Voorwaarden voor leefloon
Het leefloon is een financiële uitkering die u kunt ontvangen als u aan volgende
voorwaarden voldoet:
1e voorwaarde: de nationaliteit
U bent







ofwel:
Belg;
Staatloos;
Erkend vluchteling;
Subsidiair beschermde;
Als vreemdeling in het bevolkingsregister ingeschreven;
Burger van de Europese Unie of familielid van een burger van de Europese Unie of
familielid van een Belg, met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden.
Let op: sommige EU-burgers en hun familieleden (inclusief de familieleden van
Belgen) zijn de eerste drie maanden van hun effectief verblijf uitgesloten van
leefloon. Dit geldt niet voor EU-burgers met de hoedanigheid van werknemer of
zelfstandige of hun familieleden.

2e voorwaarde: uw leeftijd
U bent ofwel:



Minstens 18 jaar oud;
Jonger dan 18 jaar en:
o u bent ontvoogd door het huwelijk;
o u bent zwanger;
o u hebt kinderen ten laste.

3e voorwaarde: werkelijke verblijfplaats
U verblijft gewoonlijk en bestendig in België op legale wijze.
4e voorwaarde: uw inkomen
U hebt geen inkomen of een inkomen dat lager is dan het leefloon. In het laatste geval
past het OCMW enkel het verschil bij *.
5e voorwaarde : u bent bereid te werken
Deze voorwaarde geldt tenzij uw gezondheid en uw specifieke situatie het niet zouden
toelaten te werken.
Het OCMW kan u eventueel een betrekking voorstellen in het kader van artikel 60 § 7,
waardoor u uw sociale rechten (o.a. werkloosheidsuitkering) kan terugkrijgen en
werkervaring opdoet.
6e voorwaarde: uw rechten laten gelden op alle mogelijke uitkeringen (binnen- en
buitenland)
Het leefloon is het allerlaatste sociale vangnet. Als u werkelijk al het mogelijke hebt
gedaan om op een andere wijze aan een inkomen te geraken, bijvoorbeeld een
werkloosheidsuitkering of een tegemoetkoming aan personen met een handicap, onderhoudsgeld…
dan pas heeft u recht op een leefloon.
7e voorwaarde
U ondertekent het contract om mee te werken aan een voor u persoonlijk ontwikkeld
project voor maatschappelijke integratie.
Dit contract is een project op maat, dat in samenspraak en overleg met u wordt
uitgewerkt. Dit contract beschrijft uw het integratie- of tewerkstellingstraject, samen met de
inspanningen waartoe beide partijen zich verbinden om dit traject tot een goed einde te brengen.

* Wat telt mee bij het berekenen van mijn inkomen?
In principe komen alle bestaansmiddelen in aanmerking. Sommige bestaansmiddelen tellen
volledig mee (bijvoorbeeld: sociale uitkeringen, beroepsinkomen, onderhoudsgeld voor jezelf, …),
op andere wordt eerst een berekening toegepast (bijvoorbeeld: onroerend goed, kapitaal, …). Er
zijn ook een aantal vrijgestelde inkomsten, bijvoorbeeld kinderbijslag of onderhoudsgeld voor uw
kinderen…
Ook de bestaansmiddelen van uw partner en van uw inwonende ouders en/of meerderjarige
kinderen worden deels in rekening gebracht.

