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Betreft: Installatiepremie toegekend in het kader van de wet van 23 augustus 2004 tot
wijziging van de organieke ocmw-wet van 8 juli 1976

Mevrouw de Voorzitster,
Mijnheer de Voorzitter,

1. Algemeen

Overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 September 2004, dat in
uitvoering van de wet van 23 augustus 2004 werd genomen, kan iedere persoon die hetzij
enkel een inkomen heeft uit een stelsel van sociale zekerheid of sociale bijstand, hetzij een
inkomen heeft dat lager is dan een bepaalde grenswaarde, een maal in zijn leven
aanspraak maken op een installatiepremie wanneer hij zijn hoedanigheid van dakloze
verliest door een woonst te betrekken die hem als hoofdverblijfplaats dient.

De wet van 23 augustus 2004 is niet van toepassing op personen die een installatiepremie
kunnen of hebben ontvangen krachtens een andere reglementering.
Een persoon die een installatiepremie heeft ontvangen als gerechtigden op het leefloon
kan aldus naderhand geen aanspraak maken op een installatiepremie als gerechtigde op
een uitkering ten laste van de sociale zekerheid of ten laste van een regeling van sociale
bijstand.
Evenzo kan een erkende vluchteling geen aanspraak maken op deze installatiepremie
indien hij reeds een installatiepremie als asielzoeker heeft ontvangen bij toepassing van
het ministerieel besluit van 30 januari 1995.

De installatiepremie bedraagt een twaalfde van het jaarlijks bedrag van het leefloon voor
de categorie van personen met gezinslast.
Deze premie kan slechts een keer worden toegekend aan een en dezelfde persoon.
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2. Procedure

Om dubbele hulpverlening aan een gerechtigde te verhinderen wordt een meldingsplicht
ingevoerd. Wanneer het OCMW een aanvraag van een installatiepremie ontvangt, is het
belangrijk dat dit OCMW de dienst Leefloon vraagt om na te gaan of dergelijke
installatiepremie al werd aangevraagd en/of toegekend ten gunste van de betrokkene.
Het OCMW dient daarom het inlichtingenformulier te faxen naar het volgende faxnummer:
02/509 85 56.

Voor de terugbetaling van dergelijke installatiepremie moet het OCMW een specifiek
aanvraagformulier voor terugbetaling van een installatiepremie toegekend in het kader van
de wet van 23 augustus 2004 tot wijziging van de organieke ocmw-wet van 8 juli 1976 , aan
dienst Leefloon bezorgen. U vindt dit terugbetalingformulier terug in bijlage en ook als
excel-document op de website www.mi-is.be , thema 'maatschappelijke integratie via de
OCMW's ' - rubriek 'dakloos'.

Het OCMW dient al zijn ontbrekende aanvraagformulieren voor terugbetaling van deze
installatiepremie voor het jaar 2005 en het jaar 2006 aan dienst Leefloon te bezorgen voor
1 november 2006. Vanaf 1 november 2006 moet het OCMW zijn beslissing tot toekenning
van deze installatiepremie binnen een termijn van 45 dagen meedelen opdat de Staat deze
installatiepremie zou betalen.

In het belang van uw OCMW, wil ik er bij u op aandringen om de eventuele achterstand in
het overmaken van de terugbetalingformulieren voor deze installatiepremie zo spoedig
mogelijk weg te werken.

Hoogachtend,

Voor de Minister van Maatschappelijke Integratie
De Voqrzittei

Van Geertsom




