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Sociale zekerheid  Sociale bijstand
➢ Sociale zekerheid = opgebouwde rechten
➢ Sociale bijstand:
* Residuair
* Niet-contributief
* Behoeftigheid (‘middelentoets’)
* Minimuminkomen ( ~ loon)

➢ Specifiek voor OCMW’s: organisatie op lokaal niveau

Leefloon: voorwaarden (1)

1. Werkelijke verblijfplaats in België
* Bevoegdheid
* AACB

2. Nationaliteit
* Belg
* EU-onderdaan of gehuwd met EU-onderdaan
(Maar: risico verblijfsrecht!)
* Vluchteling of subsidiaire beschermde
* Staatloze

Leefloon: voorwaarden (2)

3. Leeftijd
* Meerderjarig
* Tenzij ontvoogd: huwelijk, ouderschap, zwangerschap

4. Onvoldoende eigen bestaansmiddelen
* Middelentoets:
- Aanvrager
- Personen waar aanvrager gezin mee vormt
* Sommige inkomsten zijn vrijgesteld

Leefloon: voorwaarden (3)

5.

Werkbereidheid
* Tenzij dit om gezondheidsredenen of billijkheidsredenen niet kan;
* Inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis
* Invulling op maat: vb. volgen Nederlandse lessen,
integratiecursus, VDAB-opleiding, studie bij de hogeschool, …

6.

Rechten op andere uitkeringen maximaal uitputten
* Wet: “eerst recht laten gelden op andere uitkeringen” =>
voorschotten
* Onderhoudsgeld: voor kinderen én ten persoonlijke titel

Leefloon: categorieën en bedragen

Categorie A:
Samenwonende

607,01 euro per
maand

7.284,12 euro per
jaar

Categorie B:
Alleenstaande

910,52 euro per
maand

10.926,19 euro per
jaar

Categorie E:
Samenwonende
met gezinslast

1.254,82 euro per
maand

15.057,85 euro per
jaar

Leefloon: berekening - theorie

➢ Wiens inkomsten?
1. Personen waarmee de aanvrager gezin vormt (‘als koppel’)
- Gehuwden
- Wettelijk samenwonenden
- Feitelijk samenwonenden
2. Ascendenten / Descendenten 1ste graad
- Inkomsten minderjarige kinderen / vakantiewerk
- Tijdelijke samenwoonst bij ouders in specifieke situaties

➢ Welk inkomen?
- Alle wettelijk te verrekenen inkomsten (loon, uitkering, …) boven het bedrag
samenwonende worden doorgerekend bij de aanvrager.

Maatschappelijke dienstverlening Algemeen
➢ Art. 1 Organieke wet op de OCMW’s (8 juli 1976):
“Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot
doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat
beantwoordt aan de menselijke waardigheid.”
➢ Equivalent leefloon
* Cfr. nationaliteitsvoorwaarden verbonden aan het leefloon
* Vaak identiek aan leefloon, maar achterliggend heel ander uitgangspunt
➢ Aanvullende bijstand
* Lokaal bepaald
* Cruciaal belang van sociaal onderzoek
* Financieel, materieel, administratief, …

Maatschappelijke dienstverlening –
Antwerpen (1)
Financieel
- A-norm
* Doelstelling = inzetten op professionele activering van steungerechtigde
* Leefloon kan worden aangevuld met activeringskost
=> tussenkomst in uitgaven voor goedgekeurd activeringstraject
(inschrijvingsgeld opleiding, aankoop materiaal, …
- B-norm
* 3 Categorieën: 60+’ers, 66% blijvende AO, individuele situaties
* Ingeschreven in bevolkingsregister of statuut OVN-vluchteling
* Wederkerigheidsprincipe
* Leefloon wordt aangevuld tot aan de zgn. ‘referentienorm’, basis hiervoor zijn
de bedragen van het IGO

Maatschappelijke dienstverlening –
Antwerpen (2)
- Fonds Kinderarmoede
- Wie? Alle minderjarige, inwonende kinderen van OCMW-klanten in de brede zin:
gerechtigden op (equivalent) leefloon, werkervaringsklanten, klanten in
schuldbemiddeling of budgetbeheer, …
- Waarvoor? Verplichte - en niet-verplichte schoolkosten:
* Schoolfacturen;
* Eéndaagse schooluitstappen;
* Paramedische of psychologische ondersteuning: logopedie, traumaverwerking,
ondersteuning bij dyslexie, …
- Hoeveel? Max. € 300,00 per jaar per kind

Maatschappelijke dienstverlening –
Antwerpen (3)
- Tussenkomsten Vrije Tijd
- Wie? Alle minderjarige, inwonende kinderen van OCMW-klanten in de brede zin:
gerechtigden op (equivalent) leefloon, werkervaringsklanten, klanten in
schuldbemiddeling of budgetbeheer, …
- Waarvoor?
* Lidgelden sportclubs of socioculturele verenigingen (incl. materiaal)
=> Enkel groessporten (geen fitnes) – gevechtssporten limitatief
* (Meerdaagse) schoolreizen
* Vakantieparticipatie, …
- Hoeveel?
* Maximum € 200,00 per jaar per klant
* 80/20-principe: klant betaalt zelf 20% van de kost
=> principe geldt niet voor schoolreizen

Maatschappelijke dienstverlening –
Antwerpen (4)
➢ Schuldbemiddeling
Verschillende vormen:

1. Schuldbemiddeling
2. Budgetbeheer
3. Collectieve schuldenregeling (intern / extern)

Toegankelijk voor alle burgers die hun gewoonlijk verblijf in Antwerpen
hebben. Ook bvb. voor mensen met inkomen uit arbeid.
Centraal georganiseerd (op afspraak):
Clara Snellingsstraat 27
2100 Deurne
postbus.schuldbemiddeling@antwerpen.be
tel. 03 298 13 00

Maatschappelijke dienstverlening
Antwerpen (5)
➢ Energieteam
* Bemiddelt bij energie- en waterleverancier in geval van
betaalachterstallen
* Bereidt dossiers voor de Lokale AdviesCommissie (LAC) voor

* Behandelt aanvragen voor:
- Stookoliepremie
- Minimale levering aardgas (budgetmeter – winteperiode)
- Tegemoetkomingen uit energiefonds
- Tegemoetkomingen uit Fonds Jovel
Centraal georganiseerd (op afspraak):
Clara Snellingsstraat 27
2100 Deurne
energieteam@antwerpen.be
tel. 03 298 13 25

Medische waarborgen (MWB)
➢ Prioritair: toeleiden naar huisarts ifv opmaak GMD indien nog niet in orde
➢ RIZIV-gerelateerde kosten
* MWB wordt niet automatisch toegekend
* Kan mits gemotiveerd verslag wel door OCMW-raad worden goedgekeurd.
- Criterium = kan klant een menswaardig bestaan leiden?
- Concreet: kunnen kosten dagelijks leven worden betaald, worden er
schulden opgebouwd, grootte medische kost, …
* Bij erkend chronisch zieken kan medische waarborg bij behoud situatie
vlot verlengd worden. In andere situaties telkens beslissing op niveau van
de OCMW-raad

➢

Niet-RIZIV-geralteerde kosten
* Steeds mits omstandig gemotiveerd verslag omtrent medische noodzaak

VRAGEN?

