
Algemene omzendbrief

Berekening van de beroepsinkomsten

Update



De principes van de berekening

• Alle beroepsinkomsten zullen in aanmerking 

worden genomen bij de berekening, behalve 

bij een nieuwe aanvraag 

• Alle beroepsinkomsten worden samengeteld 

voor de volledige maand zonder pro rata

• Toepassing van het volledige bedrag van de 

SPI-vrijstelling zonder pro rata



De stappen van de berekening

1. De inkomsten op maandbasis in aanmerking 

nemen 

2. De SPI-vrijstelling toepassen, indien 

mogelijk 

3. Bepalen of de persoon al dan niet recht 

heeft op een LL en het bedrag van het LL 

berekenen op maandbasis 

4. Wanneer het recht niet de volledige maand 

dekt, een pro rata uitvoeren 



Datum waarop de beroepsinkomsten in 

aanmerking worden genomen

In geval van een nieuwe aanvraag bij het OCMW:

De beroepsinkomsten die voortkomen uit een beroepsactiviteit die 
de betrokkene heeft verdiend VOOR de aanvraag worden niet in 
aanmerking genomen

➔ Wat is een “nieuwe” aanvraag?  

Wanneer de betrokkene het LL niet heeft ontvangen (= geen 
rechthebbende was) gedurende twee volledige maanden vóór de 
maand waarin het LL opnieuw wordt toegekend 

= 2 volledige maanden (en niet van dag tot dag) tellen 
tussen de laatste maand waarin het LL wordt betaald en de 
maand van de nieuwe aanvraag 



Datum waarop de beroepsinkomsten in 

aanmerking worden genomen

Nieuwe aanvraag

LL toegekend tot 18 september 

Geen LL in oktober 

= 1 volledige maand 

Geen LL in november 

= 1 volledige maand 

Vraagt een LL aan op 5 december 

➢ Nieuwe aanvraag 

➔ Voor het LL van december: er 
wordt geen rekening gehouden met 
de beroepsinkomsten ontvangen vóór 
5 december 

Nieuwe aanvraag

LL toegekend tot 18 september 

Geen LL in oktober 

= 1 volledige maand 

Vraagt een LL aan op 19 november

➢ Dit is geen nieuwe aanvraag, 
want geen 2 volledige maanden

➔ Voor het LL van november: alle 
beroepsinkomsten van de maand 
november worden in aanmerking 
genomen



Nieuwe aanvraag – Voorbeeld nr. 1 

Mevrouw R werkt deeltijds met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Zij

ontvangt een netto maandsalaris van 850 euro. Sinds enkele maanden krijgt zij een

aanvullend leefloon cat. alleenstaande. Op 19 september trekt haar partner bij haar in.

Aangezien hij een aanzienlijk loon krijgt, wordt haar recht op maatschappelijke integratie

vanaf die datum stopgezet. Begin december gaan ze uit elkaar en verhuist hij. Op 5

december vraagt zij het recht op maatschappelijke integratie aan.
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Nieuwe aanvraag - Voorbeeld nr. 1 

➔ Rekening houden met haar beroepsinkomsten vanaf 5 december

 Er moet dus een PRORATA berekening worden uitgevoerd

Maandsalaris/ aantal dagen in de maand x aantal dagen RMI
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Nieuwe aanvraag – Voorbeeld nr. 1 

Berekening van het leefloon voor de maand december (vanaf 5 december)

1) 850 € / 31 x 27 = 740,3 € 

2) Geen toepassing van de SPI-vrijstelling gezien mevrouw R al werkte voor de indiening 

van de aanvraag bij het OCMW 

3) 740,3 € < 1.137,97 € (categorie 2) 

740,3 € x 12 =  8.883,6 € 

13.655,61 € - (8.883,6 € - 250 €) = 5.022,01 € 

5.022,01 € / 12 = 418,5 €

4) Leefloon van 5/12 tot 31/12 : 27 dagen 

418,5 € / 31 x 27 = 364,5 € 

➢ Mevrouw R heeft dus recht op een leefloon ten bedrage van 364,5 € voor de periode 

van 5 tot 31 december.



De stappen van de berekening: 

toepassing

De heer J ontvangt een leefloon cat. alleenstaande sinds januari. Hij werkt als uitzendkracht

van 12 tot 30 mei voor een loon van 546 €. Hij heeft geen enkel ander bestaansmiddel. De

heer J valt onder de voorwaarden om de socioprofessionele vrijstelling te ontvangen,

voorzien in artikel 35 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002.

Berekening van het leefloon voor de maand mei

1) De inkomsten uit arbeid op maandbasis in aanmerking nemen

546 €

2) De socioprofessionele vrijstelling op de inkomsten uit arbeid toepassen, indien

mogelijk

546 € - 280,31 € = 265,69 €



De stappen van de berekening: 

toepassing

3) Bepalen of de persoon al dan niet recht heeft op een LL en het bedrag van het LL

berekenen op maandbasis

265,69 € < 1.137,97 € (bedrag categorie 2)

265,69 € x 12 = 3.188,28 €

13.655,61 € - (3.188,28 € - 250 €) = 10.717,33 €

10.717,33 € / 12 = 893,11 €

4) Wanneer het recht niet de volledige maand dekt, een pro rata uitvoeren

Niet van toepassing, aangezien het leefloon van de heer J de volledige maand dekt.

➢ De heer J ontvangt een leefloon van 893,11 € voor de maand mei.



De beroepsinkomsten worden samengeteld 

voor de volledige maand

✓ Geen onderscheid volgens het soort arbeidsovereenkomst 
(bepaalde duur, onbepaalde duur, interim, enz.)

✓ De verschillende soorten inkomens (beroepsinkomens en 
vervangingsinkomens) worden samen genomen en berekend 
over de volledige maand 

Het verschil tussen regelmatig en onregelmatig werk en 
tussen onderbroken en ononderbroken werk niet meer toepassen 

De beroepsinkomsten worden 
samengeteld voor de volledige maand, 
zelfs wanneer zij niet de volledige maand 
dekken



Voorbeeld nr. 2
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Voorbeeld nr. 2 

De heer O ontvangt al jaren een leefloon cat. samenwonende. Van 8 tot en met 27 januari werkt hij als

uitzendkracht. Voor deze periode ontvangt hij een loon van 400 €. Hij werkt vervolgens in het kader van

een andere uitzendmissie van 5 tot 24 april en ontvangt een loon van 450 €. Aangezien de heer O de

socioprofessionele vrijstelling reeds gedurende 3 jaar heeft ontvangen, kan hij de toepassing ervan niet

meer genieten.

Berekening van het leefloon voor de maand januari 

1) De inkomsten uit arbeid op maandbasis in aanmerking nemen 

400 € 

2) De socioprofessionele vrijstelling op de inkomsten uit arbeid toepassen, indien mogelijk

Geen socioprofessionele vrijstelling toepassen, aangezien hij reeds 3 jaar SPI-vrijstelling heeft ontvangen 



Voorbeeld nr. 2

3) Bepalen of de persoon al dan niet recht heeft op een LL en het bedrag van het LL berekenen op

maandbasis

400 € < 758,64 € (bedrag categorie 1)

400 € x 12 = 4.800 € 

9.103,73 € – (4.800 € - 155 €) = 4.458,73 € 

4.458,73 € / 12 = 371,56 € 

4) Wanneer het recht niet de volledige maand dekt, een pro rata uitvoeren

Niet van toepassing, aangezien het recht op maatschappelijke integratie van de heer O de volledige

maand dekt.

➢ De heer O heeft dus recht op een leefloon van 371,56 € voor de maand januari.



De beroepsinkomsten worden samengeteld 

voor de volledige maand

Een uitzondering op dit principe: 

Wanneer het recht op LL niet de volledige maand dekt 

In dit geval: pro rata berekening

Voorbeelden: 

❑ Aanvraag van de betrokkene tijdens de maand

❑ Intrekking van het LL tijdens de maand 



Voorbeeld nr. 3 
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Voorbeeld nr. 3 

Mevrouw Q werkt niet en woont alleen met haar 2 kinderen. Zij heeft in januari

en februari een leefloon ontvangen, maar dat werd vanaf 1 maart ingetrokken

omwille van de niet-naleving van de voorwaarde tot werkbereidheid. Mevrouw Q

vindt uiteindelijk de motivatie om werk te zoeken en begint deeltijds te werken

in het kader van een contract voor onbepaalde duur vanaf 23 maart. Op 15 april

doet zij een aanvraag tot leefloon bij het OCMW, aangezien zij niet over

voldoende bestaansmiddelen beschikt om de dagelijkse lasten en uitgaven het

hoofd te bieden. Haar loon van de maand april bedraagt 877 €. Mevrouw Q heeft

geen recht op de toepassing van de socioprofessionele vrijstelling, aangezien zij

reeds werkt wanneer zij het recht op maatschappelijke integratie aanvraagt.



Voorbeeld nr. 3 

• Berekening van het leefloon voor de maand april 

1) 877 € (de inkomsten worden samengeteld voor de volledige maand, aangezien het niet 

om een nieuwe aanvraag gaat) 

2) Geen socioprofessionele vrijstelling toepassen, aangezien mevrouw Q reeds werkte vóór

zij haar aanvraag bij het OCMW heeft ingediend

3) 877 € < 1.537,90 € (bedrag categorie 3)  

877 € x 12 = 10.524 €

18.454,82 € - (10.524 € - 310 €) = 8.240,82 € 

8,240,82 € / 12 = 686,74 € 

4) Leefloon van 15/4 tot 30/4: 16 dagen 

686,74 € / 30 x 16 = 366,26 € 

➢ Mevrouw Q heeft dus recht op een leefloon van 366,26 € voor de periode van 15 tot 30 

april. 



Toepassing van de SPI-vrijstelling

Toepassing van het volledige bedrag van de SPI-

vrijstelling op de beroepsinkomsten zonder pro rata

Zelfs indien de beroepsinkomsten niet 

de volledige maand dekken! 



Voorbeeld nr. 4
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Voorbeeld nr. 4

De heer D doet op 1 juni een aanvraag tot recht op maatschappelijke integratie. Hij begint 

vervolgens deeltijds te werken in het kader van zijn nieuwe job als loontrekkende met een 

contract voor onbepaalde duur. Voor de periode van 10 tot 30 juni ontvangt hij 687 €. De 

heer D heeft geen kinderen en woont alleen. 

Berekening van het leefloon voor de maand juni 

1) 687 €  

2) De socioprofessionele vrijstelling is van toepassing, aangezien de heer D begint te 

werken na de toekenning van het recht op maatschappelijke integratie 

687 € - 280,31 € = 406,69 €



Voorbeeld nr. 4

3) 406,69 € < 1.137,97 € (bedrag categorie 2) 

406,69 € x 12 = 4.880,28 €

13.655,61 € - (4.880,28 € - 250€) = 9.025,33 €

9,025,33 € / 12 = 752,11 € 

4) Niet van toepassing, aangezien het recht op maatschappelijke integratie van de heer D 

de volledige maand dekt

➢ De heer D heeft dus recht op een leefloon van 752,11 € voor de maand juni. 



Toepassing van de SPI-vrijstelling

Bijzonder geval➔ wanneer de begunstigde in 

dezelfde maand een loon en een

vervangingsinkomen ontvangt

Toepassing van het volledig bedrag van 

de SPI-vrijstelling UITSLUITEND op de 

beroepsinkomsten



Voorbeeld nr. 5
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Mevrouw L leeft alleen. Zij vraagt op 1 februari een leefloon aan. Het OCMW kent haar een

leefloon cat. alleenstaande toe. Op 1 maart begint mevrouw L deeltijds te werken. Het OCMW

kent haar een aanvullend leefloon toe, met toepassing van de SPI-vrijstelling. Mevrouw L wordt

ziek op 24 april en ontvangt vanaf die datum een arbeidsongeschiktheidsuitkering van haar

ziekenfonds. Het salaris dat mevrouw L ontvangt voor de periode van 1 tot 23 april bedraagt 700

€. Haar uitkering van het ziekenfonds bedraagt 280 € voor de periode van 24 tot 30 april.



Voorbeeld nr. 5

Berekening van het leefloon voor de maand april  

1) 700 € + 280 € = 920 €

2) 700 € - 280,31 € = 419,69 € ➔ 419,69 € + 280 € = 699,69 € 

3) 699,69 € < 1.137,97 € (categorie 2) 

699,69 € x 12 =  8.396,28 € 

13.655,61 € - (8.396,28 € - 250 €) = 5.509,33 € 

5.509,33 € / 12 = 459,11 €

4) Niet van toepassing omdat mevrouw L de volledige maand recht heeft op 

maatschappelijke integratie

➢ Mevrouw L heeft dus recht op een leefloon ten bedrage van 459,11 € voor de 

maand april.



Vakantiegeld

Het vakantiegeld zal voortaan in aanmerking 

worden genomen bij de berekening van de 

bestaansmiddelen als roerend kapitaal 


