
Criteria Ok-pas 2021 

 

1. Wie komt in aanmerking?  

De aanvrager is inwoner van Oudenaarde en behoort tot één van de volgende 

categorieën:  

- (Equivalent) leefloon 

- Inkomensgarantie voor ouderen 

- Bewoner van een assistentiewoning met sociale correctie 

- LOI-bewoner 

 

De aanvrager moet behoeftig zijn en het maandelijks gezinsinkomen moet lager zijn dan de 

EU SILC norm 2019: 

 EU SILC norm 2019 

Alleenstaande persoon – gezinshoofd 1 230 euro 

Bijkomende volwassenen 616 euro 

Kind > of = 14 jaar (geboren voor of in 2007) 616 euro 

Kind < 14 jaar (geboren in of na 2008) 369 euro 

Bron: https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/risico-op-armoede-

sociale-uitsluiting#figures 

 

Aanvullend:  

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

(attest co-ouderschap van de gemeente). 

- Voor de leeftijd van de kinderen wordt steeds gekeken naar het geboortejaar van de 

kinderen.  

 

2. Hoe wordt deze norm toegepast?  

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

aanmoedigingspremie voor activering, studietoelage, installatiepremie, huishuur 

tussenkomst, 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.) 

- Het bedrag van de huurprijs of de hypothecaire lening dat 1/3 van het inkomen 

overschrijdt, wordt in mindering gebracht van het inkomen om te vergelijken met de 

EU SILC norm 2019. 

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


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

vergelijken met de EU SILC norm 2019. Het gezamenlijk niet-geïndexeerde kadastraal 

inkomen mag maximum 750 euro (+125 euro/kind) zijn.  

- Er wordt geen rekening gehouden met blote eigendommen.  

 

Om bovenstaande voorwaarden na te gaan, moeten de nodige bewijsstukken afgeleverd 

worden. 

 

3. Verklaring op eer 

Er moet een verklaring op eer ondertekend worden, waarin verklaard wordt dat men: 

- in een financiële precaire situatie verkeert,  

- over maximum 20 000 euro spaargelden beschikt, 

- akkoord is dat er een mogelijkheid is om de financiële situatie te verifiëren a.d.h.v. 

een bankonderzoek,  

- akkoord is dat valse verklaringen aanleiding kunnen geven tot intrekking van de Ok-

pas.  


