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De socio-professionele integratie-vrijstelling.
Hoewel de vrijstelling socio-professionele integratie (SPI) al dateert van bij de introductie van
het bestaansminimum in 1974, is ze in haar opzet een instrument dat nauw aansluit bij de
Europese strategie van actieve inclusie.
Om de overgang van een leefloon naar (deeltijds) werk financieel aantrekkelijk te maken,
voorziet de regelgeving dat bij de berekening van de bestaansmiddelen, en dus het recht op
leefloon, inkomens uit werk of beroepsopleiding tot op een zekere hoogte vrijgesteld worden. Dit
is de zogenaamde socio-professionele integratie-vrijstelling. Onder meer omwille van het
forfaitaire karakter, kampt het systeem van de SPI-vrijstelling met een aantal beperkingen.
Activering blijft het speerpunt van het armoedebeleid. Daardoor moeten de middelen voor
armoedebestrijding zo worden ingezet dat zoveel mogelijk mensen uit de armoede geraken en
blijven. De OCMW's hebben daarin een belangrijke taak te vervullen en moeten over de nodige
instrumenten beschikken, om die taak zo goed mogelijk uit te voeren.
Graag bekom ik een aantal gegevens vanaf 2010 tot heden, opgesplitst per jaar en per Gewest.
1. Hoeveel SPI-vrijstellingen werden er ingesteld?
2. Hoeveel mensen die gestart zijn met SPI:
a) zijn doorgestroomd naar de reguliere arbeidsmarkt;
b) bleven leefloongerechtigd;
c) zijn doorgestroomd naar andere sociale voorzieningen (werkloosheidsuitkering,
enz.)?
3. Kan u deze gegevens afzonderlijk voor de volgende steden meedelen: Brussel,
Antwerpen, Charleroi, Gent en Luik?
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1. In onderstaande tabel vindt u per gewest de socio-professionele integratie-vrijstellingen
vanaf 2010 tot heden. Het cijfer voor 2017 is natuurlijk nog onvolledig.
SPI - ISP

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016

2017

1053 1206 1696

2441

1419

Vlaanderen 2100 2028 2011 2104 2414 3108
- flandre

4085

2356

Wallonië - 2872 3116 3192 3155 3560 5365
Wallonie

6553

3900

Brussel - 1056 1016 996
Bruxelles

België
- 6027 6154 6196 6310 7172 10160 13058 7673
Belgique
2. De statistieken van de administratie zijn gebaseerd op de terugbetalingen van het
leefloon uitgevoerd door de POD Maatschappelijke Integratie. Deze statistieken maken
het niet mogelijk het traject te volgen van de personen die van de maatregel genieten of
hun beroep te kennen zodra hun recht op de socio-professionele integratie-vrijstelling
afloopt. De gegevens die u vraagt, zijn momenteel niet beschikbaar omdat zij de kruising
vereisen met andere gegevensbronnen. Zij zijn evenwel zeker interessant en zouden het
immers mogelijk maken om de impact van de maatregel op de socio-professionele
activering beter te evalueren.
3. In onderstaande tabel vindt u voor de gevraagde steden de socio-professionele
integratie-vrijstellingen vanaf 2010 tot heden. Het cijfer voor 2017 is natuurlijk nog
onvolledig.
SPI - ISP

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ANTWERPEN 520

516

548

568

627

739

901

500

BRUSSEL

196

213

214

258

293

360

485

275

CHARLEROI

560

700

728

755

806

840

870

574

GENT -

407

362

293

294

361

489

716

398

LUIK

689

693

683

654

745

1372 1654 873
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