
Bij het OCMW van de gemeente waar je woont,
maar er zijn uitzonderingen. Voor meer
informatie ter zake kun je terecht bij je
maatschappelijk assistent(e).

Wanneer je student bent met een voltijds
leerplan op het moment dat je je eerste
aanvraag indient, blijft dat OCMW bevoegd voor
de volledige ononderbroken duur van je studies;
ook al verhuis je intussen naar een andere
gemeente. 

Bij het indienen van je aanvraag bezorgt het
OCMW je een ontvangstbewijs. Er wordt een
sociaal onderzoek opgestart en het OCMW
neemt binnen een termijn van 30 dagen een
beslissing. Die beslissing wordt je over de post
binnen een termijn van 8 dagen bezorgd.  Je
kunt er ook voor opteren om door het
Bijzondere Comité te worden gehoord.

Verbiststraat 88
1210 Sint-Joost-ten-Node

 
direction.sociale@cpassjtn.irisnet.be

02/220.29.69 – 02/220.24.11
 

Bereikbaarheid
 

Metro : Madou (lijn 2 of 6)
Bus : 29 (Clovis);

61 (Steurs);
63 (Sint-Joost)

 
Onthaal

 
Van maandag tot vrijdag

Van 8.45 tot 11.45 uur
 

Of via ons callcenter
0800 35 254

 
Van maandag tot vrijdag

8u-12u | 13u-16u30

Indien je het niet eens bent met de beslissing
van het OCMW kun je hiertegen beroep
aantekenen. Dat beroep moet worden
ingediend binnen een termijn van maximaal 3
maanden na ontvangst van de beslissing.

In de brief met de beslissing van het OCMW
wordt ook toegelicht hoe en waar je die
beslissing kunt aanvechten. Beroep aantekenen
is altijd gratis.
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HOE DIEN JE EEN AANVRAAG 
VOOR EEN LEEFLOON IN?

OCMW VAN SINT-JOOST

WAT KUN JE DOEN WANNEER JE HET
NIET EENS BENT MET DE BESLISSING?



HET LEEFLOON

Woon je alleen, dan krijg je een leefloon als
alleenstaande; 

Woon je samen, dan krijg je een leefloon als
samenwonende;

Heb je een of meerdere minderjarige
kinderen ten laste, dan krijg je een leefloon
als persoon met een gezin ten laste.

Het leefloon is een minimuminkomen voor wie
niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt
om waardig te leven.

Afhankelijk van de gezinssamenstelling bestaan
er drie categorieën van leefloon:

DE VOORWAARDEN 
WAARAAN JE MOET VOLDOEN

Voor het sociaal onderzoek vraagt je
maatschappelijk assistent(e) je om bepaalde
documenten mee te brengen en inlichtingen te
verstrekken die het mogelijk maken om na te
gaan dat aan alle voorwaarden is voldaan. 
=> (artikel 3 van de wet van 26 mei 2002)

DE NATIONALITEIT

Je bent Belg OF ingeschreven als vreemdeling in
het bevolkingsregister OF Europees burger of lid
van een gezin dat een verblijfsvergunning voor
meer dan drie maanden heeft OF staatloze of
vluchteling.

Om aan te tonen dat aan de
nationaliteitsvoorwaarde is voldaan, moet je de
maatschappelijk assistent(e) een geldige
verblijfstitel voorleggen.

DE WOONPLAATS

Je woont effectief in België.

Om aan te tonen dat aan de woonplaatsvoorwaarde is
voldaan, moet je de maatschappelijk assistent(e) een
gezinssamenstelling, een verblijfsbewijs, een
huurovereenkomst voorleggen. Je maatschappelijk
assistent(e) brengt je ook een bezoek thuis.

LEEFTIJD

Je bent meerderjarig Of hiermee gelijkgesteld.

Om aan te tonen dat aan de leeftijdsvoorwaarde is
voldaan, moet je de maatschappelijk assistent(e) je
identiteitsbewijs voorleggen. Voor met meerderjarigen
gelijkgestelden vraagt de maatschappelijk assistent(e)
een huwelijksakte of een geboorteakte van de
kinderen of een zwangerschapsattest.

DE BESTAANSMIDDELEN

een aanslagbiljet;
betalingsbewijzen voor facturen / huur;
kadastraal inkomen;
loonfiche;
werkloosheidsuitkeringsstrookje;
attest van ziekenfondsvergoedingen;
attest van een integratietegemoetkoming en
inkomensvervangende tegemoetkoming;
pensioenstrookje;
kinderbijslagstrookje;
bewijs van betaald of ontvangen onderhoudsgeld.

Je beschikt niet over voldoende bestaansmiddelen.

Om aan te tonen dat aan de
bestaansmiddelenvoorwaarde is voldaan, moet je de
maatschappelijk assistent(e) meerdere documenten
voorleggen: 

WERKBEREIDHEID

Je zoekt actief naar werk OF je volgt een opleiding OF
je bent student met een voltijds leerplan OF je bent
vrijgesteld omwille van billijkheids- en/of
gezondheidsredenen.

Om aan te tonen dat aan de
werkbereidheidsvoorwaarde is voldaan, moet je de
maatschappelijk assistent(e) volgende documenten
voorleggen: een inschrijvingsattest of schoolattest dat
als bewijs dient van de gevolgde studies, een attest dat
aantoont dat je een opleiding / taallessen volgt, het
bewijs dat je je hebt ingeschreven als werkzoekende,
bewijsstukken die aantonen dat je werk zoekt.

GEEN RECHT OP ENIGE 
ANDERE SOCIALE UITKERING

Het OCMW komt slechts in laatste instantie
tussenbeide, d.w.z. het kan in geen geval in de plaats
komen van andere sociale uitkeringen 
(bv.: werkloosheidsuitkering / vervangingsinkomen,
pensioen). 

Je maatschappelijk assistent(e) gaat na of je je rechten
met betrekking tot de andere sociale uitkeringen wel
degelijk hebt laten gelden.

ANDERE ELEMENTEN WAARMEE
REKENING WORDT GEHOUDEN

Onderhoudsplichtigen: al wie in je onderhoud moet
voorzien (bv.: ouder(s), kind(eren), ex-echtgeno(o)t(e)); 

Het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke
Integratie (GPMI): in dit schriftelijk contract wordt het
project dat je samen met je maatschappelijk
assistent(e) hebt uitgewerkt, nauwkeurig beschreven
met je rechten en plichten, evenals de verplichtingen
van het OCMW ten opzichte van jou.


