
Reglement inzake steunbarema 
 

 
Artikel 1 Het steunbarema omvat een pakket van supplementaire bestendige 

steunverlening bovenop het leefloon en heeft als doel om mensen die 
langdurig toegewezen zijn op een minimumuitkering in staat te stellen een 
leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.  

 
Artikel 2 Het steunbarema is van toepassing voor alle leefloongerechtigden van 

categorie 2 ( alleenstaande personen ) en 3 ( personen met gezinslast ) en 
wordt automatisch toegekend vanaf de vierde volle maand waarin betrokkene 
gerechtigd is op het leefloon.  
De categorie 1 ( samenwonende persoon ) wordt uitgesloten van het 
steunbarema, tenzij het totale maandelijkse inkomen van het huishouden 
waartoe de aanvrager behoort niet hoger ligt dan het bedrag van het leefloon 
categorie 3 ( personen met gezinslast ). 
Worden eveneens uitgesloten: de leefloongerechtigden waarvoor bij de 
berekening van het leefloon de vrijstelling socio-professionele integratie wordt 
toegepast. 

  
Artikel 3 Maanden waarin de cliënt aan wie steunbarema werd toegekend geen 

leefloon ontvangt omwille van voldoende inkomsten, maar die desondanks 
vervat zitten in een periode van recht op leefloon, geven recht op behoud van 
steunbarema met uitzondering van arbeidstoelage, huurtoelage en 
tussenkomst in oplegkosten medicatie. 

  
Artikel 4 Om recht te hebben op het leefloon en het steunbarema moet de cliënt blijk 

geven van zijn bereidheid tot tewerkstelling. Dit impliceert dat betrokkene 
actief werk zoekt of dat betrokkene actief meewerkt in de begeleiding door 
OCMW en/of VDAB bij het zoeken naar werk en/of het volgen van een 
gepaste opleiding. 

  Er kan worden afgeweken van de vereiste inzake bereidheid tot tewerkstelling 
omwille van medische en sociale redenen. 

  
Artikel 5 Arbeidstoelage: 
 Leefloongerechtigden die opleg tot leefloon genieten omdat zij over een  

( beperkt ) inkomen uit tewerkstelling beschikken, krijgen een maandelijkse 
arbeidstoelage t.b.v. 10% van hun inkomen uit arbeid. 

 
Artikel 6 Huurtoelage: 

Leefloongerechtigden die huur betalen ontvangen een maandelijkse 
tussenkomst in de huur volgens volgende berekening: 
De cliënt betaalt zelf 15% van zijn inkomen aan huur. Het bedrag van de huur 
dat deze 15% overschrijdt wordt ten laste genomen door het OCMW , maar is 
echter beperkt tot het bedrag gelijk aan 15% van het inkomen van de cliënt. 
Gezinsbijslag en onderhoudsgelden voor de kinderen worden niet tot het 
inkomen gerekend.  
Indien de gerechtigde een huursubsidie ontvangt, wordt deze, voorafgaand 
aan de berekening van de huurtoelage, in mindering gebracht van de 
huurprijs. 
 
 

Artikel 7 Brandstoftoelage: 



Jaarlijkse ontvangt de gerechtigde een tussenkomst van 300 € in de 
verwarmingskosten.  
Deze tussenkomst is uitbetaalbaar in twee keer 150 € ( oktober en februari ). 
 

Artikel 8 Tussenkomst in oplegkosten medicatie: 
De oplegkosten medicatie worden ten laste genomen ten belope van 75%. 
Voorwaarde is wel dat de opleg minimum 75 € / kwartaal bedraagt. Het betreft 
alleen medicatie op doktersvoorschrift. De cliënt  betaalt zelf de medicatie en 
kan deze voor 75% terugbetaald krijgen op voorlegging van het BVAC-attest 
van de apotheker aan het OCMW Zonnebeke. 
Oplegkosten van dokter en kinesitherapie worden niet ten laste genomen, 
tenzij de Raad dit toekent bij individuele raadsbeslissing. 
Er is geen recht op een tussenkomst in oplegkosten medicatie binnen het 
steunbarema indien er terugbetaling is via verzekering of in het kader van de 
Maximumfactuur ( MAF ). 

 
Artikel 9 Vakantietoelage: 

Jaarlijks wordt in de maand juni een vakantietoelage uitbetaald t.b.v. 30 € per 
persoon deeluitmakend van het gezin van de gerechtigde. 

 
Artikel 10 Kamptoelage: 

Gerechtigden kunnen voor de kinderen die deel uitmaken van hun gezin een 
toelage bekomen t.b.v. 25 € per kind dat aan een vakantiekamp deelneemt. 
Deze toelage wordt niet toegekend indien de gerechtigde recht kan putten uit 
een toelage socio-culturele participatie ( SCP ). 
 

Artikel 11 Schooltoelage: 
Jaarlijks wordt in de maand augustus een schooltoelage uitbetaald t.b.v. 50 € 
per schoolgaand kind dat deel uitmaakt van het gezin van de gerechtigde en 
dat de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. 
Deze toelage wordt niet toegekend indien de gerechtigde recht kan putten uit 
een toelage maatschappelijke integratie van kinderen ( MIK ). 

 
Artikel 12 Het reglement inzake steunbarema wordt ook gebruikt als leidraad voor niet-

leefloontrekkers die in werkelijkheid in dezelfde financiële situatie verkeren. Dit 
kunnen zowel cliënten zijn die financiële maatschappelijke dienstverlening  
( = steun equivalent met het bedrag leefloon ) genieten als gerechtigden op 
een sociale uitkering die niet door het OCMW wordt uitbetaald en die lager is 
dan het bedrag leefloon vermeerderd met 1%. 

 
Artikel 13 Het recht op steunbarema wordt minstens één maal per jaar herzien. 

Behoudens de gerechtigden voorzien in artikel 12, gebeurt dit gepaard gaand 
met de beslissingen inzake het recht op maatschappelijk integratie. 
 
Bij wijziging van een of meerdere indicatoren tot berekening van een toelage 
binnen het steunbarema of bij elke wijziging die aanleiding geeft tot 
beëindiging of herberekening van het steunbarema, wordt het recht op 
steunbarema herzien en zo nodig retroactief herberekend.  
Indexeringen geven op zich geen aanleiding tot herziening of herberekening. 
 
Aanvraag, herziening en beëindiging van het recht op steunbarema gebeurt bij 
raadsbeslissing. 
Wijziging van berekening van de toelages, en hiermee gepaard gaand de 
uitbetaling van het tegoed aan de cliënt of de terugvordering van het teveel 



ontvangen bedrag, worden aan de raad ter kennis gebracht op als mededeling 
sociale dienst. 

 
Artikel 14 Het steunbarema is in principe niet terugvorderbaar, behalve in volgende 

situaties: 
- Indien de begunstigde over onroerend(e) goed(eren) beschikt, kan het 

toegekende steunbarema integraal worden teruggevorderd d.m.v. 
inschrijving van hypotheek op betreffend(e) onroerend(e) goed(eren). 

- Indien het toegekende leefloon terugvorderbaar blijkt, wordt inherent 
hiermee verbonden ook het steunbarema teruggevorderd. 

- Indien n.a.v. herberekening van het steunbarema beslist werd tot volledige 
of gedeeltelijke terugvordering  

 
Dit reglement werd beslist in de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op  
17.12.2001en is van kracht sinds 01.01.2002. Dit reglement werd gewijzigd per 01.01.2005  
 ( raadszitting 18.04.2005 ), per 01.01.2008 ( raadszitting 21.01.2008 ), per 01.01.2011 (  
raadszitting 20.12.2010 ), per 01.01.2012 ( raadszitting 30.01.2012 ) en per 01.01.2014 (  
raadszitting 21.01.2014 ). 


