
Leefloonchecker…piece of cake 



Non take up leefloon 66% 

• Stappen zetten om toegankelijkheid leefloon te verbeteren 
• Onderzoek Marjolijn De Wilde 

• Leefloonrecht opent een grote hoeveelheid afgeleide rechten die al dan 
niet automatisch toegekend worden 
• Automatisch 

• Sociaal tarief energie 
• Septemberpremie 
• Statuut verhoogde tegemoetkoming 

• Niet-automatisch 
• Sociaal tarief telecom 
• Kansentarief stad Antwerpen 
• Toelage vrije tijd 
• Toelage gezinsarmoede 

 

 



Automatische rechtentoekenning 

• Door monitoring van  
• Inkomsten 

• Uitgaven 

• Op de zichtrekening van de klant (payment service directive 2) 

• Op basis van het klantstatuut 

• Ter bestrijding van non take up van leefloon en andere (afgeleide) 
sociale rechten 

• Op basis van toelating van de klant en een privacy proof werkwijze 



Klant – Statuut – Inkomsten & Uitgaven 



Monitoring inkomsten 



Monitoring uitgaven 



Terugbetaling – Cashback 

• Een betaling via bank aan een gekende organisatie geeft de 
rekeninghouder recht op een terugbetaling (cashback). 

• Door permanente monitoring van de transacties ben je in staat de 
potentiele cashbacks te detecteren en uit te betalen 

• Klant betaalt eerst zelf 100% van het bedrag en krijgt op basis van zijn 
statuut een cashback(korting) die van toepassing is bij de organisatie 
geld teruggestort op zijn zichtrekening 



Customer journey - Leefloonchecker 

• Instemmen met product ‘leefloonchecker’ via bankapp 

• Installatie van CAKE app (geeft inzicht) 

• Monitoring 
• Inkomsten 

• Uitgaven 

• Triggert 
• Leefloonaanvraag (via OCMW online, Automatisch Advies) 

• Terugbetaling van verzilverde rechten (cashback) op basis van gedane 
betalingen 

 



Lessons learned Corona 

• Coronapremie €50,- werd automatisch toegekend 
• Leefloonbetaling (door OCMW) als trigger van de Coronapremie 

• C4 triggert een onnodig administratief proces? 
• Rol uitbetalingsinstanties 
• Rol werkgevers 
• Rol overheid 

• Wettelijke basis om in tijden van ‘crisis’ automatisch rechten toe te kennen 
op basis van gekende statuten en gekende informatie op basis van 
transacties op de zichtrekening opent mogelijkheden om direct financiële 
steun te geven aan degenen die er recht op hebben… 
• Koppeling RR en Centraal aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank en MyBEnefits 
• Monitoring transacties 
• Toekennen terugbetalingen 

 



Voorbeeld: Sociaal tarief telecom 

• OCMW doet terugbetaling aan leefloonklant 

• OCMW recupereert de gedane terugbetalingen bij de operatoren 

• Operatoren hoeven korting niet meer toe te passen 

• Af te spreken per lokaal bestuur 

• Leefloonchecker systeem opent mogelijkheden voor lokaal bestuur 
om zelf in control te zijn voor allerhande rechten 



Leefloonchecker 


