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Je leefloon is goedgekeurd 1
Dit is een belangrijke brief.

Liv Loon

Is iets niet duidelijk?

Goednieuwsstraat 13

Contacteer dan je assistent.

9000 GENT

Beste,
Je hebt recht op een leefloon.1
Vanaf 31 maart 2021 heb je recht op 1330,74 euro per maand.
Als je situa�e verandert, kan het bedrag veranderen.
Bijvoorbeeld als je meer of minder loon hebt.

Er zi�en 4 brieven in deze envelop:
1. De berekening van je leefloon
2. Informa�e over je leefloon
3.Een a�est voor kor�ng op energie. Stuur die op.
4.Wat doen als je niet akkoord bent met de beslissing?

Vragen?
Hulp nodig?
Contacteer
je assistent
Uw kenmerk: /

David Berten
09 266 35 67
Rerum Novarumplein 180 - 9000 Gent
david.berten@ocmw.gent
Ons kenmerk: SD-55156 160584
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1. Berekening van je leefloon
€

We hebben je leefloon berekend.
Volgens onze gegevens is dit je situa�e:
Je bent:
• samenwonende
• met 3 kinderen
• 1 kind is ouder dan 18 jaar)
Je inkomsten:
• Groeipakket (kindergeld): 509,37 euro per maand.
• Je hebt geen andere inkomsten

In die situa�e heb je
recht op 1330,74 euro per maand.

Veranderingen? Contacteer je assistent 2
• Bijvoorbeeld andere inkomsten, huisgenoten, verhuis, ...
Dan maken we een nieuwe berekening.
• Contacteer je assistent als je naar het buitenland wil.
• Als je informa�e niet klopt, word je bestra�. 3
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2. Informatie over je leefloon
Hoe wordt het leefloon betaald?
Bespreek dat met je assistent.

Andere rechten:
• Je moet alles waar je recht op hebt, gebruiken.
Zoals sociale tarieven en uitkeringen.4
Bekijk dat samen met je assistent.
Je hebt zeker recht op:

• een goedkoper abonnement voor De Lijn
• een Uitpas met kor�ng (ook voor sociaal restaurant)
• kor�ng voor energie (elektriciteit, gas en water).
Bezorg het a�est op pagina 7 aan je
energieleveranciers.
• OCMW Gent betaalt de kosten van een opname in
een ziekenhuis (alleen in de periode dat je recht hebt
op leefloon).

Belangrijke informa�e
• Ben je niet akkoord met de beslissing van het OCMW?
Dan kan de rechtbank de beslissing onderzoeken.
Je vindt hierover meer informa�e op pagina 7.

Met de meeste hoogach�ng,
Namens het OCMW

Mieke Hullebroeck
algemeen directeur

Rudy Coddens
voorzi�er BCSD

Zie
achterkant
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0 Je moet geen “geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integra�e” volgen.
1 U voldoet momenteel aan de we�elijke voorwaarden voor het leefloon
(Wet van 26 mei 2002 en K.B. van 11.07.2002).
2 (ar�kel 22 Wet van 26 mei 2002).
3 U kan een sanc�e oplopen als u onvolledige of onjuiste verklaringen aflegt die het
bedrag van het leefloon beïnvloeden, of indien u bestaansmiddelen niet aangee�
(ar�kel 30 en 31 Wet van 26 mei 2002).
4 U moet uw rechten op Belgische en buitenlandse sociale uitkeringen uitpu�en.
(ar�kel 3, 6° Wet van 26 mei 2002).
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3. Attest voor energie-leverancier
Betre� de begunstigde :
Naam en voornaam

Loon Liv

Werkelijke verblijfplaats

Goednieuwsstraat 13
9000, GENT

INSZ-nummer

123-1234567-12

Geef een KOPIE van dit a�est aan
je energie-leveranciers
Dan krijg je kor�ng op je factuur voor elektriciteit,
gas en water.

A�est voor de energieleverancier:
gebruik van de sociale maximumprijzen (specifiek sociaal tarief)
voor het abonnement van het gezin van de beguns�gde
- REFERENTIEJAAR 2021 Vooraf
• Dit is een a�est over de situa�e van de cliënt van OCMW.
De cliënt is akkoord en/of hee� dit zelf gevraagd om aan administra�eve
regelingen te voldoen.
• Het leefloon wordt volgens de wet voor onbepaalde duur toegekend. Het
OCMW moet regelma�g nagaan of de situa�e 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, moet ook een bewijs van
gezinssamenstelling worden verstuurd, samen met dit a�est.
• Als de cliënt van energieleverancier verandert, moet hij zo snel mogelijk een
nieuw a�est vragen bij het OCMW.
•

Vragen?
Hulp nodig?
Contacteer
je assistent

David Berten
09 266 35 67
Rerum Novarumplein 180 - 9000 Gent
david.berten@ocmw.gent
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Wij ondergetekenden, Rudy Coddens, Voorzi�er 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 integra�e – art. 4, eerste
lid, 1° van de programmawet van 27 april 2007 ar�kel 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
mach�ging tot verblijf voor onbeperkte �jd en die omwille van
zijn na�onaliteit niet kan beschouwd worden als een gerech�gde
op maatschappelijke integra�e (Organieke Wet op de OCMW’s van
8 juli 1976 - Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de ves�ging 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 ar�kelen 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
programmawet van 27 april 2007 – ar�kel 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
afwach�ng van het gewaarborgdinkomen voor bejaarden, een
inkomensgaran�e voor ouderen of een tegemoetkoming voor
gehandicapten, zoals bedoeld in ar�kel 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 Voorzi�er BCSD

KLANTNUMMER BIJ DE LEVERANCIER : XXXXXXXX
* Het 2e en 3e lid van ar�kel 28 § 2 van de Organieke OCMW-Wet van 8 juli 1976
preciseren de delega�e 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 a�est overigens gedelegeerd worden op de wijze in
het huishoudelijk reglement omschreven.
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4. Wat als je niet akkoord bent met de beslissing?
De rechtbank kan de beslissing onderzoeken.
Dat heet 'in beroep gaan'.

Wanneer kan je in beroep gaan?
● Je bent niet akkoord met de beslissing in deze brief.
Je hebt 3 maanden �jd om in beroep te gaan bij de
rechtbank.
Deze 3 maanden starten vanaf de dag dat de postbode
deze brief aan jou gaf of een kaart in de brievenbus
stak.
Pas op:
Zolang er geen uitspraak is van de rechtbank,
verandert de beslissing van het OCMW niet.

• Nam OCMW geen beslissing over je aanvraag binnen één
maand?
Je hebt 3 maanden �jd om in beroep te gaan bij de
rechtbank.
Deze 3 maanden starten vanaf de dag dat je merkt dat
je geen beslissing kreeg van het OCMW over je
aanvraag.

Vragen?
Hulp nodig?
Contacteer
je assistent

David Berten
09 266 35 67
Rerum Novarumplein 180 - 9000 Gent
david.berten@ocmw.gent

Zie
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Hoe kan je in beroep gaan?
1. Vraag dit aan de arbeidsrechtbank.
Stuur een aangetekende brief, of geef de brief af.
Adres1:
Griffie van de arbeidsrechtbank Gent
afdeling Gent
Opgeëistenlaan 401 C
9000 Gent.
2. Je krijgt een uitnodiging
3. Ga op de juiste datum naar de arbeidsrechtbank

Wie moet aanwezig zijn op de arbeidsrechtbank?

2

● OCMW
● Jij of iemand die jou vertegenwoordigt
Je kan je laten helpen of laten vertegenwoordigen door:
• een advocaat
• je echtgenoot,
je partner die we�elijk met je samenwoont,
een bloedverwante of aanverwant (familie)
Die moet jij een schri�elijke volmacht geven.
De rechter moet toela�ng geven.
• een vertegenwoordiger van je vakbond of
een sociale organisa�e die je belangen verdedigt

Wie betaalt de kosten? 3
Het OCMW moet de kosten betalen
(tenzij de rechtbank anders beslist) .

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).

pagina
8 van 8

