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De wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
Algemene omzendbrief - Beroepsinkomsten

Om de rechten van de begunstigden weer centraal te stellen in ons beleid, wilde ik het project
voortzetten om de algemene omzendbrief over het recht op maatschappelijke integratie te
actualiseren.
Daarom zijn de POD en de federaties van OCMW's regelmatig bijeengekomen, ondanks de
gezondheidscrisis in verband met het coronavirus waarmee ons land te kampen heeft gehad.
Het doel was de veranderingen en evoluties in de algemene omzendbrief te integreren om de
hulpverlening aan onze medeburgers die recht hebben op maatschappelijke integratie te
optimaliseren en het werk van de maatschappelijk werkers binnen de OCMW's te
ondersteunen.
Met dit in gedachten en in samenwerking met de verschillende federaties van OCMW's in het
land, heb ik besloten om de berekening van de professionele middelen te hervormen.
Het doel was niet alleen de administratie te vereenvoudigen, wat de maatschappelijk werkers
wensten, maar ook duidelijke en coherente berekeningsbeginselen te integreren.
Maatschappelijk werkers moeten zich kunnen concentreren op maatschappelijk werk zonder
te worden overspoeld door administratieve rompslomp. De berekening van de professionele
middelen zoals in deze omzendbrief voorgesteld biedt dus een eenvoudigere,
samenhangendere en begrijpelijkere berekeningsmethode, zowel voor de maatschappelijk
werkers als voor de begunstigden van het recht op maatschappelijke integratie.
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Als voorbeeld kan ik het onderscheid noemen tussen regelmatig onderbroken en
ononderbroken werk, dat nu wordt afgeschaft, waardoor wordt voorkomen dat
maatschappelijk werkers het beroepsinkomen voor bepaalde maanden moeten herrekenen
en dus met terugwerkende kracht een herziening van het leefloon moeten uitvoeren. Dit leidt
tot een veel grotere rechtszekerheid voor de begunstigden.
Ook de toepassing van de sociaal-professionele vrijstelling is herzien om een vereenvoudigde
en duidelijke toepassing mogelijk te maken, in het belang van de begunstigden van het recht
op maatschappelijke integratie.
De nieuwe berekeningsbeginselen bieden meer duidelijkheid bij de vaststelling van het aan
de begunstigden toe te kennen leefloon, maar verlichten ook de administratieve lasten van
de maatschappelijk werkers bij hun dagelijkse werkzaamheden.
Deze omzendbrief vervangt punt 5.3 (beroepsinkomen) en punt 5.4 (de sociaal-professionele
vrijstelling) van de algemene omzendbrief betreffende het recht op maatschappelijke
integratie. Het zal derhalve op permanente wijze in laatstgenoemde worden geïntegreerd.
De punten 5.3. en 5.4. behouden dezelfde structuur als voorheen, maar er zijn substantiële
aanvullingen en wijzigingen aangebracht.
Om de nieuwigheden onmiddellijk te kunnen herkennen, zijn alle wijzigingen in het rood
gemarkeerd.
De nieuwe berekeningsmethode, zoals uiteengezet in deze omzendbrief, treedt in werking op
1 januari 2023.
Hoogachtend,

De Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een
handicap,
Armoedebestrijding en Beliris,

Karine Lalieux
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5.3. BEROEPSINKOMEN
5.3.1. Doelstellingen van de hervorming
Het doel van de hervorming van de berekening van de beroepsinkomsten, die op 1 januari
2023 in werking treedt, past in een meer algemene aanpak van de administratieve
vereenvoudiging.
Het

in

aanmerking

nemen

van

beroepsinkomsten

op

basis

van

de

nieuwe

berekeningsbeginselen zorgt voor meer duidelijkheid, hetgeen een beter begrip voor de
begunstigden en een vereenvoudiging van het werk van de sociale assistenten impliceert.
Hierdoor kunnen de bestaansmiddelen gemakkelijker worden berekend, worden de dossiers
sneller behandeld en wordt de procedure voor de toekenning van het recht op
maatschappelijke integratie efficiënter.
Volgens de nieuwe berekeningsmethode is een herziening met terugwerkende kracht van het
leefloon niet nodig. Dit vergroot de rechtszekerheid voor de begunstigden en vermindert de
werklast van de sociale werkers.

5.3.2. Algemeen

1) Wanneer de aanvrager een beroepsactiviteit verricht, wordt rekening gehouden
met het netto-beroepsinkomen 1.
2) Alle inkomsten uit arbeid worden in aanmerking genomen voor de berekening
van de bestaansmiddelen, behalve bij een nieuwe aanvraag bij het OCMW (voor
het begrip nieuwe aanvraag: zie punt 5.3.3.2 hieronder).
3) Alle inkomsten uit arbeid worden samengeteld voor de volledige maand, behalve
wanneer het recht op maatschappelijke integratie niet de volledige maand
bestrijkt.

1

Artikel 24, § 1, van het KB
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4) Het totale bedrag van de SPI-vrijstelling is van toepassing op de inkomsten uit
arbeid, zonder een proportionele of prorataberekening volgens de effectief
gewerkte dagen. De SPI-vrijstelling wordt als zodanig toegepast op het totale
bedrag van de inkomsten uit arbeid.
5) Indien het gaat om iemand die een zelfstandige activiteit uitoefent moeten de
netto-inkomsten berekend worden na aftrek van zijn beroepsonkosten en sociale
bijdragen.
6) Als de aanvrager de beroepsarbeid als zelfstandige van zijn overleden echtgenoot
verderzet, wordt het inkomen dat de overledene heeft verworven in de loop van
het referentiejaar dat voor de vaststelling van het inkomen in aanmerking wordt
genomen, geacht door de aanvrager verworven te zijn 2.
7) Het inkomen dat voorkomt uit een bedrijfsafstand wordt niet beschouwd als
beroepsinkomen 3. Hiermee wordt rekening gehouden als een afstand van
goederen 4.

5.3.3. Inkomsten uit arbeid
5.3.3.1.De berekeningsstappen
1) Rekening houden met de inkomsten uit arbeid op maandbasis
2) Indien mogelijk de SPI-vrijstelling toepassen op de inkomsten uit arbeid
3) Bepalen of de betrokkene al dan niet recht heeft op een leefloon en het bedrag van
het leefloon op maandbasis berekenen
4) Een prorataberekening uitvoeren indien het recht op maatschappelijke integratie niet
de volledige maand bestrijkt
 Voorbeeld: stappen van de berekening
De heer J ontvangt sinds januari een leefloon categorie alleenstaande. Van 12 tot 30 mei werkt
hij als uitzendkracht en krijgt hij een loon van € 546. Hij heeft geen andere bestaansmiddelen.

Artikel 24, § 2, van het KB
Artikel 24, § 1, van het KB
4 Artikel 28 tot en met 32 van het KB
2
3

4

De heer J voldoet aan de voorwaarden voor de toepassing van de SPI-vrijstelling bedoeld in
artikel 35 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002.
1) Rekening houden met de inkomsten uit arbeid op maandbasis
546 €
2) Indien mogelijk de SPI-vrijstelling toepassen op de inkomsten uit arbeid
546 € - 280,31 € = 265,69 €
3) Bepalen of de betrokkene al dan niet recht heeft op een leefloon en het bedrag van
het leefloon op maandbasis berekenen
265,69 € < 1.137,97 € (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) Een prorataberekening uitvoeren indien het recht op maatschappelijke integratie
niet de volledige maand bestrijkt
Niet van toepassing omdat de heer J de volledige maand recht heeft op maatschappelijke
integratie
 De heer J heeft dus recht op een leefloon van 893,11 € voor de maand mei.

5.3.3.2.Datum vanaf wanneer de inkomsten in aanmerking worden
genomen
Alle inkomsten uit arbeid van de volledige maand worden in aanmerking genomen voor de
berekening van de bestaansmiddelen, behalve bij een nieuwe aanvraag.
Bij een nieuwe aanvraag bij het OCMW kunnen de inkomsten uit een beroepsactiviteit die de
betrokkene vóór de aanvraag heeft verdiend, niet in aanmerking worden genomen voor de
berekening van de bestaansmiddelen.
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Hoe bepalen of het een nieuwe aanvraag bij het OCMW betreft?
Indien de betrokkene gedurende twee volle maanden vóór de maand waarin het recht op
maatschappelijke integratie opnieuw wordt toegekend, geen recht op maatschappelijke
integratie heeft genoten (= er geen recht op heeft gehad), dan is het een nieuwe aanvraag. In
dat geval mag voor de berekening van de bestaansmiddelen geen rekening worden gehouden
met de ontvangen inkomsten voor een vroegere periode.
Deze periode wordt niet van dag tot dag berekend, maar van maand tot maand. Daarom
moeten er twee volledige maanden zijn verstreken tussen de laatste maand waarin het recht
op maatschappelijke integratie is toegekend en de maand van de nieuwe aanvraag.
Opmerking: schorsing van het leefloon
Wordt het leefloon geschorst wegens een sanctie of een verblijf in het buitenland van meer
dan twee volledige maanden, dan betreft het geen nieuwe aanvraag. In deze gevallen wordt
de betaling van het leefloon geschorst, de betrokkene blijft recht hebben op maatschappelijke
integratie.

Voorbeeld:
Geval n° 1 : Nieuwe aanvraag

Geval n° 2 : Nieuwe aavraag

LL toegekend tot en met 18 september

LL toegekend tot en met 18 september

Geen LL in oktober

Geen LL in oktober
= 1 volledige maand

= 1 volledige maand

Aanvraag LL op 19 november

Geen LL in november
= 1 volledige maand
Aanvraag LL op 5 december

 Het betreft dus geen nieuwe aanvraag
want er zijn geen twee volle maanden
verstreken

 Het betreft dus een nieuwe aanvraag
 Voor het LL van december: er wordt geen
rekening gehouden met beroepsinkomsten
die vóór 5 december zijn ontvangen

 Voor het LL van november: alle
beroepsinkomsten voor de maand november
worden in aanmerking genomen
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 Voorbeeld 1: nieuwe aanvraag: de inkomsten worden in aanmerking genomen vanaf
de datum van de aanvraag
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
conform het bedrag voor categorie 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 recht op maatschappelijke integratie aan.

Werk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/9

LL

5/12

++++++++++

++++++++++++++++++++++
5/12

IA

======================

Dit is een nieuwe aanvraag omdat er twee volledige maanden zijn verstreken tussen
december (maand van de aanvraag) en september (laatste maand waarin een leefloon werd
toegekend). Bijgevolg wordt voor de berekening van de bestaansmiddelen enkel rekening
gehouden met haar inkomsten uit arbeid die zij na 5 december heeft ontvangen.
Rekening houden met haar inkomsten uit arbeid vanaf 5 december.
 Er moet dus een PRORATA berekening worden uitgevoerd
Maandsalaris / aantal dagen in de maand x aantal dagen RMI
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
7

418,5 € / 31 x 27 = 364,5 €
 Madame R heeft dus recht op een leefloon ten bedrage van 364,5 € voor de periode
van 5 tot 31 december.

 Voorbeeld 2: geen nieuwe aanvraag: alle inkomsten van de maand worden in
aanmerking genomen
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
conform het bedrag voor categorie alleenstaande. Op 10 september trekt haar partner bij haar
in. Aangezien hij een aanzienlijk loon krijgt, wordt haar recht op maatschappelijke integratie
vanaf die datum stopgezet. Begin november gaan ze uit elkaar en verhuist hij. Op 19 november
vraagt zij recht op maatschappelijke integratie aan.

Werk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------9/9

LL

19/11

+++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1/11

IA

===============================================

Dit is geen nieuwe aanvraag omdat er geen volledige twee maanden zijn verstreken tussen
november (maand van de aanvraag) en september (laatste maand waarin een leefloon werd
toegekend). Bijgevolg worden alle inkomsten uit arbeid van november in aanmerking
genomen voor de berekening van de bestaansmiddelen.
 Rekening houden met alle inkomsten uit arbeid van november
 De inkomsten uit arbeid moeten worden samengevoegd voor de hele maand
Berekening van het leefloon voor de maand november
1) 850 €
2) Geen toepassing van de spi-vrijstelling gezien mevrouw R al werkte voor de indiening van
de aanvraag bij het OCMW
3) 850 € < 1.137,97 € (categorie 2)
850 € x 12 = 10.200 €
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13.655,61 € - (10.200 € - 250 €) = 3.705,61 €
3.705,61 € / 12 = 308,8 €
4) Leefloon van 19/11 tot 30/11 : 12 dagen
308,8 € / 30 x 12 = 123,52 €
 Madame R heeft dus recht op een leefloon ten bedrage van 123,52 € voor de periode
van 19 tot 30 november.

5.3.3.3.Samenvoeging van de inkomsten uit arbeid voor de hele maand

5.3.3.3.1.Het algemeen principe

Inkomsten uit arbeid worden samengeteld, ook al bestrijken ze niet de volledige maand.
•

Bij de berekeningswijze wordt geen onderscheid gemaakt naargelang het een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, uitzendarbeid, regelmatige of
onregelmatige arbeid betreft. Dezelfde berekeningswijze geldt voor alle soorten werk,
ongeacht de aard ervan.

•

De verschillende soorten inkomsten (beroeps- en vervangingsinkomsten) worden
samengeteld en berekend over de hele maand.

 Voorbeeld: de inkomsten uit arbeid worden samengeteld over de hele maand, ook al
bestrijken ze slechts een deel van de maand
De heer O krijgt al een paar jaar een leefloon conform het bedrag voor categorie
samenwonenden. Van 8 tot en met 27 januari werkt hij als uitzendkracht. Voor deze periode
ontvangt hij een loon van € 400. Van 5 tot 24 april werkt hij nog eens als uitzendkracht voor
een andere opdracht. Hiervoor krijgt hij een loon van € 450. Aangezien de heer O al 3 jaar de
SPI-vrijstelling genoten heeft, kan hij niet meer hiervoor in aanmerking komen.
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8/1
Werk

27/1

5/4

----------------

LL

24/4

-----------------------------------

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1/1

IA

31/1

=================

1/4

30/4

================================

Berekening van het leefloon voor de maand januari
1) Rekening houden met de inkomsten uit werk op maandbasis
400 €
2) Indien mogelijk de SPI-vrijstelling toepassen op de inkomsten uit arbeid
Geen SPI-vrijstelling omdat betrokkene reeds 3 jaar vrijstelling genoten heeft.
3) Bepalen of de betrokkene al dan niet recht heeft op een leefloon en het bedrag van
het leefloon op maandbasis berekenen
400 € < 758,64 € (categorie 1)
400 € x 12 = 4.800 €
9.103,73 € – (4.800 € - 155 €) = 4.458,73 €
4.458,73 € / 12 = 371,56 €
4) Een prorataberekening uitvoeren indien het recht op maatschappelijke integratie
niet de volledige maand bestrijkt
Niet van toepassing omdat de heer O de hele maand recht heeft op maatschappelijke
integratie
 De heer O heeft dus recht op een leefloon van 371,56 € voor de maand januari.
Berekeningswijze van het leefloon voor de maanden februari en maart
De heer O werkt niet en heeft geen bestaansmiddelen. Hij krijgt dus een volledig leefloon,
d.w.z. 758,64 € voor elk van de twee maanden in kwestie.
Berekening van het leefloon voor de maand april
1) 450 €
2) Geen SPI-vrijstelling omdat hij al 3 jaar vrijstelling genoten heeft
10

3) 450 € < 758,64 € (categorie 1)
450 € x 12 = 5.400 €
9.103,73 € - (5.400 € - 155 €) = 3.858,73 €
3.858,73 € / 12 = 321,56 €
4) Niet van toepassing omdat de heer O de volledige maand recht heeft op maatschappelijke
integratie
 De heer O heeft dus recht op een leefloon van 321,56 € voor de maand april.

 Voorbeeld: de inkomsten uit arbeid en het vervangingsinkomen worden
samengeteld voor de hele maand
Mevrouw M werkt deeltijds met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Op
1 februari vraagt zij het recht op maatschappelijke integratie aan. Het OCMW kent haar een
aanvullend leefloon conform het bedrag voor categorie alleenstaande toe. Op 24 maart wordt
mevrouw M ziek. Vanaf die datum ontvangt zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering van haar
ziekenfonds. Voor de periode van 1 tot 23 maart krijgt mevrouw M een loon van € 597. Haar
ziekenfondsuitkering bedraagt 282 euro voor de periode van 24 tot en met 31 maart.
Mevrouw M kan niet in aanmerking komen voor de SPI-vrijstelling omdat zij reeds werkte toen
ze het recht op maatschappelijke integratie aanvroeg.
23/3
Werk -------------------------------------------1/2
LL

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
24/3

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

----------------------------------------------------------

Berekening van het leefloon voor de maand maart
1) 597 € + 282 € = 879 €
2) Geen SPI-vrijstelling omdat mevrouw M niet begint te werken
3) 879 € < 1.137,97 € (categorie 2)
879 € x 12 = 10.548 €
13.655,61 € - (10.548 € - 250 €) = 3.357,61 €
3.357,61 € / 12 = 279,8 €
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4) Niet van toepassing omdat mevrouw M de volledige maand recht heeft op
maatschappelijke integratie
 Mevrouw M heeft dus recht op een leefloon van 279,8 € voor de maand maart.

5.3.3.3.2.De uitzondering

Bestrijkt het recht op maatschappelijke integratie niet de volledige maand, dan moet op het
einde een prorataberekening worden uitgevoerd omdat het OCMW geen leefloon voor de
volledige maand toekent.
Het bedrag van het maandelijks leefloon moet dus worden geproratiseerd volgens het aantal
dagen van de maand waarin de betrokkene recht op maatschappelijke integratie heeft.
 Voorbeeld: prorata op het einde van de berekening
Mevrouw Q werkt niet en woont alleen met haar twee kinderen. Zij ontving een leefloon in
januari en in februari, maar dit werd stopgezet vanaf 1 maart omdat zij niet voldeed aan de
voorwaarde van werkbereidheid. Mevrouw Q vindt eindelijk de motivatie om werk te zoeken
en begint vanaf 23 maart deeltijds te werken in het kader van een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde duur. Op 15 april vraagt zij een leefloon aan bij het OCMW omdat zij niet genoeg
inkomsten heeft om in haar dagelijkse lasten en uitgaven te voorzien. Haar loon voor april
bedraagt € 877. Mevrouw Q kan niet in aanmerking komen voor de SPI-vrijstelling omdat zij
reeds werkt wanneer zij het recht op maatschappelijke integratie aanvraagt.
23/3
Werk

-------------------------------------------------------------1/1

LL

29/2

15/4

+++++++++++++++

+++++++++++++++++++++
1/4

IA

=============================

Berekening van het leefloon voor de maand april
1) 877 € (samenvoeging voor de hele maand want het betreft geen nieuwe aanvraag)
2) Geen SPI-vrijstelling omdat mevrouw Q niet begint te werken
3) 877 € < 1.537,9 € (categorie 3)
877 € x 12 = 10.524 €
12

18.454,82 € - (10.524 € - 310 €) = 8.240,82 €
8.240,82 € / 12 = 686,74 €
4) Leefloon van 15 tot 30 april: 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.

5.3.3.4.SPI-vrijstelling
Het totale bedrag van de SPI-vrijstelling is van toepassing op de inkomsten uit arbeid, zonder
een proportionele of prorataberekening volgens de effectief gewerkte dagen. De SPIvrijstelling wordt dus als zodanig toegepast op het totale bedrag van de inkomsten uit arbeid.
 Voorbeeld: het volledige bedrag van de SPI-vrijstelling is van toepassing op de
inkomsten uit arbeid, ook als deze slechts een deel van de maand bestrijken
Op 1 juni vraagt de heer D het recht op maatschappelijke integratie aan. Vervolgens begint hij
deeltijds te werken in een nieuwe betrekking als werknemer met een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde duur. Voor de periode van 10 tot 30 juni krijgt hij € 687. De heer D heeft
geen kinderen en woont alleen.
10/6
Werk

---------------------------------------------------------------1/6

LL

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1/6

IA

====================================================

Berekening van het leefloon voor de maand juni
1) 687 €
2) De SPI-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 €
3) 406,69 € < 1.137,97 € (categorie 2)
406,69 € x 12 = 4.880,28 €
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13.655,61 € - (4.880,28 € - 250€) = 9.025,33 €
9.025,33 € / 12 = 752,11 €
4) Niet van toepassing omdat de heer D de volledige maand recht heeft op maatschappelijke
integratie
 De heer D heeft dus recht op een leefloon van 752,11 € voor de maand juni.
Zie verder ook punt 5.4. voor meer bijzonderheden omtrent de wijze waarop de vrijstelling
sociaal-professionele integratie wordt toegepast bij de berekening van de bestaansmiddelen
uit tewerkstelling en beroepsopleiding.
5.3.4. Maaltijdcheques en ecocheques
De waarde van een maaltijdcheque bestaat uit 2 delen, met name een
werknemersbijdrage en een werkgeversbijdrage.
Het

gedeelte

‘werkgeversbijdrage’

moet

beschouwd

worden

als

een

beroepsinkomen waarmee rekening moet gehouden worden.
De werknemer betaalt geen persoonlijke bijdragen op een ecocheque. Het bedrag
dat bij de berekening van het leefloon in aanmerking moet worden genomen, is
dus de totale waarde van de ecocheque.
5.3.5. Vakantiegeld
Het vakantiegeld moet als roerend kapitaal in aanmerking worden genomen voor
de berekening van het leefloon.
Deze berekeningswijze is van toepassing op het vakantiegeld dat na 1 januari 2023
wordt uitbetaald.
5.3.6. Eindejaarstoelage
De eindejaarstoelage moet voor de berekening van het leefloon in aanmerking
worden genomen als zijnde een roerend kapitaal. 5

5

Zie artikel 27 van het KB

14

5.3.7. Opzegvergoeding
De algemene regel is ook hier van toepassing: de opzegvergoeding moet in
aanmerking worden genomen gedurende de periode waarop de opzegvergoeding
betrekking heeft.
Voorbeeld
Betrokkene wordt met ingang van 1 september ontslagen. Hij ontvangt een
opzegvergoeding van € 3.600 voor de volgende 3 maanden (september, oktober
en november).
Op 20 oktober doet hij een aanvraag leefloon: hij heeft geen recht omdat hij
over voldoende inkomsten beschikt (€ 1.200 per maand). In principe heeft
betrokkene dus recht op een leefloon vanaf 1 december.
5.3.8. Inkomsten uit vakantiewerk
De beroepsinkomsten van een student worden op dezelfde manier berekend als
voor eender welke andere rechthebbende in dezelfde situatie.
5.3.9. Vergoeding als onthaalouder
Deze vergoeding is niet expliciet vrijgesteld, en moet dus als bestaansmiddel in
aanmerking worden genomen bij de berekening van het leefloon.
Toch wordt algemeen aanvaard dat een deel van de vergoeding uitdrukkelijk dient
als compensatie voor de gemaakte kosten (maaltijden, speelgoed, …) en dus
vrijgesteld is.
Op basis van het sociaal onderzoek bepaalt het OCMW welk gedeelte van de
vergoeding kan aanzien worden als onkostenvergoeding en welk gedeelte moet
aanzien worden als in aanmerking te nemen bestaansmiddelen.
Zelfstandige onthaalouders volgen voor de berekening van de bestaansmiddelen
het statuut van zelfstandigen.
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5.3.10.Schadeloosstelling in geval van een ongeval
Indien iemand een vergoeding ontvangt ingevolge een ongeval mag niet de hele
vergoeding in aanmerking genomen worden voor de berekening van het leefloon.
Er mag enkel rekening gehouden worden met het in het vonnis vermelde gedeelte
van de vergoeding dat overeenkomt met het inkomensverlies van betrokkene.
Indien de betrokkene gedurende de periode van inkomensverlies recht had op een
leefloon, wordt dit teruggevorderd tot beloop van de vergoeding die overeenkomt
met het inkomensverlies omdat hij de beschikking krijgt over inkomsten krachtens
rechten die hij bezat tijdens de periode van het leefloon.
Indien de betrokkene gedurende de periode van inkomensverlies geen recht had op
een leefloon wordt de vergoeding die overeenkomt met het inkomensverlies in
aanmerking genomen als zijnde een roerend kapitaal.
Met de andere vergoedingen mag geen rekening gehouden worden als inkomsten:
materiële schade (medische kosten en andere), morele schadevergoeding, ….
Deze vergoedingen compenseren enkel een kapitaalsverlies van betrokkene en
kunnen bijgevolg niet als inkomsten beschouwd worden.
5.3.11. Vervangingsinkomen
Indien de betrokkene geniet van een vervangingsinkomen (bv. ziektevergoeding,
werkloosheidsuitkering) wordt voor de berekening van het leefloon rekening
gehouden met het maandelijks bedrag dat betrokkene werkelijk ontvangt.

Het gaat hier om het netto-inkomen dat betrokkene ontvangt, dus na aftrek van
de mogelijke inhouding op basis van bedrijfsvoorheffing.

Indien betrokkene geniet van het volledig genot van deze vergoeding (volledige
betaling in het 6-dagenstelsel) kan er voor de berekening van het leefloon als volgt
rekening gehouden worden met deze inkomsten:

16

-

Op maandbasis

: dagbedrag x 26

-

Op jaarbasis

: dagbedrag x 312 (of 313).

5.3.12.Vergoedingen en terugbetalingen van beroepskosten
De tegemoetkoming die de betrokkene ontvangt voor de verplaatsingskosten en
kilometervergoeding in het kader van werk, een tewerkstelling en/of opleiding
worden niet als inkomsten beschouwd, maar zijn te beschouwen als een vergoeding
voor de gemaakte kosten waardoor deze bij de berekening van het leefloon niet in
aanmerking worden genomen voor de berekening van de bestaansmiddelen.
De vrijstelling geldt zowel voor de werkelijk gemaakte kosten als voor de forfaitaire
vergoeding die de betrokkene ontvangt.

Dezelfde vrijstelling geldt voor andere uitkeringen en kostenvergoedingen die de
betrokkene ontvangt in het kader van een betrekking, tewerkstelling en/of
opleiding, zoals de werkgeversbijdrage voor een internetabonnement, de
vergoeding voor werkkledij, de terugbetaling van telefoonkosten, de ARABvergoeding, de terugbetaling van voedingskosten, …
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5.4. DE SOCIO-PROFESSIONELE VRIJSTELLING
Dit hoofdstuk moet worden gelezen in samenhang met het hoofdstuk beroepsinkomen.
5.4.1. Vrijstelling van de inkomsten verworven in het kader van de socioprofessionele integratie (spi-vrijstelling)6(gewone vrijstelling)
Teneinde de sociaal-professionele integratie van de leefloongerechtigde die begint te
werken of die een beroepsopleiding aanvat of voortzet te bevorderen, wordt er bij de
berekening van de bestaansmiddelen geen rekening gehouden met een forfaitair
maandelijks bedrag dat betrokkene verdient.

5.4.1.1.Voorwaarden om van de spi-vrijstelling te genieten
De spi-vrijstelling geldt indien :
o Hij als leefloongerechtigde begint te werken
 De vrijstelling kan dus niet toegepast worden indien de betrokkene al
aan het werk was en daarna gerechtigd wordt op een leefloon.
 De vrijstelling kan eveneens toegepast worden indien betrokkene als
leefloongerechtigde
o Een zelfstandige activiteit aanvat

o Een activiteit in het kader van interim-arbeid begint uit te voeren

o Start met een tewerkstelling in het kader van een
beroepsinlevingsovereenkomst (BIO)

o Een

overeenkomst

alternerende

opleiding

(vroegere

leerovereenkomst) uitvoert

o Een startbonus ontvangt van de RVA tijdens de periode van

deeltijdse leerplicht, onderwijs met beperkt leerplan of een voor
de vervulling van de leerplicht erkende vorming aanvat.

o Hij een beroepsopleiding aanvat of verderzet
6

Artikel 35 van het KB
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 De vrijstelling kan daarentegen wel toegepast worden indien de
betrokkene al een beroepsopleiding volgde en daarna gerechtigde
wordt op een leefloon.
 De vrijstelling moet ook toegepast worden op de opleidingspremie die
betrokkene ontvangt bij het volgen van een opleiding bij de VDAB,
FOREM en ACTIRIS.
 De vrijstelling moet ook toegepast worden op de opleidingsuitkering die
wordt uitbetaald door de RVA in het kader van een IBO-opleiding
(aangezien deze uitkering in aanmerking moet genomen worden voor
de berekening van het leefloon).
 De vrijstelling moet eveneens toegepast worden op de stage-uitkering
die wordt uitbetaald door de RVA in het kader van een instapstage
(aangezien deze uitkering in aanmerking moet genomen worden voor
de berekening van het leefloon).

De vrijstelling geldt eveneens voor de echtgenoot of de levenspartner van de
gerechtigde op een leefloon categorie 3 mits deze aan de voorwaarden voldoet.
Om te bepalen welke beroepsinkomsten in aanmerking moeten genomen worden,
en op welke wijze dit dient te gebeuren, zie punt 5.3
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5.4.1.2.Bedrag van de spi-vrijstelling
Basisbedrag op

Bedrag op maandbasis op

maandbasis

01/08/2022

€ 177,76

€ 280,31

Gewone vrijstelling

5.4.1.3.Hoe moet deze vrijstelling worden opgenomen in de berekening
van de bestaansmiddelen ?

5.4.1.3.1.Berekeningsregels

Of de inkomsten uit arbeid of opleiding de volledige of slechts een deel van de maand
bestrijken, heeft geen invloed op de berekeningsregels.
De berekeningswijze is altijd dezelfde: het totale bedrag van de SPI-vrijstelling is van
toepassing op de inkomsten uit arbeid, zonder een proportionele of prorataberekening
volgens de effectief gewerkte dagen. De SPI-vrijstelling wordt dus als zodanig toegepast op
het totale bedrag van de inkomsten uit arbeid.
Berekeningswijze
De maandelijkse vrijstelling wordt afgetrokken van het netto-inkomen van de
betrokkene.
 Hieronder de te volgen stappen
a. Het maandelijks nettobedrag bepalen van de inkomsten uit arbeid dat de
betrokkene geniet

1. 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 − 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 − 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 =
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
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Is het maandelijks in aanmerking te nemen bedrag hoger dan het maandelijks
bedrag van de categorie, dan wordt er geen aanvullend maandelijks leefloon
toegekend en wordt geen SPI-vrijstelling toegepast.
Is het maandelijks in aanmerking te nemen bedrag lager dan het maandelijks bedrag
van de categorie: zie stap 2.
b. Omzetten naar jaarbasis
2. 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 × 12 =
𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

3. 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 − (𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 −
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐) = 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

4. Jaarlijks bedrag aanvullend leefloon = maandelijks bedrag aanvullend leefloon
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 Voorbeeld: het volledige bedrag van de SPI-vrijstelling is van toepassing op de
inkomsten uit arbeid, ook als deze slechts een deel van de maand bestrijken
Op 1 juni vraagt de heer D het recht op maatschappelijke integratie aan. Vervolgens begint hij
deeltijds te werken in een nieuwe betrekking als werknemer met een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde duur. Voor de periode van 10 tot 30 juni ontvangt hij € 687. De heer D heeft
geen kinderen en woont alleen.
10/6
Werk

---------------------------------------------------------------1/6

LL

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1/6

IA

===================================================

Berekening van het leefloon voor de maand juni
1) 687 €
2) De SPI-vrijstelling is van toepassing omdat de heer D begint te werken na de toekenning
van het recht op maatschappelijke integratie.
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687 € - 280,31 € = 406,69 €
3) 406,69 € < 1.137,97 € (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 omdat de heer D de volledige maand recht heeft op maatschappelijke
integratie
 De heer D heeft dus recht op een leefloon van 752,11 € voor de maand juni.

5.4.1.3.2.De betrokkene wijzigt van categorie gedurende de maand waarin hij
tewerk gesteld is

De maandelijkse vrijstelling wordt afgetrokken van de maandelijkse nettoinkomsten van betrokkene, rekening houdende met de categorie waartoe hij
behoort.
Concreet betekent dit dat er twee berekeningen moeten gemaakt worden om het
leefloon van één maand te bepalen.
Voorbeeld
Meneer voedt een minderjarig kind op in het stelsel van co-ouderschap. Hij heeft
de ene helft van de maand recht op een leefloon categorie 3 (persoon met
gezinslast) en de andere helft van de maand recht op een leefloon categorie 2
(alleenstaande).
Hij werkt in maart en heeft een loon van € 900

Berekening
900 – 280,31 = € 619,69 in aanmerking te nemen bestaansmiddelen
619,69 x 12 = € 7.436,28 in aanmerking te nemen bestaansmiddelen op jaarbasis
Categorie 3
Jaarbasis: 18.454,82 – (7.436,28 – 310) = € 11.328,54
Maandbasis: 11.328,54 : 12 = € 944,04
Categorie 2
Jaarbasis: 13.655,61 – (7.436,28 – 250) = € 6.469,33
Maandbasis: 6.469,33 : 12 = € 539,11
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Leefloon op maandbasis:
½ maandbedrag categorie 3 + ½ maandbedrag categorie 2
(944,04 : 2) + (539,11 : 2) = € 741,58

5.4.1.3.3.Betrokkenen hebben recht op een leefloon categorie 3 en hebben beiden
inkomsten uit arbeid of opleiding

In dit geval wordt de maandelijkse vrijstelling individueel afgetrokken van de
maandelijkse netto-inkomsten die elke betrokkene ontvangen heeft.

Voorbeeld
X ontvangt een maandinkomen van 800 €
Y ontvangt een maandinkomen van 500 €
Berekening X : 800 – 280,31 = 519,69 € in aanmerking te nemen
bestaansmiddelen
Berekening Y : 500 – 280,31 = 219,69 € in aanmerking te nemen
bestaansmiddelen
Gezamelijke inkomsten op maandbasis: 519,69 + 219,69 = 739,38 €
739,38 x 12 = 8.872,56 € in aanmerking te nemen bestaansmiddelen op jaarbasis
Berekening op jaarbasis: 18.454,82 – (8.872,56 – 310) = 9.892,26 €
Berekening op maandbasis: 9.892,26 : 12 = 824,36 €

5.4.1.4.Duur van de spi-vrijstelling
Deze vrijstellingsperiode van 3 jaar kan worden opgebouwd binnen een periode van
6 jaar die aanvangt op de eerste dag waarop de vrijstelling wordt toegekend en
eindigt 6 jaar later.
Voor deze wijziging betrof het een ononderbroken periode van 3 jaar.
a. Wanneer begint de spi-vrijstellingsperiode ?
De vrijstelling geldt voor een periode te rekenen vanaf:
o De datum dat de betrokkene als leefloongerechtigde begint te werken

o De datum dat de betrokkene als leefloongerechtigde een beroepsopleiding
aanvat
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o De datum dat betrokkene gerechtigd wordt op een leefloon indien hij reeds
een beroepsopleiding volgde

Indien het recht op leefloon onderbroken wordt (wegens tijdelijk te hoge
inkomsten) kan de SPI-vrijstelling opnieuw toegepast worden indien de
vrijstelling bij de aanvang van dezelfde tewerkstelling van toepassing was of kon
toegepast worden.
Voorbeeld:
Betrokkene is gerechtigd op een leefloon als alleenstaande (€ 1.137,97 per maand)
sedert 01.08.2022.
Hij begint op 01.09.2022 deeltijds te werken en verdient een maandloon van € 900.
Er is recht op een aanvullend leefloon (zie hierboven).
Gedurende de maand december moet betrokkene 1 maand voltijds werken en
verdient hij € 1.500. Het leefloon wordt stopgezet wegens te hoge inkomsten.
Vanaf januari werkt de betrokkene opnieuw deeltijds met een maandloon van €
900.
Omdat het gaat om een doorlopende tewerkstelling en er bij de aanvang
toepassing kon gemaakt worden van de spi-vrijstelling, mag deze opnieuw
toegepast worden. Betrokkene heeft dus opnieuw recht op een aanvullend
leefloon.
b. Welke dagen worden er in aanmerking genomen ?
De sociaal-professionele vrijstelling geldt voor de gehele periode die gedekt is
door het recht op maatschappelijke integratie.
Voorbeelden :
• Een persoon is voltijds tewerkgesteld : art. 35 wordt op hele maand
toegepast, zelfs als hij niet tijdens het weekend werkt.
• Een persoon heeft een arbeidscontract waardoor hij enkel op zaterdagen en
zondagen werkt : men berekent de bestaansmiddelen en de toepassing van
art. 35 §1 op de hele maand.

24

• Een persoon werkt regelmatig op interimbasis: Zelfs indien hij enkele dagen
of periodes niet werkt, berekenen we het inkomen per volledige maand voor
wat betreft de toepassing van art. 35 §1. (Cfr. de voorbeelden opgenomen in
puntje 5.3.3.4.)
Indien de betrokkene mutualiteitsvergoedingen ontvangt, beschouwt men hem
niet langer als ten laste van zijn werkgever. Bijgevolg kan men dan ook de
vrijstelling niet meer toepassen op de dagen die ten laste werden genomen door
de mutualiteit (hetzelfde geldt voor de arbeidsongevallenvergoedingen).

 Voorbeeld : De socio-professionele vrijstelling is enkel van toepassing op inkomsten
uit arbeid
Mevrouw L leeft alleen. Zij dient op 1 februari een aanvraag tot recht op maatschappelijke
integratie in. Het OCMW kent haar een leefloon conform het bedrag voor een alleenstaande
toe. Op 1 maart begint mevrouw L deeltijds te werken. Het OCMW kent haar een leefloon
aanvullend op haar salaris toe, met toepassing van de socio-professionele 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 période van 1 tot 23 april bedraagt 700 €. Haar uitkering van het ziekenfonds bedraagt
280 € voor de période van 24 tot 31 maart.
1/3
Werk

------------------------------------------1/2

LL

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
24/4

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

-------------------------

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 €
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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.

5.4.1.5.Limiet van de toepassing van de spi-vrijstelling


De vrijstelling kan enkel toegepast worden indien betrokkene na toepassing
ervan nog verder gerechtigd is op een aanvullend leefloon.
Het inkomen mag hoger zijn dan het leefloonbedrag van de categorie waarop
hij gerechtigd is, maar moet na toepassing van de vrijstelling wel lager zijn.
Vanzelfsprekend moeten hierbij ook de andere bestaansmiddelen in
aanmerking genomen worden om na te gaan of het uiteindelijk bedrag van de
bestaansmiddelen lager is dan het leefloonbedrag van de categorie waarop hij
gerechtigd is.
Voorbeeld:
Betrokkene is gerechtigd op een leefloon als alleenstaande (€ 1.137,97 per
maand).
Hij begint de eerste van de maand deeltijds te werken en verdient een
maandloon van € 1.200.
Berekening:
1.200 – 280,31 = 919,69 < 1.137,97
919,69 x 12 = 11.036,28 inkomsten op jaarbasis
13.655,61 – (11.036,28 – 250) = € 2.869,33
Indien het inkomen van betrokkene na toepassing van de spi-vrijstelling lager
is dan het leefloonbedrag van de categorie waarop hij gerechtigd is, moet
vervolgens op dit inkomen de jaarlijkse forfaitaire vrijstelling toegepast
worden. Deze is voorzien in artikel 22, § 2, van het koninklijk besluit van
11/7/02.
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De vrijstelling mag niet toegepast worden op het niet-vrijgestelde gedeelte van
het loon dat aan de betrokkene wordt betaald in het kader van zijn PWAactiviteiten.



Indien de spi-vrijstelling wordt toegepast en een ander OCMW bevoegd wordt,
past dit nieuwe centrum de vrijstelling verder toe bij de berekening van het
leefloon. Het gaat hier namelijk om een voortgezette tewerkstelling waarbij het
recht op de vrijstelling bij de aanvang van de tewerkstelling bestond.



Indien de spi-vrijstelling wordt toegepast en het recht op een leefloon gedurende
een bepaalde periode wordt onderbroken doordat het aantal uren tewerkstelling
verhoogt, wordt de spi-vrijstelling bij een daling van het aantal uren – en het weer
ontstaan van een recht op een leefloon – opnieuw toegepast indien het gaat om
eenzelfde tewerkstelling. Het gaat hier namelijk om een doorlopende
tewerkstelling waarbij het recht op de vrijstelling bij de aanvang van de
tewerkstelling bestond.



De vrijstelling mag niet (met terugwerkende kracht) toegepast worden op de
inkomsten uit arbeid die betrokkene niet heeft aangegeven aan het centrum.
Indien het OCMW dit in een later stadium te weten komt vordert het centrum het
ten onrechte uitbetaalde leefloon terug zonder toepassing te maken van de
vrijstelling op de inkomsten uit arbeid.

5.4.1.6.Verplichte toepassing voor het OCMW
De vrijstelling is een recht voor betrokkene indien hij aan de voorwaarden voldoet.
Het OCMW moet dit dan ook toepassen bij de berekening van het leefloon.
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5.4.2. Vrijstelling van de inkomsten uit artistieke activiteiten
1) Voorwaarden om van de vrijstelling te genieten
Het gaat om een specifieke variant op de spi-vrijstelling door een vrijstelling toe te
passen op de inkomsten uit een artistieke activiteit waarvan de prestaties
onregelmatig zijn 7.
Voorbeelden van de creatie en de vertolking van artistieke werken zijn
o Audiovisuele en beeldende kunsten
o Muziek

o Literatuur

o Spektakelbedrijf
o Decorontwerp
o Choreografie

De vrijstelling geldt eveneens voor de echtgenoot of de levenspartner van de
gerechtigde op een leefloon categorie 3 mits deze aan de voorwaarden voldoet.

2) Bedrag van de vrijstelling

Vrijstellingen

Basisbedrag op

Bedrag op jaarbasis op

jaarbasis

01/08/2022

€ 2.133,12

€ 3.363,72

uit

artistieke activiteiten

3) Duur van de vrijstelling
De vrijstelling geldt voor een ononderbroken periode van 3 jaar, te rekenen vanaf de
datum dat betrokkene als leefloongerechtigde voor het eerst beschikt over
inkomsten uit een artistieke activiteit.

7

Artikel 35, § 1, 2e lid, van het KB
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De vrijstelling wordt opgedeeld in 3 periodes van één jaar. Indien het bedrag van de
vrijstelling gedurende een dergelijke periode van een jaar wordt overschreden
(wegens te hoge inkomsten), moet met deze inkomsten rekening gehouden worden
gedurende 1 jaar, te rekenen vanaf het moment dat deze inkomsten verworven zijn
en het vrijgestelde bedrag overschreden wordt.
Deze aanrekening van bestaansmiddelen gebeurt onverminderd het feit dat er een
nieuwe vrijstellingsperiode wordt gestart.
Voorbeeld
Een kunstschilder is gerechtigd op een leefloon categorie 2 sinds 01.02.2016 en
-

Verkoopt op 01.08.2017 een schilderij voor € 1.000

-

Verkoopt op 01.10.2017 een schilderij voor € 2.500

-

Verkoopt op 01.09.2018 een schilderij voor € 2.000

-

Verkoopt op 01.02.2019 een schilderij voor € 2.000

-

Verkoopt op 01.09.2019 een schilderij voor € 1.500

-

Verkoopt op 01.11.2020 een schilderij voor € 1.000
Berekening: de vrijstelling start op 01.08.2017 met volgende periodes

-

Periode van 01.08.2017 tot 31.07.2018: maximale vrijstelling € 2.928,35

-

Periode van 01.08.2018 tot 31.07.2019: maximale vrijstelling € 2.928,35

-

Periode van 01.08.2019 tot 31.07.2020: maximale vrijstelling € 2.928,35
→ Eerste periode (01.08.2017 tot 31.07.2018)
01.08.2017 volledige vrijstelling van € 1.000
Restvrijstelling: 2.928,35 – 1.000 = 1.928,35
01.10.2017 gedeeltelijke vrijstelling van de verkoop van het schilderij voor € 2.500
1.928,35 (saldo restvrijstelling) – 2.500 = € 571,65 welke niet mag vrijgesteld worden.
Deze bestaansmiddelen (€ 571,65) zullen gedurende 1 jaar vanaf datum van de
verkoop in aanmerking moeten genomen worden (deze periode verschilt dus van de
vrijstellingsperiode).
Concreet: berekeningswijze van 01.10.2017 tot 30.09.2018
10.712,38 – (571,65 – 250) = € 10.390,73
→ Tweede periode (01.08.2018 tot 31.07.2019)
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01.09.2018 volledige vrijstelling van € 2.000
Restvrijstelling: 2.928,35 – 2.000 = 928,35
Concreet: berekeningswijze van 01.08.2018 tot 30.09.2018
10.712,38– (571,65 (in aanmerking te nemen gedeelte uit de eerste periode) – 250)
= € 10.390,73
01.02.2019 gedeeltelijke vrijstelling
2.000 – 928,35 = 1.071,65 in aanmerking te nemen bestaansmiddelen gedurende 1
jaar vanaf datum van de verkoop
Concreet: berekeningswijze van 01.02.2019 tot 31.01.2020
10.712,38 – (1.071,65 – 250) = € 9.890,73
→ Derde periode (01.08.2018 tot 31.07.2020)
01.09.2019 volledige vrijstelling van € 1.500
Restvrijstelling: 2.928,35 – 1.500 = 1.428,35
Concreet: berekeningswijze van 01.08.2019 tot 31.01.2020
10.712,38 – (1.071,65 (in aanmerking te nemen gedeelte uit de tweede periode) –
250) = € 9.890,73
Periode van 01.02.2020 tot 31.07.2020
Geen in aanmerking te nemen bestaansmiddelen = € 10.712,38
→ Na vrijstellingsperiode van 3 jaar
01.11.2020 : 1.000 in aanmerking te nemen bestaansmiddelen gedurende 1 jaar
vanaf datum van de verkoop
Concreet: berekeningswijze van 01.11.2020 tot 31.10.2021
10.712,38 – (1.000 – 250) = € 9.962,38
4) Verplichte toepassing voor het OCMW
De vrijstelling is een recht voor betrokkene indien hij aan de voorwaarden voldoet.
Het OCMW moet dit dan ook toepassen bij de berekening van het leefloon.
Enige uitzondering is indien de betrokkene zelf vraagt om de vrijstelling niet toe te
passen omdat hij er bv. geen belang bij heeft dat de periode meteen zou ingaan.
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5.4.3. Vrijstelling voor jongeren die studies met voltijds leerplan volgen 8
1) Voorwaarden om te genieten van de vrijstelling voor jongeren die studies met een
voltijds leerplan volgen.
Om het opdoen van beroepservaring te bevorderen en de zelfstandigheid te
vergroten wordt bij de berekening van de bestaansmiddelen geen rekening
gehouden met een forfaitair maandelijks bedrag dat de jongere verdient indien
o Hij studies met voltijds leerplan volgt in een door de Gemeenschappen
erkende, ingerichte of gesubsidieerde instelling

EN
o Er met hem een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie
(GPMI) is afgesloten

De spi-vrijstelling geldt enkel voor iemand die studies met voltijds leerplan volgt én
jonger is dan 25 jaar op het moment dat hij gerechtigd is op een leefloon.
In dit geval kan de vrijstelling wel verder toegepast worden nadat betrokkene 25 jaar
is geworden.
Voorbeeld: Een student begint een opleiding geneeskunde op 23-jarige leeftijd. Hij
vraagt op die leeftijd steun aan. De vrijstelling kan worden toegepast.
Dit is ook het geval wanneer de student na de leeftijd van 25 jaar begint te werken,
maar nog steeds wordt beschouwd als een student in de zin van artikel 11, § 2, van
de wet van 26 mei 2002 omdat hij of zij zijn of haar studies vóór de leeftijd van 25
jaar is begonnen.
Deze spi-vrijstelling kan niet toegepast worden indien de student al 25 jaar is op het
moment dat hij leefloongerechtigd is.

8

Artikel 35, § 2, van het KB
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Deze spi-vrijstelling geldt ook indien de betrokkene reeds werkte als student
vooraleer gerechtigd te zijn op een leefloon.
Het gaat hier namelijk om het bevorderen van het opdoen van werkervaring en het
stimuleren van de zelfstandigheid van de student.
Deze spi-vrijstelling geldt niet enkel indien de betrokkene een studentenjob
uitoefent, maar eveneens wanneer hij inkomsten verwerft in het kader van zijn
studies (bv. bij het volgen van deeltijds beroepssecundair onderwijs, een
middenstandsopleiding,…).
De vrijstelling geldt eveneens voor de echtgenoot of de levenspartner van de
gerechtigde op een leefloon categorie 3 mits deze aan de voorwaarden voldoet.

2) Bedrag van de vrijstelling
Basisbedrag op maandbasis

Bedrag op maandbasis op
01/08/2022

€ 280,31

€ 177,76

1) Duur van de vrijstelling
De vrijstelling geldt gedurende de hele periode waarvoor het geïndividualiseerd
project is afgesloten.
Concreet betekent dit dus dat de vrijstelling geldt gedurende de hele duur van de
studies met voltijds leerplan die gedekt is door het GPMI.
2) Limiet van de toepassing van de spi-vrijstelling
De vrijstelling kan enkel toegepast worden indien betrokkene na toepassing ervan
nog verder gerechtigd is op een aanvullend leefloon.
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Het inkomen mag hoger zijn dan het leefloonbedrag van de categorie waarop hij
gerechtigd is, maar moet na toepassing van de vrijstelling wel lager zijn.
Vanzelfsprekend moeten hierbij ook de andere bestaansmiddelen in aanmerking
genomen worden om na te gaan of het uiteindelijk bedrag van de bestaansmiddelen
lager is dan het leefloonbedrag van de categorie waarop hij gerechtigd is.

3) Verplichte toepassing voor het OCMW
De vrijstelling is een recht voor betrokkene indien hij aan de voorwaarden voldoet. Het
OCMW moet dit dan ook toepassen bij de berekening van het leefloon.
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5.4.4. Is cumulatie tussen de verschillende spi-vrijstellingen mogelijk?
•

Het is niet mogelijk de spi-vrijstelling als werkende of een opleiding volgend
(‘gewone’ vrijstelling), te cumuleren met de spi-vrijstelling in het kader van een
artistieke activiteit.

Indien betrokkene gedurende 3 jaar genoten heeft van de ‘gewone’ vrijstelling kan
hij niet meer genieten van de vrijstelling artistieke activiteit. Andersom is net
hetzelfde.
•

Een student die geniet van de spi-vrijstelling gedurende zijn studies9 kan na het
beëindigen van zijn studies nog genieten van de ‘gewone’ spi-vrijstelling (artikel 35,
§ 1, van het KB van 11/7/02) gedurende 3 jaar in een periode van 6 jaar indien hij
begint te werken en aan de voorwaarden voldoet 10.
Dit recht geldt ook indien het gaat om een lopende tewerkstelling en de student stopt
met studeren.
In dit geval gaat de ‘gewone’ spi-vrijstelling in vanaf de dag dat betrokkene zijn
studies gestopt heeft terwijl de tewerkstelling verder loopt.

9

Artikel 35, § 2, van het KB
Artikel 35, § 1, van het KB
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