uitdrukkelijk bepaald welke vermeldingen er in 
opgenomen dienen te worden, dit tot waarborg van de rechten van de aanvrager en rekening 
houdend met de bepalingen van het Handvest van de Sociaal Verzekerde. Aangezien in een 
aantal gevallen het ontbreken van een aantal vermeldingen kan leiden tot nietigheid van het 
stuk of dat dit tot gevolg kan hebben dat de beroepstermijn niet begint te lopen, is het van het 
grootste belang dat de vereiste vermeldingen op de desbetreffende stukken worden vermeld. 
 
Hieronder volgt een niet-limitatief overzicht van de vermeldingen die op sommige stukken 
moeten voorkomen. 
 
Telkens worden de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen weergegeven. Indien 
deze bepalingen uitdrukkelijk op te nemen specifieke vermeldingen vermelden, worden deze 
hieronder weergegeven. 
 
 
1. Ontvangstbewijs van de aanvraag 
 
Wet art. 18, §3 
KB art. 7 
 
Specifieke vermeldingen :  

• Onderzoekstermijn van de aanvraag 
• Het bepaalde in artikel 20 van de Wet (hoorrecht) 
• Het bepaalde in artikel 22, §1, lid 2, van de Wet (aangifteplicht van betrokkene van 

nieuw gegeven dat weerslag kan hebben) 
 
 
2. Overzenden naar bevoegd geacht centrum in geval van onbevoegdheid 
 
Wet art. 18, §4 
 
Specifieke vermeldingen op straffe van nietigheid:  

• Redenen van de onbevoegdheid 
 
 
3. Inkennisstelling van de aanvrager van overzenden naar bevoegd geacht centrum in geval 
van onbevoegdheid 
 
Wet art. 18, §4 
 
Specifieke vermeldingen op straffe van nietigheid:  

• Redenen van de onbevoegdheid 
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4. Aanvraagformulier met alle gegevens, nodig voor het sociaal onderzoek 
 
Wet art. 19, §4, 1° 
KB art. 6, §1 
 
Specifieke vermeldingen : 

• 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 van het koninklijk besluit; 

• de aangifte van bestaansmiddelen; 
• 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 van het koninklijk besluit ; 

• 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 

 
 
5. Beslissing tot toekenning, herziening, weigering 
 
Wet art. 21, § 2 en 3 
 
Specifieke vermeldingen, bij gebreke waarvan de beroepstermijn niet ingaat : 

• op schrift; 
• afdoende motivering (juridisch en feitelijk); 
• geldsom : toegekend bedrag, wijze van berekening en regelmaat betaling; 
• de mogelijkheid om bij de bevoegde rechtbank een beroep in te stellen; 
• het adres van de bevoegde rechtbank; 
• de termijn om een beroep in te stellen en de wijze waarop; 
• de inhoud van de art. 728 en 1017 van het Gerechtelijk Wetboek; 
• de refertes van het dossier en van de dienst en de maatschappelijk werker die het 

dossier beheert; 
• de mogelijkheid om opheldering te verkrijgen omtrent de beslissing bij de dienst die 

het dossier beheert; 
• het feit dat het instellen van een beroep bij de arbeidsrechtbank de uitvoering van de 

beslissing niet schorst; 
• in voorkomend geval, de periodiciteit van de betaling. 

 
 
6. Beslissing tot terugvordering bij de betrokkene 
 
Wet art. 24, §3 en 25, § 2 
 
Specifieke vermeldingen, bij gebreke waarvan de beroepstermijn niet ingaat:  
 

1. Zie 5. Beslissing tot toekenning, herziening, weigering. 
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2. En daarnaast in geval van terugvordering bij herziening met terugwerkende 
kracht: 

• de vaststelling dat er onverschuldigde bedragen zijn betaald; 
• het totale bedrag van wat onverschuldigd is betaald, alsmede de 

berekeningswijze ervan; 
• de inhoud en de refertes van de bepalingen in strijd waarmee de 

betalingen zijn gedaan; 
• de in aanmerking genomen verjaringstermijn; 
• de mogelijkheid voor het OCMW om van de terugvordering van 

onverschuldigd betaalde bedragen af te zien en de procedure die 
hiervoor moet worden gevolgd; 

• de mogelijkheid om een met redenen omkleed voorstel van 
terugbetaling in schijven voor te leggen. 

 
 
7. Beslissing tot terugvordering bij de onderhoudsplichtigen : kennisgeving aan de 
onderhoudsplichtigen 
 
Wet art. 26 
KB art. 55 
 
Specifieke vermeldingen : 

• de wettelijke bepalingen waarop de terugvordering gebaseerd is; 
• de berekeningswijze van het teruggevorderde bedrag; 
• de mogelijkheid voor het OCMW om van de terugvordering af te zien wegens 

billijkheidsredenen en de procedure die hiervoor moet worden gevolgd; 
• de mogelijkheid om een met redenen omkleed voorstel tot terugbetaling in schijven 

voor te leggen; 
• de mogelijkheid om een voorstel van onderhoudsbijdrage voor te leggen. 

 
8. Herinneringsschrijven indien onderhoudsplichtige niet reageert op terugvordering binnen 
30 dagen 
 
Wet art. 26 
KB art. 55, lid 3 
 
Specifieke vermeldingen : 

• verzoek tot betaling binnen 2 weken, zo niet invordering via gerechtelijke weg 
 
 
 
 


