Reglement betreffende de toekenning van aanvullende steun.

Artikel 1 : Motivatie
Voor de meting van de aanvullende steun (AS) baseert het OCMW Aartselaar zich op het
sociaal-vitaal minimum (SVM) volgens de berekening van het Quetelet-systeem (Quetsysteem), rekening houdend met volgende argumenten :
Eenieder moet in staat zijn een leven te leiden volgens hun menselijke waardigheid (conform
artikel 1 van de OCMW-wetgeving). Om dit mogelijk te maken is een inkomen à rato van het
leefloon onvoldoende en is een inkomen à rato van het SVM noodzakelijk. Het SVM volgens
de berekening van het Quet-systeem is hiertoe een geschikt instrument.
Het SVM volgens de berekening van het Quet-systeem is losgekoppeld van het niveau van
het leefloon.
Het Quet-systeem is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde verbruikersschaal
(opgebouwd door Dr. Queteler). Het houdt rekening met de specifieke samenstelling van het
cliëntsysteem enerzijds en de fysieke groei van elk individu anderzijds.
Het principe om het SVM volgens de berekening van het Quet-systeem als steunnorm te
gebruiken vindt meer en meer ingang in de welzijnswereld. Het Vlaams Centrum voor
Schuldbemiddeling doet een aanbeveling om deze berekeningswijze als steunnorm te
gebruiken.
Het SVM volgens de berekening van het Centrum voor Schuldbemiddeling werd niet
weerhouden , omdat zij de hoogte van de vaste huisvestingskosten niet in aanmerking
neemt en ook onvoldoende rekening houdt met de fysieke groei van elk individu.
De aanvullende steun die via het instrument (Quet-systeem) toegekend wordt is een
financiële tegemoetkoming om de maatschappelijke participatie van de cliënt te bevorderen
en is residuair van aard. De AS wordt gekoppeld aan begeleiding , die er op gericht is de
cliënt te brengen tot maatschappelijke participatie en het onafhankelijk worden van AS. Er
kunnen bindende voorwaarden opgelegd worden die op regelmatige tijdstippen worden
geëvalueerd en bij niet naleving kunnen leiden tot niet-toekenning of intrekking van de AS of
een gedeelte ervan.

Artikel 2 : Berekening
Artikel 2.1. Het SVM wordt berekend volgens het Quet-systeem :
Elke persoon binnen het cliënt-systeem krijgt een Quet-waarde en een bijhorend noodzakelijk bedrag
toegewezen.
Toepassing Quet ( Quetwaarde op 01.01.2014 = € 125 )

Samenwonende partners
Alleenstaande
Inwonende volwassene
Boreling
Kind van 1 jaar
Kind van 2 jaar
Kind van 3 jaar
Kind van 4 jaar
Kind van 5 jaar
Kind van 6 jaar
Kind van 7 jaar
Kind van 8 jaar
Kind van 9 jaar
Kind van 10 jaar
Kind van 11 jaar
Kind van 12 jaar
Kind van 13 jaar
Kind van 14 jaar
Kind van 15 jaar
Kind van 16 jaar
Kind van 17 jaar
Kind van 18 jaar

quets
S.V.M.
----------------------------------7
€ 875,00
5
€ 625,00
3
€ 375,00
1
€ 125,00
1.1
€ 137,50
1.2
€ 150,00
1.3
€ 162,50
1.4
€ 175,00
1.5
€ 187,50
1.6
€ 200,00
1.7
€ 212,50
1.8
€ 225,00
1.9
€ 237,50
2.0
€ 250,00
2.1
€ 262,50
2.2
€ 275,00
2.3
€ 287,50
2.4
€ 300,00
2.5
€ 312,50
2.6
€ 325,00
2.7
€ 337,50
2.8
€ 350,00

Er wordt geen rekening gehouden met de geboortemaand, enkel met het geboortejaar.
Het SVM is de totaalsom van deze bedragen , vermeerderd met de huisvestingstoelage ( ingevolge
de lasten van huishuur, hypothecaire lening of lasten van een bescheiden woning) en bijzondere
toevallige lasten ( uitgaven die niet tot het normale uitgavenpatroon behoren, maar die noodzakelijk
zijn om een leven te leiden aan de menselijke waardigheid).
Huisvestingstoelage
Huishuur : Integraal bedrag van de huishuur met een maximum van 450 euro per maand, te
verhogen met 40 euro per kind.
Hypothecaire lening: Integraal bedrag van de hypothecaire lening, met een maximum van 450 euro
per maand, te verhogen met 40 euro per kind
Lasten van een bescheiden woning in eigendom: Steunaanvragers die een woning in eigendom
hebben en geen afbetalingslasten meer hebben, krijgen voor hun vaste lasten voor de woning en het
kleine onderhoud een toelage van 100 euro per maand . Dit is echter niet toe te passen indien het
gaat om een woning met een kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) hoger dan 750 euro te
vermeerderen met 125 euro per persoon ten laste of indien de aanvrager buiten zijn woning nog

andere onroerende goederen heeft met een kadastraal inkomen hoger dan 25 euro (niet
geïndexeerd).
Bijzondere toevallige lasten
Uitgaven die niet tot het normale uitgavenpatroon behoren, maar die noodzakelijk zijn om een leven
te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid .
Medische kosten, verplaatsingskosten naar het werk, noodzaak van hulp in het huishouden,
kinderopvang, enz. kunnen in rekening worden gebracht.
Steunaanvragers die genieten van een Integratietegemoetkoming (IVT) of een tegemoetkoming aan
Hulp voor Bejaarden (THAB) kunnen de hogere uitgave van ziekte of handicap niet in aanmerking
nemen voor de berekening van het SVM, aangezien verondersteld wordt dat deze voldoende zijn
om deze bijkomende kosten te dekken.
Deze regelgeving beperkt het aantal aanvragen om bijzondere toevallige lasten in aanmerking te
nemen en beperkt hierdoor ook het extra administratieve werk. Hierbij kan individueel afgeweken
worden bij uitzonderlijk hoge medische kosten en mits degelijke motivatie.
Inschrijving bij het SVK en het uitvoeren van een energiescan
Indien een aanvullende steun wordt toegekend dient de steunaanvrager zich verplicht in te schrijven in
het SVK en een gratis energiescan te laten uitvoeren, tenzij het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst ,
op voorlegging van een met grondige redenen omkleed verslag van de maatschappelijk werker, anders
beslist.

Artikel 2.2 Berekening AS :
Van het SVM worden alle in aanmerking te nemen bestaansmiddelen afgetrokken.
Zijn de bestaansmiddelen ontoereikend dan is het saldo het bedrag van de steunnorm ( de AS ) .
Principieel komen alle inkomsten in aanmerking , dus ook groeipakket, uitkeringen en
onderhoudsgelden , zowel voor de ouder als voor de kinderen.
De uitkering van de federale stookolietoelage wordt niet in aanmerking genomen voor de
berekening, indien het voor betrokkene onmogelijk is om over te schakelen naar een andere vorm
van energie dan stookolie.
Bij de berekening van het SVM wordt rekening gehouden met 1/3 van de eigen inkomsten van de
inwonende kinderen . Er wordt van uitgegaan dat zij één derde van hun netto maandinkomen
bijdragen als kostgeld.
Indien om uitzonderlijke redenen bepaalde inkomsten van de berekening dienen uitgesloten te
worden of bepaalde uitgaven dienen in beschouwing genomen te worden, wordt dit door de
behandelende maatschappelijke werker in het verslag voorgesteld en voor beslissing aan het
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst voorgelegd.

Artikel 2.3. : Uitbetaling.
Het toegekende maandbedrag wordt afgerond naar de hoger- of lager liggende euro . De uitbetaling
gebeurt in principe aan het einde van elke maand.

Artikel 2.4. : De combinatie van AS en de andere steuntypes van het OCMW Aartselaar.
Gezien het SVM de ambitie heeft om cliënten een volwaardig inkomen aan te bieden is het OCMW
van oordeel om gebruikers van deze AS niet meer in aanmerking te nemen voor het verkrijgen van
verschillende andere soorten toelagen (vakantie, school, eindejaars, integratie,..) van het OCMW
Aartselaar.
De AS is niet cumuleerbaar met de uitkeringen via het energiefonds.
Voor cliënten die een beroep doen op AS én een aanvraag doen op de medicatietoelage :
Voor de toekenning van de medicatietoelage wordt wél rekening gehouden met de IVT en de THAB.
Het OCMW betaalt rechtstreeks de factuur van de apothekerskosten .Bij cliënten, die eveneens van
een AS genieten, wordt deze aanvullende steun forfaitair verminderd met 15 euro per persoon
(bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd gezondheidsindex basis 1996 - op 1 januari) .
Voor cliënten die enkel een medicatietoelage vragen blijft de huidige regeling van kracht (zonder
forfaitaire aftrek) , maar wordt de tussenkomst per jaar beperkt tot het bedrag van de
maximumfactuur.

Normen
Bij aanvraag kan eenieder AS krijgen tegen de 100% Q-norm , indien zij voldoen aan de criteria van
categorie 1.
Indien zij voldoen aan criteria van categorie 2 , kunnen zij AS krijgen vanaf 80% Quet-norm.
De AS is in principe niet terugvorderbaar , tenzij achteraf zou blijken dat de cliënt met betrekking tot
diezelfde periode over bijkomende gelden zou beschikken of er bewezen kan worden dat cliënt
doelbewust het OCMW misleid heeft door het geven van onvolledige of onjuiste informatie.
Bij cliënten met een eigendom (al of niet met een hypothecaire lening) kan het OCMW overwegen
om deze AS terugvorderbaar te stellen en om een hypotheek te leggen op de eigendom.
De toekenningen van AS gelden voor maximaal 1 jaar en worden herzien bij een eventuele wijziging
in de financiële situatie.
Categorie 1 : Cliënten met AS aan de 100% Q-norm







Cliënten die door hun sociale, psychische of medische situatie of door externe factoren niet
meer in de mogelijkheid verkeren door eigen inspanning inkomen te verwerven (bv.
Personen met een chronische ziekte , personen met een handicap ,gepensioneerden,…).
Cliënten welke door factoren buiten hun persoon in de onmogelijkheid verkeren hogere
inkomsten te verwerven ( b.v. loonbeslag, reeds voltijds werken) .
Cliënten die zonder schuldenlast zijn; of met een schuldenlast die niet in aftrek wordt
genomen van hun inkomen ter berekening van de AS.
Cliënten die niet meer in de mogelijkheid zijn om hun woninglast te verminderen (eigenaar
zijn van een bescheiden woning ;
Huurder zijn binnen een sociale woningmaatschappij ;
Huurder in de privé-sector met een lagere huishuur dan het plafond voorzien in de Quetschaal ( én ingeschreven voor een aanvraag van een woning bij een sociale
woningmaatschappij én geen aanbieding in het verleden geweigerd hebben ).

Deze lijst is niet gelimiteerd . Individuele situaties kunnen steeds binnen het team van de sociale
dienst besproken worden.
Categorie 2 : cliënten met AS voor minder dan 100% Q-norm.





Cliënten die huren in de privé-sector met een hogere huishuur dan het plafond voorzien in de
Quet-schaal en al of niet ingeschreven voor een aanvraag van een woning bij een sociale
woningmaatschappij).
Cliënten die huren in de privé-sector met een lagere huishuur dan het plafond voorzien in de
Quet-schaal, maar niet ingeschreven zijn voor een aanvraag van een woning bij een sociale
woningmaatschappij of in het verleden een aanbieding van deze maatschappij geweigerd
hebben).
Cliënten die in de mogelijkheid zijn om hun inkomen te verhogen, m.a.w. cliënten die
werkbekwaam zijn en niet gehinderd worden door factoren buiten hun persoon.

Deze lijst is niet gelimiteerd . Individuele situaties kunnen steeds binnen het team van de sociale
dienst besproken worden.

Procedure :
Bij een eerste aanvraag krijgt de cliënt maximum 80% Q-norm als AS.
Na maximum 1 jaar wordt de situatie opnieuw voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk
welzijn :
Ingevolge gewijzigde situatie voldoet de cliënt aan de categorie 1, en kan hij/zij (afhankelijk van het
inkomen) in aanmerking komen voor de AS tegen de 100% Q-norm.
De situatie van de cliënt is niet wezenlijk gewijzigd, maar hij/zij levert voldoende inspanningen ( bv.
voldoende gesolliciteerd, in opleiding of tewerkstellingsproject, heeft zich ingeschreven bij een
sociale woningmaatschappij, of is gehinderd door factoren buiten zijn persoon om vooruitgang te
boeken, of hij/zij kan bijzonder billijkheidsredenen oproepen) dan kan deze toekenningsvoorwaarden
met weerom maximum 1 jaar verlengd worden.
Cliënt levert onvoldoende inspanningen en kan dan nog maximum 80% Q-norm als AS krijgen.

Telkens dient na maximum 1 jaar de situatie herzien worden (verlenging van diezelfde norm, stijging
of daling van norm). De steunnorm kan maximum per keer dalen met 5% Q-norm tot 80%, 75%, 70%,
enz.. De steunnorm kan niet onder het bedrag van het leefloon dalen. De wijziging van de steunnorm
gebeurt dus niet automatisch, en dient uitvoerig gemotiveerd te worden.

Artikel 3 :
Dit reglement vervangt het vorige en wordt van kracht op 1 februari 2020.

Bijlage : Berekeningsblad
Berekening Aanvullende Financiële Steun
Naam
Adres
Quets
Samenwonende partners
Alleenstaande
inwonende volwassene
Boreling
kind 1 jaar
kind 2 jaar
kind 3 jaar
kind 4 jaar
kind 5 jaar
kind 6 jaar
kind 7 jaar
kind 8 jaar
kind 9 jaar
kind 10 jaar
kind 11 jaar
kind 12 jaar
kind 13 jaar
kind 14 jaar
kind 15 jaar
kind 16 jaar
kind 17 jaar
kind 18 jaar
Sociaal Vitaal Minimum

Aantal

7
5
3
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8

SVM
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125

Huur of hypotheeklening

Huishuurtoelage
Eigen bescheiden woning
Sociaal Vitaal Minimum

75
Loon
Kinderbijslag
Alimentatie
Huren
Zorgkas
Uitkeringen
Totaal inkomen

SVM = Sociaal Vitaal
Minimum

Geen
80%
Geen

Bruto aanvullende steun
Percentage
Aanvullende steun

