
Criteria kansenpaswerking vanaf 01/01/2019 

 

Wie komt in aanmerking voor de OK-pas?  

 Inwoners van Oudenaarde die behoren tot één van de volgende categorieën: 

- (equivalent) leefloon 

- Inkomensgarantie voor ouderen 

- Bewoners van assistentiewoning met sociale correctie 

- LOI-bewoner 

 Mensen met een maandelijks netto-inkomen lager dan EU SILC norm 2016: 

EU SILC norm 2016  

       

Alleenstaande persoon/gezinshoofd € 1115 

Bijkomende volwassene of kind geboren 

vanaf 2005 

€ 562 

Kind geboren voor 2004 < 14 jaar € 371 
Bron: http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/eu-silc/ 

 

Aanvullend:  

- Bij aantoonbaar co-ouderschap wordt de helft van het bedrag per kind opgeteld 

(attest co-ouderschap via gemeente) 

- Bij een niet-leefloongerechtigde houden we rekening met het meerekenbaar 

inkomen van elke gedomicilieerde inwoner in het huishouden 

 

Hoe wordt deze norm toegepast?  

 Er wordt geen rekening gehouden met studiebeurzen, kinderbijslag, onderhoudsgeld, 

aanmoedigingspremie voor activering, studietoelage, installatiepremie, 

huishuurtussenkomst, tussenkomst medische kosten … (de volledige lijst van vrijgestelde 

bedragen zijn dezelfde die gekoppeld zijn aan de berekening van het leefloon - zie 

https://primabook.mi-is.be/nl/recht-op-maatschappelijke-integratie/berekening-van-de-

bestaansmiddelen#0_h2_2) 

 Het bedrag van de huurprijs of lening dat 1/3 van het inkomen overschrijdt, wordt in 

mindering gebracht van het inkomen om te vergelijken met de EU SILC norm 2016.  

 Indien er een afbetaalde eigendom is, wordt het inkomen met 1/5 verhoogd om te 

vergelijken met de EU SILC norm 2016. Het gezamenlijk niet-geïndexeerde KI mag 

maximum €750 (+ €125 per kind) zijn. Er wordt geen rekening gehouden met blote 

eigendommen.  

Om voorwaarden na te gaan moeten de nodige bewijsstukken geleverd worden en moet 

een verklaring op eer afgelegd worden:   

o er moet een verklaring ondertekend worden dat men in een financiële precaire 

situatie verkeert  

o dat men over  maximum 20 000 euro spaargelden beschikt 

o dat er een mogelijkheid is om de financiële situatie te verifiëren adhv een 

bankonderzoek 

o dat valse verklaringen aanleiding kunnen geven tot intrekking van de kansenpas. 

 

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/eu-silc/

