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Geachte heer en mevrouw, 

111 goede orde ontving ik uw schrijven van 12 februari 2007 aangaande de opvolging van 
uw memorandum getiteld "OCMW's die het recht waarborgen om een menswaardig 
bestaan te leiden". 

Essentieel betreft het schrijven van het Collectif Solidarité Contre l'Exclusion twee 
vragen : 

1. Het optrekken van het bedrag van samenwonende tot dat van alleenstaande. 
Vandaag is het zo dat het bedrag van de sarnenwonende (5.155,87 euro per jaar) de 
helft is van het bedrag van eenoudergezin met kinderlast (1 0.3 1 1,74). Een alleenstaande 
heeft om evidente redenen meer kosten dan een samenwonende. Een aantal kosten 
bestaan immers evenzeer voor een alleenstaande dan voor een samenwonende. De 
samenwonende kan die kost echter delen met zijn partner die eveneens een leefloon 
geniet. Bovendien wordt deze driedeling bij quasi alle sociale uitkeringen gehanteerd. 
De VLD wenst op dit punt geen wijzigingen aan te brengen. 

2. De verhoging van de bedragen van het leefloon. 
Ik wil er op wijzen dat de leeflonen met 2% worden verhoogd op 1 april 2007 en nog 
eens op 1 januari 2008. Dat heeft tot gevoig dût sinds het aantreden van de regering 
Verhofstadt 1 de leeflonen verhoogd zijn met 10%. Tenslotte moet men ook in 
aanmerking nemen dat men geniet van een aantal andere voordelen zoals sociale 
huisvesting, e.d.m. In deze moeten we ook waakzaam blijven voor inactiviteitsvallen 
ten aanzien van deze mensen die werken aan een laag loon. Een verhoging van het 
leefloon heeft bovendien ook gevolgen voor de andere uitkeringen, wat betekent dat 
een verdere optrekking van het leefloon aanzienlijke budgettaire gevolgen heeft. 

Ik hoop u hiermee onze benadering te hebben verduidelijkt. 

Met oprechte hoogachting, 


