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1. Wat doet een OCMW ?1. Wat doet een OCMW ?

Het OCMW kan je helpen om je rechten te activeren of te herstellen. Het onderzoekt je sociale, 
administratieve en financiële situatie en begeleidt je doorheen een reeks stappen om jouw sociale 
rechten te activeren.

Het OCMW zal in de eerste plaats je bestaansmiddelen (financiële middelen) onderzoeken.  
Afhankelijk van je situatie krijg je ofwel een activering van een leefloon ofwel equivalente bijstand 
aangeboden. Het OCMW kan je ook een inschakelingsbetrekking aanbieden (artikel 60). Het is ook 
mogelijk om hulp te krijgen bij het aanvragen van een inschakelingsuitkering van de RVA, om  
begeleid te worden bij de procedures om een handicap te laten erkennen door de DG Personen 
met een handicap bij de FOD Sociale Zekerheid, …

Het OCMW biedt een breed gamma aan steunmaatregelen aan! Jouw maatschappelijk assistent zal 
er bijvoorbeeld voor zorgen dat je goed gedekt bent door een ziekenfonds. Indien dit niet het geval 
is, zal hij of zij samen met jou de nodige stappen ondernemen om dit grondrecht te activeren.
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2. Welke soorten bijstand worden door het OCMW verleend?2. Welke soorten bijstand worden door het OCMW verleend?

Het OCMW kan vele soorten bijstand verlenen. Nogmaals, alles hangt af van je persoonlijke situatie 
en van je gezinssituatie.

Aan de ene kant kan je FINANCIËLE BIJSTAND aanvragen:
• leefloon of equivalent leefloon ;

• een huurwaarborg ;

• een installatiepremie ;

• Specifieke financiële steun (betaling van rekeningen in verband met je schoolopleiding,  
energie rekeningen, enz.).
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Aan de andere kant kan je ook SOCIALE BIJSTAND aanvragen:
• een referentieadres (indien je uit het bevolkingsregister wordt geschrapt) ;

• een medische kaart ; 

• hulp om alleen te gaan wonen wanneer het niet langer mogelijk is in de familiale omgeving  
te blijven omwille van conflicten binnen het gezin of plaatsgebrek in de gezinswoning ; 

• …

Het OCMW kan je ook helpen met budgetbegeleiding, zodat je kan beginnen te sparen voor je 
toekomstige projecten.



3. Wat is het leefloon en het equivalent leefloon ? 3. Wat is het leefloon en het equivalent leefloon ? 

Dit is een maandelijkse financiële bijstand. Het bedrag van deze bijstand is afhankelijk van de 
samenstelling van je gezin en het inkomen van je gezinsleden :

• Als je samenwoont met een of meer personen (enkel ouder(s), kind(eren), echtgeno(o)t(e) 
of wettelijk samenwonende) die een inkomen hebben : € 656,45/maand.

Als je daarentegen samenwoont met een persoon die geen inkomen heeft en voor wie 
je onderhoudsplichtig bent (je ouders of je kinderen), kan je aanspraak maken op het 
tarief voor gezinshoofd.

• Als je alleen woont (of in een gedeelde woning): € 984,68 /maand.

• Als je familie ten laste hebt (ouders of kinderen zonder inkomen): € 1.330,74.
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4.  Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen 4.  Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen 
voor het leefloon? voor het leefloon? 

a) De woonplaats
Je moet permanent in België wonen. Welk OCMW bevoegd is (het OCMW waar je je moet aan
melden), hangt af van het feit of je al dan niet student bent.

• Geen student : het bevoegde OCMW is dat van je gewone verblijfplaats (waar je het vaakst slaapt).

• ls je een student tussen 18 en 24 jaar bent , is het bevoegde OCMW dat van de gemeente waar 
je in het bevolkingsregister bent ingeschreven. Dit OCMW blijft bevoegd voor de volledige en  
ononderbroken duur van je studie, ook als je in de tussentijd verhuist.

• Als je student bent en 25 jaar of ouder : het bevoegde OCMW is dat van je gewone  
verblijfplaats (waar je het vaakst slaapt).
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b) Leeftijd
Je bent meerderjarig of een geëmancipeerde minderjarige 1.

c) Nationaliteit
Je beantwoordt aan een van onderstaande criteria :

• je hebt de Belgische nationaliteit ;

• je hebt de nationaliteit van een van de landen van de Europese Unie, verblijft al langer dan  
3 maanden in België en je hebt een verblijfsvergunning in België (aan de 3 voorwaarden moet 
zijn voldaan) 

 ( !!!! Opgelet, zorg ervoor dat jouw verblijfsrecht niet afhankelijk is van het niet aanvragen van 
steun van de Belgische Staat. Als dit het geval is, kan je je verblijfsrecht verliezen);

• je hebt een nationaliteit van buiten de Europese Unie, maar je bent ingeschreven in het 
bevolkings register ;

• vluchteling zijn, staatloos zijn of de subsidiaire beschermingsstatus hebben.

1.  Ofwel na een beslissing van de Familierechtbank die je dezelfde rechten toekent als een meerderjarige; ofwel minderjarig en getrouwd zijn, zwanger of 
huismoeder zijn.
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d)  Over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken en niet in staat zijn deze 
zelf te verwerven (dit is een zeer belangrijk punt!)

De bijstand van het OCMW is een residuaire steun, (d.w.z. een steun die wordt geactiveerd wanneer 
geen andere steun kan worden geactiveerd). Bij het onderzoek van je bestaansmiddelen zal jouw 
maatschappelijk assistent eerst nagaan of je niet in aanmerking komt voor een ander recht (dat over 
het algemeen voordeliger is dan de financiële hulp van het OCMW). Indien nodig, zal hij of zij je  
helpen om dit te activeren.
Bijvoorbeeld: je hebt je studies beëindigd (middelbare school of hoger onderwijs) en je hebt nog geen inkomen.
>> Je kan je inschrijven bij ACTIRIS en een inschakelingsuitkering van de RVA ontvangen eens je inschakelingstijd voorbij is.

Ook moet volgens de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie worden nagegaan 
of je aanspraak kunt maken op gezinsbijslagen (kinderbijslag, alimentatie, enz.) of andere sociale 
rechten.
Bijvoorbeeld:    je bent een student die alleen woont, je kunt vragen om je kinderbijslag zelf te ontvangen of dat je 

ouders het je doorstorten;
   je ouders hebben een financiële positie die hen in staat stelt je alimentatie te betalen. Het OCMW zal je 

vragen om dit recht te doen gelden;
   je kunt een inkomen van de DG Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid verkrijgen  

na de erkenning van een handicap of een chronische ziekte die in hoge mate invaliderend is.
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Wat de kinderbijslag betreft, is de kans groot dat dit bedrag lager zal zijn dan 
het leefloon, in welk geval het OCMW het verschil zal bijpassen.

“... niet in staat zijn deze zelf te verwerven”

betekent dat het OCMW je op middellange of lange termijn begeleidt bij het  
vergroten van je kansen om de arbeidsmarkt te integreren.

Daartoe kan het OCMW je financieel steunen terwijl je studeert (voortzetting of 
hervatting van studies), terwijl je een opleiding volgt of tot je een inschakelings
betrekking aangeboden krijgt (artikel 60). 

Bij het OCMW van de Stad Brussel kun je terecht bij verschillende gespecialiseerde 
diensten die je bij je projecten kunnen ondersteunen (de cel Studenten, het de
partement Vorming, het departement Tewerkstelling, …). Deze projecten worden 
formeel vastgelegd in een GPMI (zie punt 6).
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5. Hoe analyseert het OCMW mijn aanvraag? 5. Hoe analyseert het OCMW mijn aanvraag? 

• Het OCMW zal samen met jou een sociaal onderzoek uitvoeren. Concreet zal je eerst een iden
titeitsbewijs moeten voorleggen om te weten te komen wat jouw status in België is en naar welke 
hulp zij je kunnen doorverwijzen.

• Tijdens een of meer gesprekken identificeren jullie samen jouw moeilijkheden en behoeften. 
Je krijgt informatie over wat mogelijk is en je verduidelijkt het doel van jouw verzoek.

• Het OCMW gaat ook je administratieve situatie na bij de Kruispuntbank van de Sociale Zeker
heid (gezinssamenstelling, gezinsinkomen, aansluiting ziekenfonds, enz.).

• Na de analyse van het verzoek (binnen de 30 dagen) ontvang je een beslissing. Als het resultaat 
positief is, wordt de steun onmiddellijk geactiveerd.
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Le télétravail, quel matériel utiliser ?Le télétravail, quel matériel utiliser ?6. Wat is het GPMI ?6. Wat is het GPMI ?

Het GPMI is een document waarin je samen met het OCMW de doelstellingen vastlegt van 
de sociale begeleiding die zal worden aangeboden:

Dit document bevat met andere woorden:

• jouw project (studies, opleiding, zoektocht naar werk, zoektocht naar huisvesting, therapeuti
sche opvolging, ontwenning, …) ;

• jouw verbintenis om deze doelstellingen te bereiken (deelname aan de lessen, actief zoeken 
naar werk, naar huisvesting, …);

• de verbintenis van het OCMW om je te helpen deze doelstellingen te bereiken (tussen
komst schoolkosten, je in contact brengen met de cel Huisvesting om van verschillende 
voorzieningen gebruik te kunnen maken, hulp bij het vinden van een werkgever, …).

>> Dit document wordt zowel door jou als door je maatschappelijk assistent ondertekend.
>>  De doelstellingen van het GPMI kunnen te allen tijde worden herzien.
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