
 
 
 
 

uw brief van  
uw kenmerk . 

  
ons kenmerk TC/LL/OB/02 VERB 

datum  
  

bijlage(n)  

 

Aan de Dames Voorzitsters 
en aan de Heren Voorzitters 
van de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn 

Bestuur van de Maatschappelijke Integratie
Bestuursdirectie van het Maatschappelijk 

Welzijn 
DIENST  

LEEFLOON 

 

tel.: 02 508 86 14 
fax: 02/509 85 56 
vragen naar: Ester Crabbe 
e-mail: esther.crabbe@minsoc.fed.be 

 
Betreft Aanpassingen en aanvullingen van de gebruikershandleidingen, gevoegd bij de 

omzendbrief van 30 juli 2002 betreffende de aanvraag van de Staatstoelage in het 
kader van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke 
integratie 

 
 
 
 
Mevrouw de Voorzitster, 
Mijnheer de Voorzitter, 
 
 
Deze omzendbrief heeft tot doel de aanpassingen en de aanvullingen aan te brengen aan de 
gebruikershandleiding van de versie 02 en de versie 01bis.  
 
♦ In de gebruikershandleiding van versie 02 wordt op het formulier B in de rubriek 13 
‘Feitelijke leefsituatie’ een nieuwe code 18 toegevoegd.  
De nieuwe code 18 in de rubriek feitelijke leefsituatie staat voor ‘de begunstigde is een 
zwangere minderjarige’. 
Hetzelfde geldt voor versie 01bis, formulier A rubriek 35. 
 
♦ In de gebruikershandleiding van versie 02 wordt vermeld dat uw centrum voor de rubriek 32 
(Beroepsinkomen met toepassing artikel 35) en rubriek 33 (Inkomen in het kader van een 
artistieke activiteit) van het formulier B zelf de berekening dient uit te voeren overeenkomstig 
de aparte nota inzake de berekeningswijze van de bestaansmiddelen. Dit moet gecorrigeerd 
worden : het OCMW moet enkel het nettoloon invullen in rubriek 32 en 33 van het 
formulier B. Het informaticaprogramma van het Ministerie maakt dan de berekening.  
 
Dit geldt eveneens voor de velden ‘Jaarlijks Inkomen’ van de rubrieken 33, 34, 35, 36 en 37 
(de verschillende tewerkstellingsmaatregelen) van het formulier B versie 01bis (het invullen 
van deze rubrieken blijft hetzelfde als vroeger). 
 
 
 
 Federaal Ministerie van Sociale Zaken,

Volksgezondheid
en Leefmilieu 

Anspachlaan, 1 
B – 1000 BRUSSEL 
02/509.81.11 
http://www.minsoc.fgov.be 
 

 



♦ In de gebruikershandleiding van versie 02 wordt vermeld dat het OCMW voor de rubriek 31 
(Beroepsinkomen) en rubriek 32 (Beroepsinkomen met toepassing artikel 35) van het 
formulier B het onderscheid nettoloon / brutoloon dient te maken naargelang de 
tewerkstellingsvorm. Dit moet gecorrigeerd worden : het OCMW moet steeds het nettoloon  
invullen ongeacht over welke tewerkstellingsmaatregel het gaat. 
 
Dit geldt eveneens voor rubriek 32 (Beroepsinkomen) en voor de velden ‘Jaarlijks Inkomen’ 
van de rubrieken 33, 34, 35, 36 en 37 (de verschillende tewerkstellingsmaatregelen) van het 
formulier B versie 01bis (het invullen van deze rubrieken blijft hetzelfde als vroeger). 
 
♦ In de gebruikershandleiding van versie 02 wordt vermeld dat het OCMW voor de rubriek 37 
‘Roerende inkomsten’ van het formulier B het totaalbedrag aan roerende inkomsten dat in 
aanmerking genomen moet worden voordat de percentages van 6 en / of 10 toegepast zijn, 
dient in te vullen. Dit moet gecorrigeerd worden : het OCMW dient zelf de berekening uit 
te voeren overeenkomstig de aparte nota inzake de berekeningswijze van de bestaans-
middelen. 
Het OCMW dient dan het resultaat van zijn berekening in de rubriek ‘Roerende 
inkomsten’ in te vullen. 
Hetzelfde geldt voor versie 01bis. 
 
♦ In de gebruikershandleiding van versie 02 wordt vermeld dat het OCMW voor rubriek 63 
‘Toelage artikel 60 § 7’ voor een voltijdse tewerkstelling 8.800 EUR (jaarbedrag van 
categorie D leefloon) dient in te vullen. Dit is uiteraard het basisbedrag dat moet geïndexeerd 
worden : het OCMW moet het geïndexeerd jaarbedrag van categorie D leefloon 
(eenoudergezin met kinderlast) invullen. 
Dus de toelage voor een voltijdse tewerkstelling in artikel 60 § 7 bedraagt 9.338,56 EUR 
(vanaf 1 februari 2002). Dit betekent dat de toelage voor een begunstigde jonger dan 25 jaar 
met een voltijdse tewerkstelling in artikel 60 § 7, 11.673,20 EUR (vanaf 1 februari 2002) 
bedraagt. 
Hetzelfde geldt voor versie 01bis. 
 
♦ In de gebruikershandleiding van versie 02 wordt vermeld dat het OCMW voor rubriek 21 
‘Type van terugvordering’ van het formulier D de code 11 voor terugvordering aanvullend 
leefloon tewerkstellingsprogramma’s (100 %) dient in te vullen. Dit moet gecorrigeerd 
worden : de code 11 verdwijnt en dient afhankelijk van de concrete situatie (bijvoorbeeld 
ingeschreven in vreemdelingenregister, dakloze, …) vervangen te worden door één van de 
hiernavermelde vier codes met de voor die code geldende percentage :  
- code 01 = terugvordering leefloon 50 % tot 65% 
- code 04 = terugvordering leefloon geïndividualiseerd sociaal integratieproject 70% 
- code 05 = terugvordering leefloon inschrijving vreemdelingenregister (100 %) 
- code 06 = terugvordering voor een dakloze die voor het eerst een woonst betrekt die hem als 
hoofdverblijfplaats dient (100 %). 
Hetzelfde geldt voor versie 01bis. 
 
♦ In de gebruikershandleiding van versie 02 wordt vermeld dat het OCMW voor rubriek 21 
‘Type van terugvordering’ van het formulier D de code 17 voor terugvordering leefloon 
geïndividualiseerd sociaal integratieproject met studenten (80 %)  dient in te vullen. Dit moet 
gecorrigeerd worden : de combinatie geïndividualiseerd sociaal integratieproject (70 %) met 
studenten (10 %) is juridisch niet mogelijk. Daarom wordt de code 17 gebruikt voor de 
combinatie terugvordering leefloon 50 % tot 65 % (= code 01) met studenten (10 %). 



Dus code 17 staat niet voor 80 % maar wel voor 60 % tot 75 %. 
Hetzelfde geldt voor versie 01bis. 
 
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, 
 
 
 
 
 
 

  M. GOOSSENS 


