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Betreft: Voorschotten op sociale uitkeringen -Individualisering van het recht op

maatschappelijke integratie

Mevrouw de Voorzitter,
Mijnheer de Voorzitter,

De individualisering van bet recbt op maatscbappelijke integratie voor ecbtgenoten kan soms
moeilijkheden veroorzaken bij de toekenning van voorscbotten op sociale uitkeringen die
niet geindividualiseerd zijn.

De categorieen van bet leefloon stemmen niet altijd overeen met de categorieen voorzien
door andere stelsels van sociale uitkeringen.

Wanneer een persoon die een aanvraag met het oog op een sociale uitkering als gezinshoofd
heeft ingediend, een voorschot nodig heeft in afwachting van de toekenning van deze sociale
uitkering, kan het OCMW toepassing maken van artikel 99 van de Organieke wet van 8 juli
1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

In afwachting van deze sociale uitkering aan het tarief gezinshoofd, kan het OCMW,
wanneer de aanvrager hulpbehoevend is, een aan zijn situatie aangepaste maatschappelijke
hulp toekennen onder de vorm van voorschotten en kan het de uitbetalingsinstel1ing op de
hoogte brengen dat er een voorschot toegekend werd.

Het OCMW dat in het kader van artikel 99, § 2, van voomoemde organieke wet een
voorschot op een sociale uitkering toekent, treedt van rechtswege en tot het bedrag van dit
voorschot in het recht op de achterstallen die de gerechtigde kan doen gelden.

Als later blijkt dat bet recbt op de sociale uitkering uiteindelijk geweigerd wordt, kan bet
OCMW , tengevolge van deze wijziging van de situatie, een nieuwe beslissing nernen die
uitwerking zal bebben met ingang van de datum van indiening van de oorspronkelijke

aanvraag.
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Ben nieuw element (de weigering van de sociale uitkering) brengt het OCMW er immers toe
om de situatie opnieuw te bekijken en aan de aanvrager en zijn/haar echtgenoot(e) een
leefloon toe te kennen als ze aan de voorwaarden van de wet van 26 mei 2002 betreffende
het recht op maatschappelijke integratie voldoen.

Het OCMW zal alsdan een aanvraag met betrekking tot de Staatstoelage bij mijn
administratie kunnen indienen voor de ganse periode waarop deze nieuwe beslissing
betrekking heeft.

Hoogachtend,

De minister van Maatschappelijke Integratie


