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Het aantal jongeren dat door OCMW's ondersteund en begeleid wordt. 

In antwoord op mijn vraag nr. 109 van 17 juni 2015 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2014-2015, 
nr. 33, blz. 258) betreffende het aantal jongeren dat (na verlies van de inschakelingsuitkering) 
door OCMW's ondersteund en begeleid wordt, zei u onder meer de enquête bij de OCMW's na 
zes maanden en op het einde van het jaar te herhalen. 

Uiteraard ben ik erg geïnteresseerd in de resultaten van deze nieuwe enquête en de verdere 
evolutie in dit gegeven. 

1. Welke resultaten komen uit deze nieuwe enquête naar voor? 

2. a) Hoeveel jongeren tussen 18 en 25 jaar vroegen in 2015 een leefloon aan? 

b) Hoeveel jongeren hebben een leefloon ontvangen? 

3. Voor jongeren die in 2015 een leefloon hebben ontvangen: 

a) wat was de gemiddelde duur van de hulpverlening; 

b) hoeveel jongeren hebben een studie aangevat of volgden een studie onder begeleiding van 
het OCMW; 

c) beschikt u intussen over meer concrete cijfers betreffende het aantal jongeren dat een 
diploma of getuigschrift behaalde tijdens hun begeleiding door het OCMW? Zo ja, wat zijn de 
resultaten? 

4. Kan u, voor zo ver mogelijk, meedelen hoeveel jongeren zich bij het OCMW hebben 
aangemeld sinds de verstrenging van de voorwaarden voor een inschakelingsuitkering? 
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In antwoord op de vragen van het geachte lid: 

 

Vraag 1 

 

De OCMW bevraging wordt pas op 12 februari 2016 afgesloten. Daarna volgt de analyse van de bekomen 
resultaten.  

 

Vraag 2 

 

De terugvorderingsdatabank Nova Prima bevat voor het kalenderjaar 2015 nog niet alle data, dit gelet op de 
wettelijke termijnen waarover de OCMW’s beschikken om hun gegevens in te voeren. De gegevens voor het 
jaar 2015 zijn nog onderhevig aan veranderingen. Er wordt u dan ook een huidige (op basis van de 
beschikbare data) stand van zaken bezorgd.  

 

a.) De terugvorderingsdatabank Nova Prima bevat enkel de gegevens van de leefloondossiers waarbij er 
vanuit de federale Staat een terugbetaling aan het OCMW is. Het aantal personen die een leefloon 
aanvraag indienen, maar waarbij het dossier niet werd ingebracht in Nova Prima, zijn derhalve niet 
gekend; 

b.) Het totaal aantal leefloondossiers waarvoor een terugbetaling werd geregistreerd in de leeftijdscategorie 
jonger dan 26 jaar was 56.967 in 2015. 

 

Vraag 3 

 

a.) Voor de personen die in 2015 een leefloon ontvingen was dit gemiddeld 222 dagen; 

b.) Er waren 21.598 studenten met een leefloon in 2015 waarvan 20.732 tussen 18 en 25 jaar oud; 

c.) Gegevens over diploma of getuigschrift van de leefloondossiers ontbreken tot op heden.  

 

Vraag 4 

 

De voorwaarden voor de inschakelingsuitkering werden op verschillende momenten verstrengd. De 
maatregel die de grootste instroom veroorzaakt is ingevoerd in 2012 en heeft effect sinds 1 januari 2015, het 
gaat hier over de beperking in de tijd tot een periode van 36 maanden van de inschakelingsuitkering. Om een 
correcte inschatting te maken van de impact van de instroom wordt er een bevraging bij de Belgische 
OCMW’s uitgevoerd waarvan de gegevens vanaf maart 2016 door mijn diensten verwerkt worden.  
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