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

In antwoord op mijn vraag nr. 281 van 19 januari 2016 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2015-
2016, nr. 63, blz. 377) gaf u aan dat de resultaten van de halfjaarlijkse enquête bij de OCMW's 
nog niet volledig waren en dat deze gegevens in maart zouden worden geanalyseerd door uw 
administratie. 

Ook de cijfers voor 2015 inzake het aantal leeflonen voor jongeren waarvoor de POD 
Maatschappelijke Integratie een terugbetaling deed aan OCMW's waren nog onvolledig. 

Uiteraard kom ik graag de volledige cijfers te weten, dus wil ik u graag vragen of u mij, na het 
afronden van de analyse, volgende cijfers kan bezorgen (graag de gegevens opgesplitst per 
Gewest)? 

1. Wat zijn de resultaten van deze laatste bevraging? 

2. Voor hoeveel leefloondossiers in de leeftijdscategorie jonger dan 26 jaar gebeurden er in 
2015 terugbetalingen aan OCMW's? 

3. Kan u een inschatting geven van het aantal jongeren dat zich in 2015 bij het OCMW heeft 
aangemeld, ten gevolge van de verstrenging van de voorwaarden voor een 
inschakelingsuitkering? Kan u daarbij aangeven: 

a) hoeveel jongeren geen recht hadden op een inschakelingsuitkering omdat ze niet beschikten 
over een diploma secundair onderwijs; 

b) hoeveel jongeren de maximumtermijn van drie jaar bereikten en daarom geen aanspraak 
meer maakten op een inschakelingsuitkering; 

c) hoeveel jongeren de maximumleeftijd van 25 jaar bereikten, waardoor het recht op een 
inschakelingsuitkering verviel? 



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

a) wat was de gemiddelde duur van de hulpverlening; 

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

c) tot op heden was er weinig informatie over het aantal jongeren met een leefloon dat een 
opleiding volgde, en vervolgens ook een diploma of getuigschrift behaalde. Biedt de enquête 
ook hier meer zicht op? Zo ja, wat zijn de resultaten? Hoeveel jongeren behaalden een diploma 
of getuigschrift tijdens hun begeleiding door het OCMW? 

 

 

 



 

 

DE MINISTER VAN MIDDENSTAND, ZELFSTANDIGEN, KMO’S, LANDBOUW EN 

MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 

 

Antwoord op vraag nr. 375 geregistreerd op 18 maart 2016 en gesteld door mevrouw Valerie 
VAN PEEL 

 

 

Vraag 1 

 

In totaal hebben er 492 OCMW’s deelgenomen aan de enquête die peilt naar de impact voor de 
OCMW’s ten gevolge van de instroom vanuit de werkloosheid. De bevraging werd beperkt tot 
de effectmeting van de maatregel die zorgde voor een uitstroom uit de werkloosheid na een 
periode van 3 jaar inschakelingsuitkering. Er werden in totaal 10.930 personen geregistreerd, 
wat slechts een zeker percentage vertegenwoordigt. Wordt het doorstroompercentage per 
extrapolatie toegepast op alle 589 OCMW’s dan zijn er 12.147 personen die instromen bij het 
OCMW in 2015. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening noteert 29.155 personen die 
uitstromen. 41,6% van alle personen die einde recht zijn op een inschakelingsuitkering vragen, 
op basis van de door de OCMW’s ingevulde enquête, een tussenkomst van het OCMW.  

 

  Alleenstaand Samenwonend Gezinslast Totaal   

OCMW enquête 

# 492 
3.303 2.913 4.714 10.930 

 Vlaanderen 315 306 376 997 9% 

Brussel 369 278 560 1.207 11% 

Wallonië 2.620 2.329 3.779 8.728 80% 

Extrapolatie 

# 589 3.707 3.249 5.191 12.147 

 Vlaanderen 359 388 422 1.169 10% 

Brussel 555 325 654 1.534 13% 

Wallonië 2.793 2.536 4.115 9.444 78% 

RVA uitstroom  

# 589 3.694 18.142 7.319 29.155 

 Vlaanderen 467 3.885 731 5.083 17% 

Brussel 851 2.726 1.230 4.807 16% 

Wallonië 2.376 11.531 5.358 19.265 66% 

 

Bepaalde antwoorden bieden echter cijfers die vreemd lijken en vandaag nog het object 
uitmaken van een analyse of een bijkomende navraag. 



 

Ik trek er de aandacht op dat deze cijfers het aantal personen vertegenwoordigen die tijdens het 
jaar 2015 of tijdens een deel van het jaar 2015 een leefloon ontvingen. 

 

Vraag 2 

 

In 2015 waren er 59.032 personen jonger dan 26 die een leefloon. Ik wil er wel op wijzen dat de 
gegevens voor het kalenderjaar 2015 nog niet stabiel zijn. Momenteel beschikt mijn 
administratie over stabiele gegevens voor de periode januari tot november 2015. 

 

In onderstaande tabel is het aandeel per gewest en naar leeftijd opgenomen binnen de groep 
van jongeren die een leefloon krijgen. 

 

 

18 19 20 21 22 23 24 25 

Brussel 2,24% 3,84% 4,15% 4,12% 3,69% 3,35% 2,93% 2,58% 

Vlaanderen 1,89% 3,68% 3,91% 3,62% 3,21% 2,94% 2,62% 2,42% 

Wallonië 3,92% 7,15% 7,63% 7,30% 6,63% 6,05% 5,27% 4,88% 

 

Vraag 3 

 

Voor het antwoord op vraag b) verwijs ik naar het antwoord op uw eerste vraag. Voor de vragen 
a) en c) zijn er geen gegevens beschikbaar. 

 

Vraag 4 

a) Tijdens het kalenderjaar 2015 was de gemiddelde duurtijd voor de leeftijdscategorie tot 26 
die een leefloon kregen 141 dagen op 365 dagen. 

 

In onderstaande tabel is de duurtijd opgenomen per gewest en naar leeftijd. 

 

  18 19 20 21 22 23 24 25 

Brussel 106 155 161 157 155 152 152 147 

Vlaanderen 100 135 139 135 130 129 126 122 

Wallonië 102 148 152 146 144 141 136 134 

 

 

b) Het totaal aantal studenten met een leefloon in 2015 was 21.549. In onderstaande tabel is 
het aandeel opgenomen per gewest en naar leeftijd binnen de groep van studenten die een 
leefloon krijgen. 



 

  18 19 20 21 22 23 24 25 

Brussel 2,46% 5,44% 5,74% 5,35% 4,38% 3,40% 2,41% 1,43% 

Vlaanderen 2,36% 4,21% 3,79% 3,09% 2,44% 1,79% 1,21% 0,68% 

Wallonië 5,96% 10,40% 9,63% 7,81% 6,15% 4,67% 3,17% 2,05% 

 

 

c) De OCMW bevraging die in 2016 naar aanleiding van de instroom vanuit de werkloosheid 
werd georganiseerd bevat geen informatie rond het aantal studenten dat succesvol hun traject 
hebben afgerond.  

 

In 2012 werd door de Universiteit Antwerpen een onderzoek in opdracht van de POD 
Maatschappelijke Integratie uitgevoerd rond studenten waaruit blijkt dat het moeilijk is na te 
gaan wat het succes is van het studietraject. De studie concludeert dat 10% van de studenten is 
gestopt op het moment van de bevraging die aan de basis lag van het onderzoek, bij 8% is de 
status onbekend, 32% heeft de studie afgerond, 46% volgt nog steeds dezelfde studie en tot 
slot volgt 4% een andere studie.  

 

In september zal de administratie een focus publiceren die dieper ingaat op het parcours dat 
studenten afleggen nadat ze het OCMW hebben verlaten.  

 

 

 

 

 

Willy BORSUS 

 

 


