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Recht op maatschappelijke Integratie 

Het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI) 

vormt het sluitstuk van onze sociale bescherming. 

Het is bedoeld voor al wie over ontoereikende 

bestaansmiddelen beschikt en geen of slechts in 

beperkte mate aanspraak kan maken op een 

inkomen uit arbeid, werkloosheid, ziekte of 

invaliditeit.  

De RMI-wet (2002) vervangt de bestaans-

minimumwet (1974) en verlegt daarbij de focus 

van armoedebestrijding via een uitkering naar 

maatschappelijke integratie via tewerkstelling 

en/of een uitkering. 

 

“Elke persoon heeft recht op maatschappelijke 

integratie. Dit recht kan onder de voorwaarden 

bepaald in deze wet bestaan uit een tewerkstelling 

en/of een leefloon, die al dan niet gepaard gaan 

met een geïndividualiseerd project voor 

maatschappelijke integratie (GPMI). De openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn hebben tot 

opdracht dit recht te verzekeren.” (art. 2 wet van 

26 mei 2002) 

 

Tewerkstelling 

De tewerkstellingsopdracht van het OCMW kan 

bestaan uit het aanbieden van een volwaardige 

baan of het uitwerken van een geïndividualiseerd 

project voor maatschappelijke integratie dat op 

termijn leidt naar een tewerkstelling. 

Leefloon 

Behoeftige personen hebben, in afwachting van 

een tewerkstelling of wanneer ze niet kunnen 

werken omwille van gezondheids- of 

billijkheidsredenen, recht op een leefloon.  

Hiervoor moeten ze voldoen aan bepaalde 

wettelijke voorwaarden.  

 

 

 

Het leefloon wordt aangevraagd in het OCMW van 

de plaats waar men woont en de aanvrager krijgt 

een ontvangstbewijs. Daarna voert een 

maatschappelijk werker een sociaal onderzoek uit 

(zie ook factsheet 7) om na te gaan of aan de 

wettelijke voorwaarden wordt voldaan. Het 

resultaat wordt neergeschreven in een sociaal 

verslag (zie ook factsheet 8) dat wordt voorgelegd 

aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 

(BCSD). Dit comité beslist binnen de dertig dagen. 

 

Het leefloon bedraagt (vanaf 1/1/2021): 

€ 656,45 per maand voor een samenwonende; 

€ 984,68 per maand voor een alleenstaande; 

€ 1330,74 per maand indien kinderen ten laste. 

GPMI 

Het GPMI is een contract met wederzijdse 

afspraken tussen de leefloongerechtigde en het 

OCMW over zijn/haar integratie in het 

beroepsleven en/of in de maatschappij (zie ook 

factsheet 10). 
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