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Stijging aantal leefloongerechtigden
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1. en 5 -tal mensen in contact met OCMW
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Pleidooi wetenschappers
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P1
Deels loslaten van het ‘bijdrageprincipe’ als ultieme toegangspoort tot de 
sociale zekerheid
P2
Deels loslaten van het uitgebreide sociaal onderzoek bij alle cliënten
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Covid-19
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Antwoord = federale en Vlaamse subsidies aan lokale
besturen

Niet (noodzakelijk) voor 
doelgroepen

Voor doelgroepen

Geen of beperkte lokale 
bestedingsvrijheid

1. Fed Covid-19-subsidie voor 
personeel en 
werkingskosten = 
10.000.003 euro

4. Fed – 50 euro meer voor 
leefloongerechtigden = 
gefinancierd door federale 
overheid

Lokale bestedingsvrijheid 2. Vl – algemene financiering 
m.b.t. uitdagingen lokale 
armoedebestrijding = 
13.500.000 euro

3. Fed – verhoogde 
terugbetaling nieuwe 
leefloondossiers

5. Fed – Covid-19-subsidie = 
114.999.995 euro 

6. Vl – Consumptiebudget = 
14.250.000  euro

7. Fed – Voedselhulp = 
6.000.012 euro



Fed – Covid-19-subsidie = 114.999.995 euro
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• Doel = ondersteuning mensen met verlies aan inkomen of verlies aan 
koopkracht door Covid-19

• Uitdrukkelijke bedoeling om nieuwe groepen te bereiken
– Folders ter beschikking van lokale overheden
– Data kunnen aangevraagd worden

• Types nood waarvoor steun voorzien kan worden = huisvesting, 
wonen, gezondheid, energie, digitalisering, schulden, kinderarmoede, 
basisbehoeften

• Individuele dossierverantwoording => uitgebreid sociaal onderzoek
• Timing: aanvankelijk: tot eind 2020 – nu: tot eind 2021
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Fed – Covid-19-subsidie – gebruik

12

Wat zegt de praktijk?
• Survey bij alle Vlaamse OCMW’s
• 87 OCMW’s namen deel
• Universiteiten van Antwerpen, Leuven en Gent (Koen Hermans, Wim 

Van Lancker en Rudi Roose)



Fed – Covid-19-subsidie – gebruik

13

V1
Hoeveel van het budget zal opgebruikt zijn eind 2020? Gemiddeld 27%
V2 = 
Aan welke doelgroepen?
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V1
Hoeveel van het budget zal opgebruikt zijn eind 2020? Gemiddeld 35%
V2 = 
Aan welke doelgroepen?
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V1
Hoeveel van het budget zal opgebruikt zijn eind 2020? Gemiddeld 35%
V2 = 
Aan welke doelgroepen? Zoals voorheen

Extra op vraag van cliënt

Extra op initiatief van
OCMW

Extra op basis van data

Extra op basis van
bekendmaking

Niet besteed
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Nadenken over een meer geautomatiseerde
leefloonaanvraag
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V1
Cliënt moet wel nog altijd een aanvraag doen
V2
Niet noodzakelijk een ruim sociaal onderzoek
V3
Vooronderzoek in Mechelen = 6 van de 17 dossiers = geen extra 
informatie tijdens sociaal onderzoek
=> Meer automatisatie met een beslissingsadvies moet mogelijk zijn 
= minder rompslomp voor cliënt en tijdswinst voor professional
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