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De installatiepremie.
Het toegankelijk maken van woningen en - in het bijzonder - het bevorderen van de integratie van
daklozen door middel van het hebben van een woning behoort tot de prioriteiten van een OCMW.
Overeenkomstig artikel 14, § 3 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op
maatschappelijke integratie heeft elke leefloongerechtigde die zijn hoedanigheid van dakloze
verliest, daarom éénmaal in zijn of haar leven recht op een installatiepremie.
Deze maatregel werd bij de wet van 23 augustus 2004 tot wijziging van de organieke wet van 8
juli 1976 verruimd tot andere daklozen die - hoewel ze geen recht hebben op een leefloon sociaaleconomisch kwetsbaar zijn. De maatregel is bijgevolg vastgelegd in twee van elkaar
verschillende wetten.
Kan u voor de afgelopen vijf jaar volgende gegevens meedelen, opgesplitst per jaar en per
Gewest?
1. Voor wat betreft de installatiepremie op basis van de RMI-wet van 2002:
a) Hoeveel leefloongerechtigden die hun hoedanigheid van dakloze verloren, kregen
een installatiepremie?
b) Kan u deze opsplitsen per categorie: komende van opvangstructuur, verblijf op
straat, campingbewoner?
c) In hoeveel gevallen werden er meerdere installatiepremies toegekend voor
éénzelfde adres?
d) Welk bedragen betaalde de POD jaarlijks terug aan de OCMW's?
e) Hoeveel leefloongerechtigden die hun hoedanigheid van dakloze verloren, werd
de installatiepremie geweigerd? Om welke redenen?
2. Voor wat betreft de organieke wet van 2004:
a) Hoeveel gerechtigden ontvingen een installatiepremie? Zo mogelijk graag
opgesplitst per categorie: vervangingsinkomen ten laste van de sociale zekerheid,
uitkering uit de sociale bijstand, inkomen lager dan het leefloon.
b) Hoeveel aanvragen werden geweigerd? Om welke redenen?
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1. a)-d)
In onderstaande tabel vindt u voor de jaren 2011-2015 en per gewest het aantal
leefloonbegunstigden die een installatiepremie kregen, alsook de overeenkomstige bedragen die
door de POD Maatschappelijke Integratie werden betoelaagd.
# Begunstigden

Bedrag

Jaar

Brussel Vlaanderen Wallonië Brussel

Vlaanderen

Wallonië

2011

705

1427

1606

€

710.732,14

€ 1.434.704,92

€ 1.617.562,72

2012

773

1592

1706

€

811.358,89

€ 1.660.954,14

€ 1.781.904,41

2013

902

1816

1831

€

970.064,18

€ 1.949.728,82

€ 1.943.806,40

2014

1082

2087

1998

€ 1.183.523,42

€ 2.276.811,26

€ 2.164.346,88

2015

1501

3007

2569

€ 1.645.346,85

€ 3.299.523,84

€ 2.818.819,85

1.b)-c)-e)
De statistische gegevens waarover mijn diensten beschikken zijn gebaseerd op de
daadwerkelijke terugbetalingen door de Staat aan de OCMW’s. In de volautomatische
terugbetalingsprocedure die OCMW’s verplicht dienen te gebruiken moet dan ook enkel die
informatie worden meegedeeld die van belang is voor de terugbetaling. Er moet dan ook niet
worden meegedeeld waar de persoon die zijn hoedanigheid als dakloze verliest voorheen
verbleef, wat het huidig adres is of waarom een installatiepremie eventueel werd geweigerd.

2.a)
In onderstaande tabel vindt u voor de jaren 2011-2015 en per gewest het aantal personen die
een installatiepremie kregen met toepassing van de organieke wet van 8 juli 1976. Een opsplitsing
per categorie is echter niet mogelijk (zie punt 1.-b)-c)-e)).

Année/Jaar Région/Gewest #
Bénéficiaires/begunstigden
2011

Brussel

776

2011

Vlaanderen

2.085

2011

Wallonië

2.032

2012

Brussel

499

2012

Vlaanderen

1.886

2012

Wallonië

1.693

2013

Brussel

479

2013

Vlaanderen

1.934

2013

Wallonië

1.699

2014

Brussel

408

2014

Vlaanderen

2.072

2014

Wallonië

1.719

2015

Brussel

417

2015

Vlaanderen

2.288

2015

Wallonië

1.671

2.b)
Zie punt 1.b)-c)-e)
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