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Betreft Bijkomende aanpassingen en aanvullingen van de gebruikershandleidingen,
gevoegd bij de ornzendbriefvan 30juli 2002 betreffende de aanvraag van de
Staatstoelage in het kader van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op
maatschappeli jke integratie

Mevrouw de Voorzitster,
Mijnheer de Voorzitter,

Deze omzendhriefheeft tot doel een tweede reeks aanpassingen en aanvullingen aan te
hrengen aan de gehruikershandleiding van de versie 02 en de versie 01 his en een aantal
helangrijke algemeneinstructies te herhalen.

1 en en aanvullin ..ebruikershandleidin en

.Voor de toepassing van de specifieke vrijstelling student met of zonder studiebeurs
(artikel35 § 2 van bet koninklijk besluit van II juli 2002) moet aan drie voorwaarden
voldaan zijn :
-student met een voltijds leerplan in een door de gemeenschappen erkende, georganiseerde of

betoelaagde onderwijsinstelling
-sociaal integratiecontract afgesloten
-de vrijstelling kan enkel toegepast worden op het inkomen uit de tewerkstelling

De cumulatie van de vrijstelling student met ofzonder studiebeurs (artikel35 § 2) met de
vrijstelling artikel 35 § 1 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 (SPI) is niet mogelijk.

In de gebruikershandleiding van versie 02 wordt op het fornlulier B in de rubriek 23
'Geindividualiseerd integratieproject' een nieuwe code 10 toegevoegd.



De nieuwe code 10 in de rubriek geindividualiseerd integratieproject staat voor 'de
combinatie van code 9 ( student met voltijds leerplan) met code 3 of 4 of 5 (inkomen uit
tewerkstelling) '.
Hetzelfde geldt voor versie Olbis, formulier B rubriek 36 'Geindividualiseerd
integratieproj ect ' .

A1s de code 10 ingevu1d is in de rubriek geindividua1iseerd integratieproject, dan moet ook
het netto-sa1aris (x 12) in rubriek 31 'Beroepsinkomen (zonder toepassing artikel35) ,

worden ingevu1d.
Hetze1fde ge1dt voor versie 01 bis, formu1ier B rubriek 32 ' Beroepsinkomen ' .

Als de code 0 is ingevuld in de rubriek 16 'Studiebeurzen' van het formulier B versie 02,
bedraagt de vrijstelling student zonder studiebeurs 188,64 EURO.
Als de code 1 is ingevuld in de rubriek 16 'Studiebeurzen' van het formulier B versie 02,
bedraagt de vrijstelling student met studiebeurs 52,61 EURO.
Hetzelfde geldt voor versie 01 bis, formulier B rubriek 61 'Studietoelage'.

Deze vrijstelling van studenten met ofzonder studiebeurs sitU:eert zich op het vlak van de

berekening van het leefloon.

Op het vlak van de toelage, geeft de code 10 (zoa1s ook de code 9) ingevuld in de rubriek
geindividualiseerd integratieproject recht op een verhoging met 10% van de toelage (60% tot
75 %). Immers de voorwaarde voor de verhoging met 10% van de toelage gedurende de
1ooptijd van het integratiecontract op voorwaarde dat het OCMW beroep doet op de
terugvorderingsmogelijkheid bij de ouders tenzij het OCMW hiervan afziet om
billijkheidsredenen, is dat het moet gaan om integratieprojecten afgesloten met studenten met
een voltijds leerp1an.

.Voor de toepassing, van de vrijstelling artikel 35 § 1 moet aan de voorwaarde van een
inkomen uit tewerkstelling of een betaalde beroepsopleiding voldaan zijn. Als aan deze
voorwaarde voldaan is, kan het OCMW aanduiden of de vrijstelling artike135 § 1 wordt
toegepast. Immers eenmaal het OCMW aanduidt de vrijstelling van artikel 35 § 1 toe te
passen, begint de periode van 3 jaar te lopen. Na die 3 jaar kan het OCMW de vrijstelling
artike135 § 1 niet meer toepassen voor deze persoon.

Indien het OCMW de vrijstelling artikel35 § 1 wil toepassen, moet het voor de versie 02 de
rubriek 32 'Beroepsinkomen met toepassing artikel 35' invullen in het formulier B.
Wil het OCMW daarentegen niet de vrijstelling artikel 35 § 1 toepassen, dan moet het de
rubriek 31 ' Beroepsinkomen ' invullen.

Hetzelfde geldt voor de versie O 1 bis.
Immers indien het OCMW de vrijstelling artikel 35 § 1 wil toepassen, moet het voor de versie
01bis de velden 'Jaarlijks Inkomen' van de rubrieken 33,34,35,36 of37 (de verschillende
tewerkstellingsmaatregelen) invullen in het formulier B (het invul1en van deze rubrieken blijft
hetzelfde als vroeger).
Wil het OCMW daarentegen niet de vrijstelling artike135 § 1 toepassen, dan moet het de
rubriek 32 'Beroepsinkomen' invullen.



.Als er geen inkomen uit tewerkstelling is ( en er is dus ook geen netto-salaris ), dan
moeten de rubrieken 31 'Beroepsinkomen' en 32 'Beroepsinkomen met toepassing artikel35'
van het fornlulier B voor de versie 02 niet ingevuld worden.

Er kan geen bedrag worden ingevuld indien volgende codes van toepassing zijn :
-code voor een opleiding in de rubriek Socio-professionele integratie of in de rubriek

Geindividualiseerd integratieproj ect
-code 7 in de rubriek Geindividualiseerd integratieproject
-code 9 in de rubriek Geindividualiseerd integratieproject.

Hetzelfde geldt voor versie O 1 bis.
Als er geen inkomen uit tewerkstelling is, dan moet rubriek 32 'Beroepsinkomen' en de
velden 'Jaarlijks Inkomen' van de rubriek 35 'Socio-professionele integratie' en rubriek 36
'Geindividualiseerd integratieproject' van het formulier B voor de versie 01bis niet ingevuld
worden.

.In de gebruikershandleiding van versie 02 wordt venneld dat uw centrum in de rubriek 61
'Bedrag aanvullend leefloon' enkel het aanvullend leefloon moet invullen. Dit moet
gecorrigeerd worden : het OCMW vult in rubriek 61 'Bedrag aanvullend leefloon' van het
fonnulier B versie 02 het aanvullend leefloon of het jaarlijks bedrag leefloon in.

Hetzelfde geIdt voor versie 01 bis.
Het OCMW vult in rubriek 74 'Jaarlijks bedrag bestaansminimum' van het formulier B versie
01bis (zoals vroeger voor bestaansminimum versie 01) het aanvullend leefloon ofhetjaarlijks
bedrag leefloon in.

.In de instructies voor versie 01bis blijft het onderscheid tussen rubriek 41 f 'Varia niet
geindexeerde uitkeringen' en rubriek 42 d 'Varia geindexeerde uitkeringen' behouden.
Dit moet gecorrigeerd worden : de rubriek 41 f ' Varia niet geindexeerde uitkeringen' wordt

voor de versie O 1 bis niet meer in aanmerking genomen. Immers het bedrag van de rubriek
41 f 'Varia niet geindexeerde uitkeringen' moet voor de versie 01bis in de rubriek 42 d
'Varia geindexeerde uitkeringen' ingevuld worden. Kortom enkel het bedrag ingevuld in
rubriek 42 d 'Varia geindexeerde uitkeringen' wordt in aanmerking genomen voor de
berekening van het leefloon.

Voor het bestaansminimum versie 01 blijft het onderscheid tussen de rubriek 41 f 'Varia niet
gelndexeerde uitkeringen ' en rubriek 42 d 'Varia gelndexeerde uitkeringen' behouden. Dus
voor bestaansminimum versie 01 wordt zowel rubriek 41 f ' Varia niet gelndexeerde
uitkeringen' als de rubriek 42 d 'Varia gelndexeerde uitkeringen ' in aanmerking genomen.

2) Algemene instructies

.De OCMW's die werken met diskettes mogen slechts 1 bestand per diskette opsturen.
Voor elk bestand met een ander volgnummer dient er een formulier E meegestuurd te worden.
De versie 01 (bestaansminimum) en versie 01bis (leefloon) mogen in hetzelfde bestand staan
omdat het programma van het Ministerie aan de hand van de datum van invoegetreding van
het formulier bepaalt ofhet over bestaansminimum ofleefloon gaat.

.Tenslotte wil ik nog eens beklemtonen dat de OCMW's die werken met papieren
formulieren leefloon versie 02 , geen formulier A meer moeten opsturen. De OCMW's die



werken met diskettes leefloon versie 0 1 bis, moeten daarentegen wel nog een formulier A
opsturen opdat het Ministerie het dossiemummer, datum invoegetreding, INSZ-nummer en de
feitelijke leefsituatie zou kennen.
Als de OCMW's formulieren bestaansminimum versie 01 met datum invoegetreding voor 1
oktober 2002 opsturen, moet er steeds nog een volledig ingevuld formulier A bijgevoegd zijn.

Elke zending naar het Mimsterie moet nog steeds vergezeld zijn van het begeleidend
formulier E (zoals vroeger).

De aangepaste gebruikershandleidingen vindt u op de website van de Bestuursdirectie van het
Maatschappelijk Welzijn : http:/ /socialassistance.fgov .be.

Hoogachtend,
Voor de Minister van Maatschappelijke Integratie

De Directeur-generaal,


