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Steun van het OCMW 

Dit document werd opgesteld als onderdeel van het Expertise-project Manorea van 

Mentor-Escale en Minor-Ndako en kan worden gebruikt door iedereen die een NBMV 

begeleidt tijdens diens overgang naar een zelfstandig leven.  

 

1. Equivalent van het leefloon (voor de leeftijd van 18 jaar) 

Het equivalent van het leefloon is een financiële hulp die het OCMW verleent aan 

mensen die geen recht hebben op leefloon (omdat ze niet aan alle voorwaarden 

voldoen) maar zich ook in een noodsituatie bevinden. Wat ons betreft voldoen NBMV’s 

niet aan de leeftijdsvoorwaarde om te genieten van een leefloon. 

Voorwaarden die recht geven op een equivalent van het leefloon: 

 In België verblijven: de aanvrager moet zijn gewoonlijke en effectieve 

verblijfplaats op het Belgische grondgebied hebben en in het bezit zijn van een 

verblijfsvergunning. 

 Staat van behoeftigheid: de aanvrager moet in een noodtoestand verkeren, 

wat betekent dat hij geen huisvesting, voedsel, kleding, toegang tot sanitaire 

voorzieningen of gezondheidszorg kan vinden. 

Net als bij de wet op het recht op maatschappelijke integratie, kan het equivalent van 

het leefloon onderworpen zijn aan bepaalde voorwaarden: 

 Bereidheid om te werken (deze voorwaarde is niet van toepassing op NBMV’s, 

omdat zij jonger dan 18 jaar oud zijn en onder de leerplicht vallen); 

 Uitputting van de rechten op sociale uitkeringen; 

 Uitputting van het recht op levensonderhoud; 

 Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie(GPMI).  
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Heeft een NBMV recht op maatschappelijke dienstverlening of een leefloon? 

JA. 

Als een minderjarige door de Dienst Voogdij (FOD Justitie) wordt geïdentificeerd als 

en Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdeling, kan hij het recht op maatschappelijke 

dienstverlening openen als hij kan aantonen dat hij in een noodtoestand verkeert, 

ongeacht zijn administratief statuut.  

Opgelet: Als deze minderjarige opgevangen wordt in een Fedasil-centrum of een 

andere instelling (inclusief LOI en transitfase bij Fedasil), wordt hij geacht materiële 

hulp te ontvangen. De regelgeving is dan van mening dat hij niet in een staat van 

behoeftigheid verkeert.1 

De wet bepaalt hoeveel de begunstigde elke maand kan ontvangen: 

 Categorie 1: de begunstigde woont samen met één of meer perso(o)n(en) met 

wie hij het huishouden deelt = bedrag voor een samenwonende persoon. 

 Categorie 2: de begunstigde woont alleen = bedrag voor een alleenstaande 

persoon. 

 Categorie 3: de begunstigde heeft een gezin ten laste met ten minste één 

ongehuwd minderjarig kind. Als u samenwoont met een partner, geldt dit bedrag 

voor beide personen samen. 

Opgelet: veel jongeren willen samenwonen om de kosten te delen, maar ze lopen dan 

het risico om een (equivalent van) leefloon als "samenwonende” te ontvangen, maar 

de kosten zullen niet verlagen. Zelfs als twee jongeren een afzonderlijk huurcontract 

hebben, is het mogelijk dat het OCMW hen het bedrag van een samenwonende 

toekent na een bezoek waaruit blijkt dat ze gemeenschappelijke ruimten delen 

(badkamer, keuken). 

 

                                                           
1 Bron*: https://www.mi-is.be/nl/faq    13/02/2017 
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2. Leefloon (vanaf 18 jaar)  

Volgens de wet van 26 mei 2002 moet elk OCMW het recht op maatschappelijke 

integratie garanderen aan mensen die onvoldoende inkomsten hebben en aan de 

wettelijke voorwaarden voldoen.  

Het OCMW vervult deze missie door middel van verschillende maatregelen: 

1. Tewerkstelling via het OCMW:  

 Gesubsidieerde tewerkstelling via het OCMW: Artikel 60, §7 van de organieke 

wet. Dit artikel geeft het OCMW de mogelijkheid om iemand in dienst te nemen 

om hem in staat te stellen het aantal werkdagen te verkrijgen dat voldoende is 

om het recht op werkloosheidsuitkering te openen. De taak die door de 

begunstigde in het kader van zijn arbeidsovereenkomst zal worden vervuld, zal 

plaatsvinden binnen het OCMW (artikel 60, §7 "intern") of bij een externe derde 

via terbeschikkingstelling (artikel 60, §7 “extern”).  

 Financiële interventies: deze interventies zijn een subsidiestelsel voor 

particuliere of publieke werkgevers in ruil voor de inzet van een gebruiker. Dit 

subsidiestelsel is bedoeld om een deel van het salaris te dekken en houdt 

verband met een stelsel van verlaging van de sociale zekerheidsbijdragen van 

de werkgevers.  

2. Het leefloon:  

Wanneer tewerkstelling niet of nog niet mogelijk is. Het kan gepaard gaan met een 

GPMI - Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie. Het vervangt het 

oude "bestaansminimum" en is puur financiële hulp. In sommige gevallen kan het 

worden toegekend in de vorm van een aanvulling op het inkomen uit werk of een 

uitkering. Het kan ook worden aangevuld door de toekenning van één of meer 

aanvullende maatschappelijke dienstverleningen (hulp bij het betalen van een 

huurwaarborg, installatiepremie, medische hulp, enz.). 

3. Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI):  

Het stelt de noodzakelijke stappen en doelstellingen vast voor de progressieve / of 

professionele inschakeling van elke begunstigde van het recht op maatschappelijke 

integratie, waarvoor werkgelegenheid aanvankelijk (nog) niet mogelijk of wenselijk is 

(zie hieronder).  
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Opgelet: een Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie(GPMI) is 

verplicht:  

 Voor jongeren onder de 25 jaar die voltijds studeren of voltijdse studies opnieuw 

opvatten of verderzetten; 

 Voor jongeren onder de 25 jaar die recht hebben op maatschappelijke integratie 

door middel van werk dat in een bepaalde periode leidt tot een 

arbeidsovereenkomst; 

 Als de persoon gedurende de afgelopen 3 maanden, ongeacht de leeftijd, geen 

gebruik heeft gemaakt van het recht op MI (maatschappelijke integratie). 

Deze verschillende soorten hulp kunnen worden gecombineerd en streven naar 

maximale integratie en maatschappelijke participatie.  

Om het recht op leefloon te openen, moeten de begunstigden aan de volgende 

voorwaarden voldoen: 

 Verblijfplaats in België;  

 Statuut (o.a.: genieten van subsidiaire bescherming in de zin van artikel 49/2 

van de wet van 15 december 1980 / vluchteling zijn in de zin van artikel 49 van 

de wet van 15 december 1980); 

 Meerderjarig zijn (18 jaar of ouder), meerderjarig verklaard zijn door een 

huwelijk, kinderen ten laste hebben of zwanger zijn; 

 Niet over toereikende inkomsten beschikken; 

 Bereid zijn om te werken; 

 Gebruik hebben gemaakt van het recht op andere sociale voordelen. 

Financiële steun: bedragen en samenvatting 

Categorie 1: bedrag voor een samenwonende persoon: € 607,01 

Categorie 2: bedrag voor een alleenstaande persoon: € 910,52  

Categorie 3: bedrag met gezin ten laste: € 1254,822 

                                                           
2 Bedragen op 1/9/2018 
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De bedragen zijn terug te vinden op de website:  

https://www.mi-is.be/nl/equivalent-leefloon 

De financiële steun van het OCMW 

Jonger dan 18 jaar 

Equivalent van het leefloon 

Voorwaarden:  

 Telt niet mee voor het leefloon 

 Op het Belgisch Grondgebied 

verblijven 

 Behoeftig zijn  

Ouder dan 18 jaar  

Leefloon  

(wet van 26 mei 2002) 

Diverse mogelijkheden: 

 Werk  

 Leefloon  

 Geïndividualiseerd Project voor 

Maatschappelijke Integratie 

 

Voor meer informatie kan u de helpdesk Manorea bereiken op het nummer: 

 NL: 0485/04.29.75 of per e-mail: manorea@minor-ndako.be 

https://minor-ndako.be/watwedoen/manorea-helpdesk/ 

 FR: 0485/45.40.93 of per e-mail: helpdesk@mentorescale.be 

https://www.mentorescale.be/our-impact/helpdesk-manorea/ 

 

Toelichting bijgewerkt op 14 december 2018 

https://www.mi-is.be/nl/equivalent-leefloon
https://minor-ndako.be/watwedoen/manorea-helpdesk/
mailto:helpdesk@mentorescale.be

