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Als je op eigen benen staat en géén of bijna geen inkomen hebt,
kan je een leefloon vragen bij het OCMW. Het OCMW geeft niet
alleen geld maar helpt b.v. ook om een job te vinden, zodat je
meer kansen hebt op een zelfstandig leven. Natuurlijk heeft niet
iedereen recht op een leefloon.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?
•
•
•

•
•
•

je bent meerderjarig (voor minderjarigen: zie achteraan)
je bent Belg, E.U.-inwoner die in België heeft gewerkt, erkend
vluchteling of niet-Belg, ingeschreven in het bevolkingsregister
van de gemeente waar je woont
je beschikt niét over eigen inkomsten of je inkomen is per maand
lager dan:
•
417,07 euro als samenwonende
•
625,60 euro als alleenstaande
•
834,14 euro als alleenstaande met kinderen
je hebt je eventuele recht op loon, werkloosheidsuitkering, ziektevergoeding, pensioen, onderhoudsgeld al opgevraagd
je kan aantonen dat je werkbereid bent en dat je inspanningen
doet om werk te vinden (voor jongeren die willen studeren, kan
men een uitzondering maken)
je woont in België

Wat biedt de leefloonwet aan -25-jarigen?
De leefloonwet wil niet alleen voor een inkomen zorgen, maar
ook de zelfstandigheid van jongeren vergroten. Daarom moet
al wie jonger is dan 25 jaar, een integratiecontract afsluiten om
een leefloon te krijgen. In dat contract staan de plichten van de
leefloonvrager en van het OCMW. Het is een contract ‘op maat’.
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Dat wil zeggen dat de afspraken zoveel mogelijk aangepast
worden aan de situatie van de leefloonvrager. Die kan dus gerust
zelf voorstellen doen. De leefloonvrager mag iemand meenemen
naar de bespreking (b.v. een vriend, een leraar of iemand van een
JAC).
Hoe gaat het OCMW te werk? Er zijn drie mogelijkheden:
•
het OCMW zoekt mee naar een job die aangepast is aan jouw
mogelijkheden. Tot aan de eerste werkdag krijg je een leefloon
•
het OCMW zoekt, als je nog niet klaar bent om te gaan werken,
naar een opleiding. In tussentijd krijg je een leefloon
•
het OCMW sluit met jou een contract waarin staat dat jij weer
gaat studeren en dat het OCMW je studies en een leefloon
betaalt. Het OCMW zal nagaan of je ouders een deel van
je studies kunnen betalen en of je recht hebt op een studiebeurs
Vooraleer je zo’n integratiecontract tekent, heb je 5 dagen
bedenktijd. Praat er over met iemand die je goed kent. Zo wordt
het makkelijker  duidelijk of dit een geschikt traject is voor jou.
Als je met het OCMW tot een akkoord komt over één van de drie
mogelijkheden, kan je dus een leefloon krijgen. Soms krijg je
ook een leefloon als je gezondheid of je persoonlijke of familiale
situatie het niet toelaten om te werken of als je in afwachting bent
van een job.

Hoe doe je een aanvraag?
Je doet een aanvraag bij het OCMW van de gemeente waar
je woont. Als je student of dakloos bent of in een instelling
verblijft, moet je naar het OCMW van de gemeente waar je bent
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ingeschreven in het bevolkingsregister. Als je geschrapt bent uit
het bevolkingsregister, ga je naar het OCMW van de gemeente
waar je zou willen wonen.
Als je een mondelinge aanvraag doet, vraag je best een bewijsje.
Een schriftelijke aanvraag verstuur je liefst aangetekend. Na de
aanvraag onderzoekt een maatschappelijk werker je woon- en
gezinssituatie, je gezinsinkomen enz. Meestal komt hij daarvoor
aan huis. Je moet alle nodige inlichtingen geven en alle inkomsten
vermelden.
Voor het OCMW een beslissing neemt, kan je vragen om gehoord
te worden door de OCMW-raad. De aanvraag om gehoord te
worden moet je schriftelijk doen. Je mag iemand meenemen naar
dat gesprek.
Binnen 30 dagen na de aanvraag moet de OCMW-raad een
beslissing nemen. Ten laatste 8 dagen later moet de raad met een
aangetekende brief haar beslissing kenbaar maken. Ben je het
niet eens met die beslissing, dan kan je beroep aantekenen. Dat
moet binnen 3 maanden via een brief aan de griffie (= secretariaat)
van de Arbeidsrechtbank. Op de achterkant van de brief van
de OCMW-raad staan de richtlijnen. De procedure is gratis. In
tussentijd telt wel de beslissing van de OCMW-raad.

Welk bedrag krijg je?
De vermelde bedragen zijn maximumbedragen per maand.
•
417,07 euro als samenwonende
•
625,60 euro als alleenstaande
•
834,14 euro als alleenstaande met kinderen
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Het kan zijn dat je minder krijgt, b.v. omdat je een kleine bron van
inkomsten hebt.

Kan het OCMW het leefloon terugvragen?
Het OCMW kan het leefloon geheel of gedeeltelijk terugvragen:
•
als je situatie met terugwerkende kracht wijzigt
•
als je met terugwerkende kracht inkomsten verwerft voor
dezelfde periode waarin je een leefloon ontving
•
bij vergissingen, onjuiste verklaringen of bij bedrog
Je mag vragen om in maandelijkse schijven terug te betalen. Soms
wordt het leefloon teruggevorderd van diegenen die eigenlijk in
jouw onderhoud moeten voorzien (echtgenoot, ex-echtgenoot,
ouders…), behalve als hun inkomen onder een wettelijk
vastgestelde grens ligt.
Je moet alle wijzigingen in je situatie onmiddellijk melden, ook
als je b.v. langer dan 1 maand naar het buitenland gaat, anders
kan het OCMW het geld terugeisen. Het OCMW zal regelmatig
en minstens 1 keer per jaar nagaan of je nog recht hebt op een
leefloon.

Kan een minderjarige een leefloon krijgen?
Minderjarigen komen niet in aanmerking voor een leefloon, tenzij
ze getrouwd zijn, kinderen ten laste hebben of zwanger zijn.
Minderjarigen kunnen onder strikte voorwaarden een zekere
financiële steun krijgen van het OCMW.
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Adressen, folders, websites
Voor inlichtingen ga je naar:
•
het OCMW van je gemeente (bij voorkeur)
•
de sociale dienst van je gemeente (zij kunnen zeker inlichtingen
geven, maar ze zullen je moeten doorverwijzen naar het OCMW)
Zie hiervoor: in het telefoonboek, bij de informatiedienst van de
gemeente of via www.pinakes.be Kies voor Nederlands, dan
voor Pinakes-on-line. Klik op ‘zoeken’ en voor de naam van je
gemeente in.
JAC’s (= jongerenadviescentra)
In een JAC kan je, zonder afspraak en anoniem, terecht met alle
vragen en problemen, ook i.v.m. het leefloon. Je kan ook e-mailen,
bellen of schrijven. Voor een JAC in jouw regio: www.jac.be.
Voor een elektronische folder:
www.mi-is.be/nl/themes/opendeurdagen/gids_OCMW_geheel_nl.pdf.
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En dan is er ook nog het JIP!
Wil je meer uitleg over dit thema? Wil
je één van de vermelde websites of
folders bekijken? Loop dan binnen in het
JIP of jongereninformatiepunt. Je kan
er terecht met vragen of problemen in
verband met wonen, werk, seks, relaties,
sport,
jeugdverenigingen,
vorming,
drugs, geld, cultuur, toerisme, mobiliteit,
gezondheid, onderwijs, geweld enz.  
In een JIP kan je zelf informatie
opzoeken, maar je bent er ook welkom
voor een gesprek. Als je wil, zoekt de
JIP-medewerker mee naar een antwoord
op je vraag of een oplossing voor
jouw probleem. Heb je verder advies,
hulp of begeleiding nodig, dan word
je doorverwezen naar een persoon of
dienst die je verder kan helpen.   
Voor het adres en het
telefoonnummer van een JIP
in de buurt: zie www.jips.be.   
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