
Provinciale ontmoetingsdagen
Voorjaar 2021



MAATREGEL ZOOM 18/25



Doelgroep

Jongere : het betreft de jongere onder de 25 jaar zoals vermeld in hoofdstuk
II, afdeling 1, van de wet van 26 mei 2002, met name iedere meerderjarige
jonger dan 25 jaar

Met een meerderjarige persoon wordt gelijkgesteld de minderjarige persoon
die hetzij ontvoogd is door huwelijk, hetzij een of meer kinderen ten laste
heeft, hetzij bewijst zwanger te zijn

Student : het betreft de student zoals gedefinieerd in artikel 11, §2, a) van
de wet van 26 mei 2002, met name iedere persoon jonger dan 25 jaar die
een studie met voltijds leerplan aanvat, hervat of voortzet in een door de
gemeenschappen erkende, georganiseerde of gesubsidieerde
onderwijsinstelling

Deze persoon behoudt het studentenstatuut tijdens de volledige duur van zijn
studie, ook als hij ouder is dan 25 jaar



1. Toelage ter ondersteuning

➢ Voor wie ? Jongeren onder de 25 jaar en studenten

➢ Wat ? Toelage van 24 miljoen euro ter ondersteuning van 
jongeren en studenten die het moeilijk hebben ingevolge de 
Covid 19-crisis 

➢ Wanneer ? Van 1 april tot 31 december 2021 

➢ Voorwaarden ? Doelgroep die het moeilijk heeft ingevolge de 
Covid 19-crisis

! Sociaal onderzoek 



1. Toelage ter ondersteuning

Sociaal onderzoek 

➔ Individuele analyse van de situatie van de persoon

1. Controle van de doelgroep

Jongeren onder de 25 jaar en studenten 

en 

Moeilijke situatie 

2. Soort te verlenen steun : een nauwkeurige analyse maken van het bestaan 
en de omvang van de behoefte aan steun en de meest passende middelen 
voorstellen om daarin te voorzien 



1. Toelage ter ondersteuning

Sociaal onderzoek

➔ Verband met Covid

➢ ofwel gevolg

▪ Inkomensverlies : verlies van studentenjob, ouders hebben minder 
inkomen, ...

▪ Meer uitgaven : aankoop van computerapparatuur, medische kosten, 
noodzakelijke school- of psychologische begeleiding, ...

➢ ofwel wordt het verband gelegd na vaststelling van de te verlenen steun 

▪ Voorbeeld : de student moet over een internetaansluiting beschikken, kan 
geen abonnement voor het openbaar vervoer of huur voor het kot 
betalen, ...



1. Toelage ter ondersteuning

➢ Gebruik van de toelage 

- Toekenning van eenmalige steun 
Voorbeeld : betaling van een abonnement voor het openbaar 
vervoer of een factuur, betaling van de kosten voor een opleiding of 
begeleiding

Uitwerking van de steun ➔ tot 31 december 2022

- Toekenning van meer structurele financiële steun 
Voorbeeld: afhankelijk van de behoeften van de jongere kan het 
OCMW tot het einde van het jaar een bepaald bedrag aan steun 
verlenen

Uitwerking van de steun ➔ tot 31 december 2021 



De Raad/het Comité kan een intern reglement inzake maatschappelijke
dienstverlening uitvaardigen voor zover een individueel sociaal onderzoek wordt
uitgevoerd waarin de behoefte wordt vastgesteld

→ Voor de Raad/het Comité:  de dossiers die binnen de richtlijnen van het intern
reglement vallen worden automatisch goedgekeurd

→ Voor de maatschappelijk werker:

- kan zich voor het sociaal onderzoek beroepen op een « jurisprudentie » 

- kan de steunaanvrager verzekeren dat de voorgestelde hulp zal aanvaard
worden

MAAR 

✓ Dit reglement mag de MW niet beperken in zijn voorstellen

✓ Het Comité/de Raad mag niet ipso facto een dossier weigeren omdat het niet 
past binnen de opgestelde richtlijnen

Mogelijkheid om te werken met een intern reglement inzake
maatschappelijke dienstverlening



2. Bijkomende GPMI-toelage van 10 % 

Herinnering - Geïndividualiseerd project 
voor maatschappelijke integratie

▪ Verplicht voor jongeren onder de 25 jaar en studenten

▪ Het GPMI bevat de afspraken van de jongere en het OCMW 

▪ Het GPMI dat als voornaamste doel heeft de studies te 
volgen, moet de volledige duur van de studies bestrijken 



2. Bijkomende GPMI-toelage van 10 % 

Herinnering - Geïndividualiseerd project 
voor maatschappelijke integratie

Covid-19-crisis➔ Versoepeling van de wettelijke bepalingen

▪ Het uitvoeren van de behoeftenanalyse (= sociale balans) en het opstellen van het GPMI
kunnen worden uitgesteld tot begeleiding mogelijk is

▪ Geen sanctie indien een deel van de verplichtingen in het bestaande GPMI, zowel voor de
begunstigden als voor het OCMW, ingevolge Covid-19 niet langer kan worden nagekomen
= overmacht

▪ Evaluatie van het GPMI : elektronisch of uitstel

GPMI➔ Begeleidings- en opvolgingsinstrument

De GPMI’s heractiveren en de doelstellingen ervan personaliseren om de begunstigden zo goed
mogelijk te begeleiden tijdens de Covid-19-crisis



2. Bijkomende GPMI-toelage van 10 % 

➢ Voor wie ? Jongeren onder de 25 jaar en studenten 

➢ Wat ? De GPMI-toelage van 10 % wordt verdubbeld

➢ Wanneer ? Van 1 april tot 30 juni 2021

➢ Voorwaarden ? 

- Er bestaat een gesubsidieerd GPMI tijdens de genoemde 
periode 

- De GPMI betreft een jongere onder de 25 jaar of een student 



2. Bijkomende GPMI-toelage van 10 % 

➢ Gebruik van de toelage : kosten voor begeleiding en activering,
met name de kosten voor het realiseren van de doelstellingen en
het nakomen van de afspraken in het GPMI (idem als klassieke
GPMI-toelage)

Voorbeelden 

✓ Vervoerskosten van de begunstigde voor het uitvoeren van de actiepunten in het GPMI

✓ Kosten voor kinderopvang tijdens de uren waarin de begunstigde een actie uitvoert die 
verband houdt met de doelstellingen van het GPMI (bijv. een taalcursus volgen, 
deelnemen aan een workshop enzovoort)

✓ Kosten voor stages, activiteiten, opleidingen, ... met het oog op de socioprofessionele 
integratie van de begunstigde, voor zover dit deel uitmaakt van het GPMI van de 
betrokkene

✓ Aankoop van materiaal voor het OCMW, bijv. aankoop van specifieke software voor 
begeleiding in het kader van de GPMI’s

✓ Kosten voor psychologische begeleiding indien dit deel uitmaakt van het GPMI



2. Bijkomende GPMI-toelage van 10 % 

✓ Deze kan ook worden gebruikt voor personeelskosten van een
maatschappelijk werker die personen met een GPMI begeleidt en activeert

De verdubbelde toelage van 10 % maakt deel uit van de globale enveloppe 2021

Deze kosten zijn dus gerechtvaardigd voor heel 2021



3. Verlengde maatregelen

➢ Covid-19-toelage ➔ 31 december 2021

➢ Voedselhulp ➔ 30 juni 2021

➢ Toekenning van een premie van 50 euro ➔ 30 juni 2021 

➢ Maatregelen ter bevordering van het psychologisch welzijn 
van de gebruikers van de dienstverlening van de OCMW’s ➔
31 december 2021

! De schrapping van het verschil tussen de SPI-vrijstelling voor beurs- en 
niet-beursstudenten

➔ Akkoord



Controle door onze inspectiedienst 

Controle dossiers : gecontroleerde gegevens

• Vraag van de begunstigde of initiatief van de maatschappelijk 
werker

• Individueel sociaal onderzoek

• Doelgroep (onderzoek van de moeilijke sociale situatie)

• Verband met Covid

• Voorstel van de maatschappelijk werker

• Beslissing RMW/BCSD - Kennisgeving 

Boekhoudkundige controle : vergelijking cijfers OCMW-uitgaven/cijfers uniek 
verslag POD MI



Informatiecampagne 

• Op onze website  

- Brochure beschikbaar in 4 talen

- Downloadbare versie

- Papieren versie (gratis te bestellen)



Communicatietools voor de OCMW's

• Affiches

• Video

• Visuals voor sociale media



Meer informatie

Op onze website 

Overzicht van alle maatregelen in verband met het coronavirus 

– Tools OCMW → Coronavirus Covid-19

Studenten

– Thema’s →Maatschappelijke integratie → Studenten

Toelage participatie en sociale activering

– Thema's → Professionele en sociale activering → Sociale 
activering → Toelage voor participatie en sociale activering

Brochure 

– Studies, publicaties en statistieken → Studenten, jongeren 
en Covid-19



Centre administratif Botanique
Finance Tower
Boulevard du Jardin Botanique 50 boîte 165
B-1000 Bruxelles

Contactez-nous 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 00 à 16 h 30 (le vendredi jusqu'à 16 h 00) via
+32 2 508 85 85
vraag@mi-is.be
www.mi-is.be

Suivez-nous sur

SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté, Économie sociale 
et Politique des grandes villes

http://www.facebook.com/podmaatschappelijkeintegratie
http://www.instagram.com/podmaatschappelijkeintegratie
http://www.linkedin.com/podmaatschappelijkeintegratie
http://www.twitter.com/pod_mi

