Bedragen van het leefloon op 1 september 2017

Basisbedrag

Leefloon op jaarbasis op

Leefloon op maandbasis

1 september 2017

op 1 september 2017

€ 5.202,20

€ 7.141,58

€ 595,13

€ 7.803,31

€ 10.712,38

€ 892,70

€ 10.404,42

€ 14.283,19

€ 1.190,27

Categorie 1
Samenwonende
persoon

Categorie 2
Alleenstaande
persoon

Categorie 3
Persoon die
samenwoont met een
gezin te zijnen laste

Artikel 14 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
§ 1. Het leefloon bedraagt jaarlijks:
1° 4.858,43 EUR voor elke persoon die met één of meerdere personen samenwoont. (7.141,58 € 1/9/2017)
Onder samenwoning wordt verstaan het onder hetzelfde dak wonen van personen die hun
huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen;

2° 7.287,65 EUR voor een alleenstaand persoon [ en voor een dakloze die recht heeft op een in de
artikelen 11, §§1 en 3, en 13, § 2, bedoeld geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie
]; (10.712,38€– 1/9/2017)
1

3° 9.716,87 EUR voor een persoon die {…} samenwoont met een gezin te zijnen laste. (14.283,19 €
1/9/2017)
Dit recht wordt geopend van zodra er ten minste één minderjarig ongehuwd kind aanwezig is.

Het dekt meteen het recht van de eventuele echtgeno(o)t(e) of levenspartner.

Onder gezin ten laste wordt verstaan, de echtgenoot, de levenspartner, het ongehuwd minderjarig
kind of meerdere kinderen onder wie minstens één ongehuwd minderjarig kind of meerdere kinderen
onder wie minstens één ongehuwd minderjarig kind.

De levenspartner is de persoon met wie de aanvrager een feitelijk gezin vormt.

De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, in welke mate de
echtgenoot of de levenspartner de in artikel 3 bedoelde voorwaarden moet vervullen.

§ 2 Het bedrag van het leefloon wordt verminderd met de bestaansmiddelen van de aanvrager,
berekend overeenkomstig de bepalingen van titel II, hoofdstuk II.
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Vernietigd door Arrest Arbitragehof 123/2006 van 28 juli 2006 ( B.S. 1-09-2006)

