Leefloon
U heeft recht op een leefloon als uw inkomen onvoldoende is en als u niet in staat bent die
toestand te veranderen. Als uw inkomen lager is dan het leefloon, kunt u vragen om het
verschil bij te passen zodat uw inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.
Voorwaarden:
Om recht te hebben op het leefloon moet u aan volgende voorwaarden voldoen:
• uw werkelijke verblijfplaats is in België;
• u heeft de Belgische nationaliteit;
• u bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of u bent door huwelijk meerderjarig
verklaard, u heeft kind(eren) ten laste of u bent in verwachting;
• u beschikt niet over voldoende inkomsten, u kan er geen aanspraak op maken en u
bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere
middelen;
• u bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of
billijkheid,
• u heeft eerst uw recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt.
Voorbeelden: uw recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage ... U
moet het leefloon beschouwen als een laatste toevlucht.
Bijkomend moet u uw rechten laten gelden op onderhoudsgeld vanwege de personen die
daartoe gehouden zijn: uw (ex)-echtgenoot, uw ouders, uw kinderen, de adoptant en de
geadopteerde.
Voldoet u aan alle voorwaarden, maar niet aan de nationaliteitsvoorwaarde, dan kan u
mogelijk aanspraak maken op financiële steun gelijk aan het leefloon.
Hebt u een inkomen dat minder bedraagt dan het leefloon, dan kunt u dan genieten van
een aanvullend leefloon. Het OCMW past het verschil bij en houdt rekening met
vrijgestelde bedragen.

Procedure:
U vraagt het leefloon aan bij de sociale dienst van het OCMW van uw gemeente. Hiervoor
moet u alle nodige informatie geven: identiteit, het bedrag van uw inkomsten en van die
van de mensen waarmee u samenwoont, samenstelling van het gezin, bezittingen ...
Na onderzoek krijgt u het leefloon van het OCMW al dan niet toegekend.
Wanneer er iets verandert in uw situatie dat invloed kan hebben op het bedrag van het
leefloon moet u dit onmiddellijk melden aan de sociale dienst. Uw maatschappelijk
assistent zal regelmatig nagaan of u nog aan de voorwaarden voldoet.
Het leefloon is een vorm van maatschappelijke integratie. De bedoeling van de wet is om
mensen opnieuw te laten aansluiten in de maatschappij, hen te integreren. Dit recht op
maatschappelijke integratie kan bestaan uit een leefloon of uit een tewerkstelling.
Meerderjarige personen jonger dan 25 jaar hebben recht op een tewerkstelling die is
aangepast aan hun persoonlijke situatie en hun capaciteiten. Voor hen wordt altijd binnen
de 3 maanden volgend op uw aanvraag tot leefloon, een geïndividualiseerd project voor
maatschappelijke integratie opgestart. Voor meerderjarige personen van 25 jaar en ouder
kan de maatschappelijk assistent de toekenning van het leefloon al dan niet te koppelen
aan een dergelijk geïndividualiseerd project.

Wat meebrengen:
• Uw identiteitskaart
• Bewijs van uw financiële situatie (klik hier).
Bedrag:
Het bedrag waarop u recht heeft, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand.
Er bestaan drie categorieën:
• Samenwonende: wanneer u met iemand samenwoont met wie u de uitgaven voor
het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, wordt u beschouwd als
“samenwonende”. Dat moet niet noodzakelijk met uw partner zijn
• Alleenstaande: wanneer u alleen woont, wordt u beschouwd als een “alleenstaande”.
• Samenwonend met gezinslast: wanneer u minstens één minderjarig kind ten laste
heeft, wordt u beschouwd als “met gezinslast”.
Het bedrag hangt af van de categorie waartoe u behoort.
De leeflonen op maandbasis bedragen vanaf 1/9/2021


Categorie 1 (samenwonenden): 682,99 euro



Categorie 2 (alleenstaanden): 1024,49 euro



Categorie 3 (personen met een gezin ten laste): 1384,54 euro

Contact socialedienst@ocmwhoegaarden.be 016/768 768 (keuze 2)

