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Naam cliënt 
Straat  
9000 GENT 

 
 
 
Contactpersoon 
Dierickx David 
tel. 09/266 35 67 
david.dierickx@ocmw.gent 

 

Datum 
 

Uw kenmerk 
 
Ons kenmerk 
SD-55156 
160584 

 
 
Geachte, 
 
Wat heeft het OCMW beslist? 
Mevrouw ********** 
Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst heeft op  het volgende beslist: 
Het OCMW kent u ambtshalve een leefloon als samenwonende met gezinslast toe vanaf 01/03/2021. 
 
Indien u een inkomen hebt, is uw leefloon in opleg op dit inkomen. 
 
 
Het OCMW zal na maximum één jaar uw situatie herbekijken en een nieuwe beslissing nemen. 
Het OCMW zal ook bij elke wijziging in uw situatie, die een invloed heeft op uw recht of het bedrag van 
het u toegekende leefloon, zijn beslissing herzien. 
 
Waarom? 
U voldoet momenteel aan de wettelijke voorwaarden voor het leefloon (Wet van 26 mei 2002 en K.B. van 
11.07.2002). 
- u bent vrijgesteld van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. 
 
Wat is het bedrag dat u zal ontvangen? 
Het barema leefloon als samenwonende met gezinslast bedraagt 1330,74 EUR. 
Momenteel bedraagt uw recht op leefloon 1.330,74 EUR per maand. 
Voor de berekening zie bijlage. Als uw inkomen wijzigt, wordt dit bedrag aangepast en ontvangt U een 
nieuwe berekening. 
 
Hoe wordt dit leefloon uitbetaald? 
Uw leefloon wordt betaald volgens afspraak met uw maatschappelijk werker. 
Om u te kunnen betalen, hebben wij de bewijzen nodig van de inkomsten die in aanmerking komen voor 
de berekening van uw leefloon.  
 
Leest u nog even deze belangrijke mededelingen. 
- u moet uw rechten op Belgische en buitenlandse sociale uitkeringen uitputten. (artikel 3, 6° Wet van 26 
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mei 2002). Uw maatschappelijk werker kan u hierbij helpen. 
- als uw sociale of financiële situatie wijzigt, moet u zelf het OCMW hiervan onmiddellijk op de hoogte 
brengen (artikel 22 Wet van 26 mei 2002). 
- u moet elk verblijf in het buitenland vooraf melden. 
- u kan een sanctie oplopen als u onvolledige of onjuiste verklaringen aflegt die het bedrag van het 
leefloon beïnvloeden, of indien u bestaansmiddelen niet aangeeft (artikel 30 en 31 Wet van 26 mei 
2002). 
- indien u niet akkoord gaat met deze beslissing, kan u in beroep gaan. U vindt hierover meer informatie 
op het einde van deze brief. 
- indien u een voordelig abonnement voor De Lijn of meer informatie wenst te bekomen contacteer uw 
maatschappelijk werker. 
- het OCMW Gent neemt de kosten die verbonden zijn aan een opname in een ziekenhuis, in de periode 
dat u  recht heeft op leefloon, ten laste. 

 
 
 
Berekening 
                                      -------------------------------                                           
Maandelijkse weergave                | Baremabedrag cat   1.330,74 |                                           
                                      -------------------------------                                           
                                                      |-------------------------------------------------------| 
                                                      |Meegerekende |    Totaal   |Inkomsten&Spi|  Inkomsten  | 
                                                      |  Inkomsten  |  Inkomsten  | Per rubriek |   Per type  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
|naam voornaam(Aanvrager)                             |        0,00 |             |             |             | 
|                                                     |-------------------------------------------------------| 
|                                                     |             |        0,00 |             |             | 
|                                                     |-------------------------------------------------------| 
|Inkomsten uit arbeid                                 |             |             |        0,00 |             | 
|                                                     |-------------------------------------------------------| 
|               Vast loon                             |             |             |             |        0,00 | 
|                                                     |-------------------------------------------------------| 
|Uitkeringen                                          |             |             |        0,00 |             | 
|                                                     |-------------------------------------------------------| 
|               Werkloosheidsuitkering,               |             |             |             |        0,00 | 
|                                                     |-------------------------------------------------------| 
|               Pensioen,                             |             |             |             |        0,00 | 
|                                                     |-------------------------------------------------------| 
|               Pensioen,                             |             |             |             |        0,00 | 
|                                                     |-------------------------------------------------------| 
|               Uitzonderlijke inkomsten,             |             |             |             |        0,00 | 
|                                                     |-------------------------------------------------------| 
|               Uitzonderlijke inkomsten,             |             |             |             |        0,00 | 
|                                                     |-------------------------------------------------------| 
|Varia                                                |             |             |        0,00 |             | 
|                                                     |-------------------------------------------------------| 
|               Huurinkomsten,                        |             |             |             |        0,00 | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
|Wettelijke vrijstelling                              |        0,00 |             |             |             | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
|resultaat simulatie RMI ******    (Aanvrager)                      |                                           
|Jaarlijks recht:                                         15.968,89 |                                           
|Maandelijks recht:                                        1.330,74 |                                           
|-------------------------------------------------------------------|                                           
 
 
 
 

 
Waar kunt u terecht met vragen? 
Als u nog vragen hebt over de beslissing, de berekening of de uitbetaling neem dan contact op met uw 
maatschappelijk werker. 
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Met de meeste hoogachting,  
Namens het OCMW  
  
Mieke Hullebroeck Rudy Coddens 
 
 
 

 
 

algemeen directeur voorzitter BCSD 
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 Gent, 
23/04/2021 

 
Betreft de begunstigde : 
Naam en voornaam ******* 

Werkelijke verblijfplaats straat 

9000, GENT 

INSZ-nummer ******* 

 

Attest ten behoeve van de energieleverancier voor de toepassing van de sociale maximumprijzen 
(specifiek sociaal tarief) voor het abonnement van het gezin waarvan de begunstigde deel uitmaakt 

 
- REFERENTIEJAAR 2021 - 

 
Voorafgaandelijk 
-  Dit attest wordt afgeleverd met het akkoord en/of op vraag van betrokkene om aan administratieve 

formaliteiten te voldoen. 
-  Bepaalde inkomens (zoals het leefloon) worden volgens de wet voor onbepaalde duur toegekend. Het 

OCMW moet regelmatig nagaan of de situatie van de cliënt niet is gewijzigd. 
-  Als de cliënt van het OCMW niet de abonnee is van gas- of elektriciteit maar samenwoont met de 

1Gabonnee, dient samen met dit attest ook een bewijs van gezinssamenstelling te worden verstuurd. 
-  In geval van wijziging van energieleverancier, dient de rechthebbende zo snel mogelijk bij het OCMW 

een nieuw attest aan te vragen. 
 
Wij ondergetekenden, Rudy Coddens, Voorzitter BCSD en Mieke Hullebroeck, Algemeen directeur van 
het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent, verklaren dat bovenstaande persoon 
sinds 1 maart 2021 rechthebbende is van : 
 
- een leefloon, toegekend door het OCMW van zijn gemeente (Wet 26 mei 2002 betreffende het recht 

op maatschappelijke integratie – art. 4, eerste lid, 1° van de programmawet van 27 april 2007 – 
artikel 37, § 19, eerste lid, 1°, van de Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994) ; 

- een financiële steun verstrekt door het OCMW aan een persoon die is ingeschreven in het 
vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd en die omwille van zijn 
nationaliteit niet kan beschouwd worden als een gerechtigde op maatschappelijke integratie 
(Organieke Wet op de OCMW’s van 8 juli 1976 - Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen – art. 4, eerste 
lid, 2° van de programmawet van 27 april 2007). 

- een maatschappelijke steun verstrekt door het OCMW die geheel of gedeeltelijk door de federale 
staat wordt ten laste genomen op grond van de artikelen 4 en 5 van de Wet van 2 april 1965 
betreffende de tenlasteneming van de steun, toegekend door de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn (Organieke Wet op de OCMW’s van 8 juli 1976 – art. 4, eerste lid, 1° van de 
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programmawet van 27 april 2007 – artikel 37, § 19, eerste lid, 2°, van de Wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994) 

- een tegemoetkoming (voorschot) toegekend door het OCMW in afwachting van het gewaarborgd 
inkomen voor bejaarden, een inkomensgarantie voor ouderen of een tegemoetkoming voor 
gehandicapten, zoals bedoeld in artikel 37, § 19, eerste lid, 3° en 4° van de Wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. 
(Organieke Wet op de OCMW’s van 8 juli 1976 – art. 4, eerste lid, 3° van de programmawet van 27 
april 2007) ; 

 
De algemeen directeur De Voorzitter BCSD 
 

       

 
 

KLANTNUMMER BIJ DE LEVERANCIER : 

*  Het 2e en 3e lid van artikel 28 § 2 van de Organieke OCMW-Wet van 8 juli 1976 preciseren de delegatie 
van de handtekeningsbevoegdheid in de OCMW’s. Voor de Vlaamse OCMW’s, ingevolge art. 183 
OCMW-decreet 19 december 2008 kan de handtekeningsbevoegdheid van dit attest overigens 
gedelegeerd worden op de wijze in het huishoudelijk reglement omschreven. 
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 BELANGRIJKE MEDEDELING 

U KUNT TEGEN EEN BESLISSING OVER LEEFLOON OF MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING IN BEROEP 
GAAN 

 

Wanneer kunt u in beroep gaan? 

• Als u niet akkoord gaat met deze beslissing 
U moet beroep aantekenen binnen de drie maanden. Deze drie maanden beginnen te lopen vanaf de dag dat de 
postbode zich bij u aanmeldde of een kaart in de brievenbus stak. 

Let op: de beslissing van het OCMW blijft geldig en kan in die tijd dus worden uitgevoerd zolang er geen vonnis is van 
de arbeidsrechtbank. 
 

• Als het OCMW geen beslissing nam over uw aanvraag binnen één maand  
U moet beroep aantekenen binnen drie maanden vanaf de dag dat u vaststelt dat u geen beslissing kreeg van het 
OCMW over uw aanvraag.   

 
Hoe kunt u in beroep gaan? 

• Door een verzoekschrift af te geven op de griffie van de arbeidsrechtbank. 
• Door een verzoekschrift aangetekend op te sturen naar de griffie van de arbeidsrechtbank. 

Als u woont in Gent1, bezorgt u dit verzoekschrift aan de griffie van de arbeidsrechtbank Gent, afdeling Gent, Opgeëistenlaan 
401 C, 9000 Gent. 

Wie moet aanwezig zijn op de arbeidsrechtbank? 2 

Zowel het OCMW als u zelf moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn tijdens de rechtszaak.   
U kunt u laten helpen of vertegenwoordigen door: 

• een advocaat; 
• uw echtgenoot, wettelijk samenwonende of een bloed- of aanverwant die u een schriftelijke volmacht geeft en door 

de rechter toegelaten wordt; 
• een vertegenwoordiger van uw vakbond of een sociale organisatie die uw belangen verdedigt. 

 
Wie betaalt de kosten? 

Het OCMW moet de kosten voor de procedure betalen (tenzij de rechtbank anders beslist) 3.  
 
Hebt u nog vragen? 

Neem contact op met uw maatschappelijk werker. 

 

 
1 Het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Gent 
 
2 Op het ogenblik van de rechtsingang en later in de procedure dienen de partijen in persoon of bij advocaat te 
verschijnen. U kunt u ook laten vertegenwoordigen (artikel 728 van het Gerechtelijk Wetboek). 
 
3 Het OCMW moet de kosten voor de procedure betalen tenzij de rechtbank het geding tergend en roekeloos vindt 
(artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek). 


