NOTULEN – raad voor maatschappelijk welzijn - zitting van 31 januari 2022

Aanwezig:

Wim De Visscher, Voorzitter
Dorien Cuylaerts, voorzitter van het vast bureau
Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie
Stoffelen, Bert Vangenechten, Leden vast bureau
Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, Stefan Maes, Diede Van Dun, Bart Van
De Mierop, Danny Eelen, Zoë Wouters, Lut Backx, Kevin Druyts, Peter
Janssens, Jurgen Van Leuven, Aline Maes, Sabine Fransen, Jeroen
Ooms, Raadsleden
Nina De Vrij, Algemeen directeur wnd.

Verontschuldigd:

Bart Adams, Algemeen directeur

Afwezig:
De voorzitter opent de vergadering om 21.25 uur.
De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, met
inachtname van het burgemeestersbesluit d.d. 7 december
2021,
1. Betreft: OR/2021/039 - Aanpassing leefloonbedragen met ingang van 1 januari 2022.
Aktename.
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de omzendbrief van 10/12/2021 waarbij een verhoging van de basisbedragen betreffende
het recht op maatschappelijke integratie werd aangekondigd vanaf 01 januari 2022, waarbij een
indexeringscoëfficiënt van 1,4568 werd gehanteerd ;
Gelet op de bijgevoegde omzendbrief van de POD Maatschappelijke Integratie d.d. 20 december
2021, inzake de verhoging van de basisbedragen, zoals bedoeld in artikel 14, §1 van de Wet van
26 mei 2002, betreffende het Recht op Maatschappelijke Integratie, waarbij met ingang van 1
januari 2022 een extra indexaanpassing werd aangekondigd;
Overwegende dat de bedragen van het leefloon wijzigen per 01 januari 2022 omwille van deze
indexaanpassing en de bedragen met 2% omhoog gaan;
Overwegende dat volgende leefloonbedragen van toepassing zijn vanaf 1 januari 2022;
Leefloon op
Leefloon op
Basisbedrag in
jaarbasis op 1
maandbasis op 1
2002
januari 2022
januari 2022
Categorie 1 - Samenwonende
€ 5,773,18
€ 8.578,37
€ 714,86
persoon
Categorie 2 - Alleenstaande
€ 8.659,78
€ 12.867,57
€ 1.072,30
persoon
Categorie 3 - Persoon die
samenwoont met een gezin te
€ 11,703,23
€ 17,389,83
€ 1.449,15
zijnen laste
Overwegende dat ook de inkomensgrenzen en terugvordering schaal bij de onderhoudsplichtigen
wijzigen met ingang van 1 januari 2022;
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Overwegende dat het bedrag van het zakgeld, dat bepaald is in toepassing van artikel 98, § 1,
derde lid, van de organieke wet van 8 juli 1976, uitbetaald in maandelijkse schijven, met ingang
van 1 januari 2022 wijzigt naar € 102,96 per maand;
Overwegende dat ook de bedragen financiële steun (equivalent leefloon) in het kader van de wet
van 2 april 1965 voor asielzoekers en vreemdelingen, die in het vreemdelingenregister zijn
ingeschreven, verhoogd worden met ingang van 1 januari 2022;
Overwegende dat het planbureau in februari 2022 opnieuw een overschrijding van de spilindex
voorspelt, waardoor het leefloon opnieuw zal verhoogd worden in maart 2022;
Gelet op de vigerende wetgeving;
Gelet op de verdere bespreking;
Besluit met eenparigheid van stemmen:
Akte te nemen van de verhoging van de basisbedragen van het Recht op Maatschappelijke
Integratie (RMI) categorie 1 (samenwonenden), categorie 2 (alleenstaanden) en categorie 3
(personen met gezinslast) met 2%, omwille van een overschrijding van de spilindex, vanaf 1 januari
2022 als volgt:
• Cat. 1 samenwonenden : 8.578,37 € op jaarbasis = 714,86 op maandbasis
• Cat. 2 alleenstaanden : 12.867,57 € op jaarbasis = 1072,30 op maandbasis
• Cat. 3 met een gezin ten laste : 17.389,83 € op jaarbasis = 1449,15 op maandbasis
De raad voor maatschappelijk welzijn, openbare zitting, met
inachtname van het burgemeestersbesluit d.d. 7 december
2021,
De voorzitter sluit de vergadering om 21.27 uur.
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven.
Op bevel :
De Algemeen directeur wnd.,

Nina De Vrij
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De Voorzitter,

Wim De Visscher
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