
Maatschappelijk werkers: 

Kathleen De Baets 

Bieke Demeester 

Katrien Backaert 

Sarah Dhuyvetter 

Sally Cnudde 

Luc Lauwaert 

Elien Heyse 

Stephanie Bruyère 

 

maandag 8.30 u. – 11.30 u. 13.30 u. – 16.00 u. 

dinsdag 8.30 u. – 11.30 u. 13.30 u. – 16.00 u. 

woensdag 8.30 u. – 11.30 u. gesloten 

donderdag 8.30 u. – 11.30 u. 15.00 u. – 17.30 u. 

vrijdag 8.30 u. – 11.30 u. gesloten 

OCMW-Lochristi 

Bosdreef 5A 

9080 Lochristi 

  09 355 93 09 

  09 356 95 94 

  info@ocmwlochristi.be 

  www.ocmwlochristi.be 

 Openingsuren Sociaal Huis 

Leefloon en  
financiële steun 



Meerderjarigen die geen inkomsten 

hebben via een job en geen   

vervangings- of ander inkomen  

hebben, kunnen een aanvraag  

indienen om een leefloon te krijgen. 

 

Bij elke aanvraag wordt door de 

maatschappelijk werker een sociaal 

onderzoek gevoerd, waarbij uw  

sociale en financiële situatie wordt 

onderzocht. 

Deze onderzoeken gebeuren zeer 

grondig en in alle objectiviteit.  

 

Het bijzonder comité voor de  

sociale dienst (bcsd) , dat uit  

afgevaardigden van de Raad van 

Maatschappelijk Welzijn bestaat, 

baseert zich op dit sociaal onder-

zoek om een passende beslissing te 

nemen. 

 

Elke aanvrager is verplicht alle  

gegevens van zijn/haar situatie 

waarheidsgetrouw mee te delen,  

alsook elke wijziging in zijn/haar 

situatie.  

Leefloon en financiële steun 

 

De wet legt de nadruk op tewerkstelling 

en begeleiding bij het zoeken naar een 

job. 

 

Naargelang de specifieke gezinssituatie, 

bedraagt het leefloon sinds 1 september 

2021: 

 682,99 EUR/maand voor  

samenwonende personen   

 1.024,49 EUR/maand voor  

alleenstaande personen 

 1.384,54 EUR/maand voor  

personen die samenwonen en een 

gezin ten laste hebben 

 

 

 

Soms wordt een uitkering waarop u recht 

heeft, zoals een werkloosheids-

vergoeding, pensioen, kinderbijslag, ... 

laattijdig uitbetaald.  

 

Indien u daardoor in geldnood komt, kan 

het OCMW u een voorschot geven. 

 

Zodra de uitkering aan u wordt  

uitbetaald, betaalt u het voorschot 

terug aan het OCMW  

In bepaalde gevallen kan worden  

toegestaan om de terugbetaling van 

het voorschot over meerdere  

maanden te spreiden. 

 

Het kan gebeuren dat men om een 

aanvaardbare reden een dringende 

rekening niet kan betalen.  

Denk maar aan een huurwaarborg, 

een elektriciteitsrekening, begrafenis-

kosten, hoge medische kosten, … 

In dit geval kan het OCMW een  

financiële steun, die u later moet  

terugbetalen, toekennen. 

 

Net zoals bij de toekenning van een 

leefloon neemt het bcsd een  

geschikte beslissing op basis van het 

sociaal onderzoek dat door de  

maatschappelijk werker werd  

gevoerd. 

 Het leefloon 

 Financiële steun 
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