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

Volgend op mijn vorige vragen informeer ik graag of u opnieuw een halfjaarlijkse enquête bij de 
OCMW's hebt laten uitvoeren en of u daar de resultaten van ter beschikking hebt. Graag 
bekwam ik een aantal gegevens met betrekking tot het aantal jongeren dat in de eerste helft 
van 2016 door een OCMW ondersteund werd (gegevens graag opgesplitst per Gewest). 

1. Hebt u opnieuw een enquête gehouden bij de OCMW's? Zo ja, wat zijn de resultaten 
van die laatste bevraging? In welke mate komen deze overeen of verschillen deze van 
de resultaten uit de vorige bevraging? 

2. Voor hoeveel leefloondossiers in de leeftijdscategorie jonger dan 26 jaar gebeurden er in 
de eerste helft van 2016 terugbetalingen aan OCMW's? 

3. Kan u een inschatting geven van het aantal jongeren dat zich in de eerste helft van 2016 
bij het OCMW heeft aangemeld ten gevolge van de verstrenging van de voorwaarden 
voor een inschakelingsuitkering? 

4. Voor jongeren die in 2016 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) in antwoord op mijn vorige vraag stelde u dat de administratie in september 2016 
een focus zou publiceren met betrekking tot het parcours van studenten met een 
leefloon. Op heden is deze focus nog niet beschikbaar. Beschikt u reeds over de 
resultaten die in deze focus gepubliceerd zullen worden? Zo ja, wat komt hieruit 
naar voor? Hoeveel jongeren beëindigden hun traject succesvol en behaalden 
een diploma of getuigschrift? 



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

MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 

 

Antwoord op vraag nr. 555 geregistreerd op 4 oktober 2016 en gesteld door mevrouw Valerie 
VAN PEEL 

 

 

1. Resultaten per gewest van de OCMW enquête 

 

Ik heb de OCMW’s gevraagd om de enquête die werd afgenomen in februari 2016 alsnog aan 
te vullen of te corrigeren. De enquête werd definitief afgesloten in augustus 2016. De 
doelstelling was om de impact na te gaan van het einde recht na een periode van 36 maanden 
inschakelingsuitkering. Enkel de effecten voor het kalenderjaar 2015 werden gemeten.  

De bijkomende verzamelde data zorgen voor de hierna volgende cijfers. Bij extrapolatie zou de 
doorstroom in 2015 12.084 personen bedragen, wat neerkomt op een doorstroompercentage 
van 42% naar 40%.  

  

  Enquête Extrapolatie 
RVA 
uitstroom 

OCMW 
instroom 

Brussel Hoofdstedelijk 
Gewest 1.551 1.658 4.807 32% 

Vlaams Gewest 1.073 1.154 5.083 21% 

Waals Gewest 9.157 9.272 19.265 48% 

België 11.781 12.084 29.155 40% 

 

De verschillen met de vorige enquête zijn niet erg groot. Met de nieuwe bevraging daalde de 
extrapolatie van het aantal personen dat naar de OCMW’s doorstroomde van 12.147 naar 
12.084. Het doorstroompercentage daalt hierdoor van 42% naar 40%. 

Intussen beschik ik ook over gegevens via een hiertoe ontwikkelde stroom binnen de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Dit zijn objectieve gegevens, die het resultaat zijn van 
een kruising tussen de gegevens van de RVA (einde inschakelingsuitkering na een periode van 
36 maanden) en de POD MI (toekenning leefloon). Dit levert de onderstaande tabel op voor de 
doorstroom naar de OCMW’s, opgesplitst per Gewest. 

 

Instroom einde recht 
inschakelingsuitkering 2015 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1.396 

Vlaams Gewest 842 

Waals Gewest 6.719 

België 8.957 

 



2. Leefloon <26jaar in de periode januari tot en met juni 2016 per gewest 

 

 januari februari maart april mei juni 

Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 11.227 11.421 11.457 11.537 11.548 11.478 

Vlaams Gewest 9.025 9.287 9.455 9.572 9.611 9.574 

Waals Gewest 19.367 19.621 19.625 19.740 19.667 19.575 

België 39.619 40.329 40.537 40.849 40.826 40.627 

 

 

3. Leefloon <26jaar instroom bij OCMW per gewest als gevolg van einde recht op 
inschakelingsuitkering 

 

De voorlopige cijfers voor 2016 geven onderstaande verdeling per gewest. Deze cijfers zijn 
gebaseerd op een consultatie van de hoger vermelde gegevensstroom binnen de KSZ, 
uitgevoerd in oktober 2016. Deze cijfers zijn voorlopig, gezien ze gebaseerd zijn op de 
informatie die op dat moment reeds werd ingebracht door de OCMW’s in de 
terugvorderingsdatabank Nova Prima.  

 

Tot op heden werden er 623 personen jonger dan 26 jaar geregistreerd waarvoor er een 
leefloon is uitbetaald in 2016, nadat deze personen uitgestroomd waren bij de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening omwille van het einde recht na een periode van 36 maand 
inschakelingsuitkering.  

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 60 

Vlaams Gewest 107 

Waals Gewest 456 

 

4. Leefloon <26jaar in 2016 per gewest: 

 

Net zoals het geval is voor de onder punt 3. vermelde gegevens, beschikt de POD 
Maatschappelijke Integratie nog niet over stabiele gegevens voor het kalenderjaar 2016, vermits 
dit nog niet is afgelopen. Daarenboven beschikken de OCMW’s over wettelijke termijnen om 
terugbetalingsaanvragen in te dienen. De in a) en b) vermelde cijfers zijn dus slechts voorlopig. 

 

a) Gemiddelde duur  

 

Tijdens het kalenderjaar 2016 is de gemiddelde duurtijd voor de leeftijdscategorie tot 26 die een 
leefloon kregen 188 dagen. 

 

In onderstaande tabel is de gemiddelde duurtijd opgenomen per gewest. 



 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 203 

Vlaams Gewest 171 

Waals Gewest 189 

 

 

b) Studie of opleiding 

Het totaal aantal studenten met een leefloon in 2016 is 21.205. 

 

In onderstaande tabel is het aantal opgenomen per gewest voor de groep van studenten die 
een leefloon krijgen. 

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 6.566 

Vlaams Gewest 3.964 

Waals Gewest 10.675 

 

 

c) Focus studenten  

 

c.1. Belangrijkste conclusies uit de focus studenten 

 

De statistische focus ‘parcours van leefloon studenten’ werd op 23 september door de 
POD Maatschappelijke Integratie gepubliceerd. De integrale versie van de focus kan terug 
gevonden worden op de website van de POD Maatschappelijke Integratie via: 
http://www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-statistieken/focusnota-nr-16-studenten-en-het-
leefloon.  

 

De belangrijkste conclusies zijn: 

 

1. Globale analyse 

 

Het eerste kwartaal van 2016 zijn er maandelijks gemiddeld 124.657 leefloners 
waarvan 36.428 (29,2%) jonger dan 25 jaar. Binnen deze groep worden 14.867 
(40,8%) aangemoedigd om, aan de hand van een geïndividualiseerd project voor 
maatschappelijke integratie (GPMI), een diploma te behalen.   

 

De laatste 10 jaar evolueerde hun aantal leefloon studenten gestaag van 33,6% in 
2006 tot 40,8% in 2016, of respectievelijk van 7.239 tot 14.867. Daarmee maken 
ze in 2016 11,9% deel uit van de totale leefloonpopulatie. 

 

http://www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-statistieken/focusnota-nr-16-studenten-en-het-leefloon
http://www.mi-is.be/nl/studies-publicaties-statistieken/focusnota-nr-16-studenten-en-het-leefloon


Onderzoek van het Centrum voor Studiebegeleiding (CSB) toont aan dat leefloon 
student die een traject doorlopen tot het behalen van een diploma middelbaar of 
hoger onderwijs, in 75% afkomstig zijn uit een precaire (gezins)situatie. Vaak 
komen ze uit een gezin waar de ouders reeds afhankelijk zijn van het OCMW of 
over een laag inkomen beschikken. 

 

2. Geen overbelasting voor de grote steden 

 

De territoriale bevoegdheidsregel stelt dat het OCMW van de plaats van de 
inschrijving in het bevolkingsregister op het moment van de aanvraag van de 
leefloon student, bevoegd blijft voor de hele ononderbroken duur van de studies. 
De cijfers tonen aan dat de regel werkt, de studentensteden worden niet 
overbelast.  

 

3. Situatie na de studie 

 

De trajectanalyse van de leefloon studenten die het statuut student verliezen toont 
dat 1 jaar na hun studies 30,2% een job vonden, 23,7% heeft nadat ze een GPMI 
student hebben beëindigd nog steeds een leefloon, 11,1% had 1 jaar na datum 
een werkloosheidsuitkering. 

 

c.2. Hoeveel jongeren beëindigen hun traject succesvol en behaalden een diploma of 
getuigschrift? 

 

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.  

 

Het is niet mogelijk om voor België op basis van de gegevens uit Nova Prima na te gaan 
of cliënten die uit het statuut van leefloon student zijn gestroomd een diploma of 
getuigschrift hebben behaald.  

 

 

 

 

Willy BORSUS 

 


