Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info?
Stuur een mail naar de front office via het volgende adres vraag@mi-is.be
Of bel naar 02 508 85 85

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES BETREFFENDE DE SUBSIDIE
“COVID-19” -

Voorwoord
De maatregel is UITZONDERLIJK en TIJDELIJK en houdt verband met een unieke situatie,
namelijk de pandemie die het resultaat is van het coronavirus.
Bijgevolg moeten de beslissingen die werden genomen in het koninklijk besluit van 3 juli 2020 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie “Covid19” voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn gekoppeld worden met
de omzendbrief van 14 juli 2020 betreffende het koninklijk besluit van 3 juli 2020 tot wijziging van
het koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie “Covid-19” voor de
doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Dit document is onderverdeeld in vijf gedeelten:
1. Hoe het gedeelte “sociale maatregelen” van de maatregel invoeren?
2. Welke soorten steun komen in aanmerking in het kader van de maatregelen?
3. Hoe het gedeelte “werkingskosten” van de maatregel gebruiken?
4. Hoe de subsidie verantwoorden?
5. Informatie naar het doelpubliek?

SPP Intégration Sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie Sociale et Politique des Grandes Villes
Bld du Jardin Botanique – 50 bte 165 – 1000 Bruxelles – http://www.mi-is.be
tel +32 2 508 85 86– fax +32 2 508 85 10– question@mi-is.be
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DEEL 1: Hoe het gedeelte “sociale maatregelen” van de maatregel
invoeren?

1. Vraag van de betrokkene

• Aanvraag tot maatschappelijke dienstverlening - inschrijving in het register
2. Sociaal onderzoek door de maatschappelijk werker

• Maakt de persoon deel uit van het doelpubliek van de maatregel? Twee elementen: Moeilijke situatie en
link met Covid - de Raad een diagnose voorstellen over het soort steun dat moet verleend worden

3. Beslissing van de Raad/ het Comité
• Een beslissing nemen over elk geval dat wordt voorgelegd
• Kan reglementen inzake maatschappelijke dienstverlening nemen
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Doelgroep: WIE

1.

1.1.

Definitie

Het besluit definieert de “gebruiker” als: de persoon die zich in een moeilijke sociale situatie bevindt en een
deel van zijn inkomen en/of van zijn koopkracht heeft verloren als gevolg van COVID-19 en die een beroep
doet of in aanmerking zou kunnen komen om een beroep te doen op de diensten die tot de taken van het
centrum behoren, in welke vorm dan ook.
Er zijn dus 2 criteria:
1. Moeilijke sociale situatie:
De moeilijkheden van de betrokkene moeten globaal en in een huidig of toekomstig sociaal perspectief
worden geanalyseerd. De persoon mag zich niet in een situatie van toegenomen armoede bevinden. Het is
de bedoeling dat het OCMW tussenkomt vóór deze extreme situatie bereikt wordt.
Het feit, bijvoorbeeld, dat de persoon nog een klein spaarpotje heeft, mag geen reden tot weigering zijn. Het
OCMW moet geval per geval analyseren.
2.Een deel van zijn inkomen en/of van zijn koopkracht verloren zijn als gevolg van COVID-19
-

Verlies van een gedeelte van zijn inkomen als gevolg van Covid:
o

Beroep dat niet kon worden uitgeoefend: marktkramer, horeca, toerisme, ...

o

Beroep dat kon worden uitgevoerd maar slechts gedeeltelijk: kappers, vrij beroep,
handelaars, ...

-

Verlies van een gedeelte van zijn koopkracht:
o

Stijging van de levenskosten: zijn inkopen niet in meerdere winkels kunnen doen om de
gunstigste prijzen te hebben, stijging van de consumptieprijzen; noodzaak om meer
boodschappen te doen omwille van sluiting/beperkingen van de sociale restaurants;

o

Geconfronteerd worden met nieuwe uitgaven als gevolg van Covid: aankoop van maskers,
plexiglas, gel, noodzakelijke internetverbinding, …
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o

Geconfronteerd worden met grote betalingen als gevolg van Covid: voorbeelden:
eenmalige betaling van achterstallen voor gas/elektriciteit naar aanleiding van de opening
van de budgetmeters, huursteun, …

o

Geconfronteerd worden met grotere uitgaven binnen het gezin: grotere aanwezigheid in
de gezinnen, wat leidt tot een hoger verbruik van water, elektriciteit, enz.; geen
schoolkantine; ….

Gevolg:
-

Het betreft een breder doelpubliek

-

Tussenkomst VÓÓR de persoon in de armoede belandt

1.2.
-

Toepassing van doelpubliek

Personen die werken: bepaalde uitzendkrachten, werknemers uit de deeleconomie, deeltijds
tewerkgestelde werknemers (met aandacht voor eenoudergezinnen), artiesten, zelfstandigen, …

-

Personen die niet hebben kunnen werken: studenten, personen in de evenementensector, personen
die “in het zwart” werken; …

-

Personen die niet werken: personen die sociale uitkeringen ontvangen; personen die leven van
sociale of gezinssolidariteit; ….
Het OCMW moet eveneens aandacht besteden aan minder zichtbaar publiek, zoals werknemers in
de reisindustrie reizigers, sekswerkers, ...
Uitzondering: personen die illegaal verblijven kunnen enkel dringende medische hulp ontvangen (de
toekenning van beschermingsmateriaal (zeep/gel en masker) wordt aanvaard).

2.

Sociaal onderzoek / Procedure

2.1.

Verklaring

Het OCMW moet een individuele analyse uitvoeren van de situatie van de persoon (sociaal onderzoek). Deze
analyse heeft betrekking op twee aspecten:
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1. Controle van de sociale situatie als gevolg van Covid
Zoals hierboven vermeld, moet het OCMW in zijn sociaal onderzoek vermelden waarom de persoon
deel uitmaakt van het doelpubliek
Het moet 2 criteria bepalen:
A “Moeilijke sociale situatie”
en
B. “Een deel van zijn inkomen en/of van zijn koopkracht verloren zijn als gevolg van COVID-19”
Het verband met COVID kan echter ook een rol spelen, van zodra de toe te kennen steun is vastgesteld.
Voorbeeld: De aanvraag is voor een steun voor de aankoop van een computer omdat een student
gedeeltelijk zijn lessen thuis online dient te volgen als gevolg van Covid. Het verband met Covid is dus
aanwezig.
Voorbeeld: De aanvraag is voor een steun voor het betreden van een nieuwe woning (eerste huur
en/of inrichting van de woning). Als gevolg van de lockdownperiode te wijten aan COVID, is het
huishoudelijk geweld toegenomen en heeft de persoon zijn woning moeten verlaten.

2. Het soort toe te kennen steun
De maatschappelijk werkermoet een duidelijke diagnose stellen over het bestaan en de omvang van de
behoefte aan dienstverlening en de meest geschikte middelen voorstellen om daarin te voorzien.

2.2.

Vermoeden “Moeilijke sociale situatie” – Financiële moeilijkheden –
analyse van de behoeften

A) de persoon is reeds gekend bij het OCMW, moet de maatschappelijk werker dan opnieuw een sociaal
onderzoek voeren naar de moeilijke sociale situatie?
Neen, het volstaat om het onderzoek over te nemen dat reeds werd uitgevoerd en het bij te werken naar
aanleiding van Covid.
Voorbeeld: een student wordt geholpen via een leefloon door het OCMW. Welnu, als gevolg van Covid
moet hij online lessen volgen en heeft hij dus een computer en een internetverbinding nodig.
Elementen die moeten worden teruggevonden in het sociaal onderzoek met betrekking tot deze
student:
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1) Controle van de sociale situatie als gevolg van Covid:
a) het gebrek aan bestaansmiddelen werd reeds vastgesteld, omdat een leefloon werd
toegekend
b) Als gevolg van Covid is deze student, , genoodzaakt om nieuwe uitgaven te doen om zijn
studies te kunnen verderzetten: maskers, gel, internetverbinding, toegang tot andere bibliotheken, …
2) Soort toe te kennen hulp: er wordt een internetverbinding voorgesteld.
b) de persoon ontvangt een gehandicaptentegemoetkoming (IVT) of de IGO, moet de maatschappelijk
werker dan een sociaal onderzoek doen naar de “moeilijke sociale situatie” ?
Voor deze twee stelsels van sociale bijstand, moeten alle bestaansmiddelen in aanmerking worden genomen
voor de toekenning van deze uitkeringen. Bijgevolg kan de maatschappelijk werker neemt akte van het feit
dat een bestaansmiddelenonderzoek van het huishouden reeds is uitgevoerd; hij of zij zal deze analyse
vervolgens vervolledigen teneinde een voorstel te formuleren dat rekening moet houden met de
moeilijkheden en de behoeften van het huishouden.
Voor de andere stelsels van de sociale zekerheid, zoals werkloosheid, ziekte-invaliditeit, ... bestaat dit
vermoeden echter niet.
c) de persoon ontvangt andere sociale uitkeringen dan diegenen die vermeld worden in punt a) en b), moet
de maatschappelijk werker dan een sociaal onderzoek doen naar de “moeilijke sociale situatie” ?
De maatschappelijk werker kan gebruik maken van de elementen van de analyse die gerealiseerd is om de
andere sociale uitkeringen te verkrijgen; hij of zij zal deze analyse vervolgens vervolledigen teneinde een
voorstel te formuleren dat rekening moet houden met de moeilijkheden en de behoefte van het huishouden.

2.3.

Het soort toe te kennen steun

De maatschappelijk werker stelt de steun voor die hij noodzakelijk acht om de persoon te helpen. De Raad /
het Comité aanvaardt al dan niet de genoemde voorstellen.
De maatschappelijk werker kan echter steunen op de reglementen inzake maatschappelijke dienstverlening
die de Raad / het Comité heeft uitgevaardigd. Het feit dat het voorstel tot hulp niet binnen het
toepassingsgebied valt van het reglement inzake maatschappelijke dienstverlening uitgevaardigd door de
Raad / het Comité is echter geen reden om dit voorstel niet aan de Raad / het Comité voor te leggen.
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2.4.

Is een huisbezoek noodzakelijk?

Moet het OCMW een huisbezoek uitvoeren vóór het de steun toekent? Neen

Beslissing van de Raad/ het Comité

3.

3.1.

Een algemene beslissing nemen voor een volledig doelpubliek

Kan het OCMW een algemene beslissing nemen voor een volledig doelpubliek (reglement inzake
maatschappelijke dienstverlening) op voorwaarde dat er een individueel sociaal onderzoek is uitgevoerd?
Voorbeeld: het OCMW neemt een principiële beslissing om aan alle studenten die een leefloon genieten,
een steun van 200€ toe te kennen om hun internetaansluiting te betalen op voorwaarde dat het
individueel sociaal onderzoek de behoefte vaststelt ; de dossiers die aan deze voorwaarden voldoen,
hoeven niet individueel voor de Raad / het Comité te worden onderzocht, lijsten betreffende deze
situaties worden goedgekeurd door de Raad / het Comité.
Ja, voor zover er een individueel onderzoek is dat de behoefte bepaalt. Het zou immers kunnen dat
Om het werk van de maatschappelijk werkers te vergemakkelijken, kan het OCMW intern een reglement
inzake maatschappelijke dienstverlening uitvaardigen.
Bijvoorbeeld:
-

In dergelijk reglement zou het OCMW kunnen bepalen dat hulp aan studenten voor informaticatools
die een bepaald bedrag niet overschrijden, automatisch goedgekeurd zal worden door de Raad / het
Comité van het OCMW.

-

In dergelijk reglement zou het OCMW kunnen bepalen dat voor kinderen waarvan de ouders tot de
doelgroep behoren en die in aanmerking komen voor een Covid-steun, een steun voor school die
lager is dan een bepaald bedrag automatisch goedgekeurd zal worden door de Raad/ het Comité
van het OCMW.

-

In dergelijk reglement zou het OCMW kunnen bepalen dat wanneer de persoon in schuldbemiddeling
is en steun vraagt, de steun, ongeacht de vorm van deze, onder een bepaald bedrag automatisch
goedgekeurd zal worden door de Raad/ het Comité van het OCMW.

Het belang voor het OCMW is driedubbel:
1) de maatschappelijk werker kan terugvallen op een “jurisprudentie”
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2) de maatschappelijk werker kan zijn steunaanvrager verzekeren dat dergelijke steun zal worden
toegekend (versterking van de vertrouwensrelatie)
3) voor het Comité/ de Raad kan een lijst van dossiers die in aanmerking komen onmiddellijk worden
goedgekeurd
Opgelet echter: dit reglement mag de maatschappelijk werker niet beperken in zijn voorstellen en het Comité
/ de Raad mag niet ipso facto een dossier weigeren omdat het niet past in de opgestelde richtlijnen.
Wanneer de maatschappelijk werker zijn individueel sociaal onderzoek uitvoert, kan hij zich baseren op het
reglement inzake maatschappelijke dienstverlening om zijn voorstellen om de persoon te helpen, op te
stellen.
Deze steun kan enkel worden toegekend op basis van een individuele behoefte vastgesteld door een sociaal
onderzoek. Bijgevolg valt de principiële beslissing van een OCMW om een aanvullend bedrag toe te kennen
aan alle leefloonbegunstigden niet onder het toepassingsgebied van deze subsidie.

3.2.

Moet de beslissing de link met Covid overnemen?

De beslissing die aan de betrokkene ter kennis wordt gebracht, moet niet verplicht alle argumenten
overnemen die vermeld worden in het sociaal verslag, argumenten die betrekking hebben op de Covid.
De beslissing kan, bijvoorbeeld, enkel de juridische basis overnemen op basis waarvan de steun wordt
toegekend.

DEEL 2: Welke soorten steun komen in aanmerking in de
maatregelen?

1.

Principes

1.1.

Soort steun

De maatschappelijk werkermoet een naukeurige diagnose stellen over het bestaan en de omvang van de
behoefte aan dienstverlening en de meest passende middelen voorstellen om daarin te voorzien. Naar
8
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aanleiding van het individueel sociaal onderzoek bepaalt het OCMW de steun die het moet toekennen aan
de persoon.

1.2.

8 sectoren van tussenkomst

Het OCMW kan de subsidie gebruiken in 8 sectoren van tussenkomst. Het OCMW is vrij in zijn keuze om de
subsidie te verdelen over de verschillende sectoren.

1.3.

De factuur moet niet noodzakelijk opgesteld zijn in de COVID-periode.

Facturen van vóór Covid mogen in aanmerking worden genomen voor de subsidie Covid, wanneer het OCMW
van mening is dat dit het beste middel is om een persoon momenteel te helpen
Voorbeeld: In februari werd een persoon gehospitaliseerd en ontvangt hij een hoge factuur die hij
moet betalen. In maart wordt hij tijdelijk werkloos. In augustus ontvangt hij een herinnering om zijn
factuur te betalen. Door de vermindering van zijn bestaansmiddelen kan hij de factuur, jammer
genoeg, niet betalen. Het OCMW kan de factuur ten laste nemen.

1.4.

De toegekende hulp moet niet noodzakelijk nieuw zijn

De toegekende hulp kan een soort hulp zijn die het OCMW reeds aan deze persoon heeft toegekend.
Voorbeeld: de voorgaande jaren hielp het OCMW een persoon door hem stookoliebonnen toe te
kennen. Dit jaar blijkt dat de situatie van de persoon nog moeilijker is, omdat hij geconfronteerd wordt
met nieuwe uitgaven als gevolg van Covid en hij het hoofd moet bieden aan de stijging van
voedselkosten. Bijgevolg kunnen de stookoliebonnen die dit jaar aan de persoon worden toegekend,
bij de subsidie worden gevoegd.

Wanneer de maatschappelijk werker, in haar sociaal onderzoek echter niet bepaalt dat de persoon binnen
de doelgroep van de maatregel valt, dan gaat het om “klassieke” maatschappelijke hulp die het OCMW moet
toekennen.

1.5.

De toekenningsvoorwaarden van de hulp

De modaliteiten volgens dewelke het centrum de hulp toekent, vallen nog steeds onder de bevoegdheid van
het centrum en onder haar verantwoordelijkheid.
Het centrum moet de hulp toekennen in de meest gepaste vorm ten opzichte van de persoon.
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Voorbeeld: Na het sociaal onderzoek beslist het centrum om steun toe te kennen voor schoolmeubilair.
Het kan een bedrag storten op de rekening van de persoon, het kan aankoopbonnen toekennen, het
kan het meubilair zelf kopen en geven.
Voorbeeld: Na het sociaal onderzoek beslist het centrum om stookoliesteun toe te kennen. Het kan
een bedrag storten op de rekening van de persoon, het kan aankoopbonnen toekennen, het kan de
leverancier rechtstreeks betalen.
Wat betreft de bewijsstukken, gaat het om dezelfde stukken die de ontvanger / financieel directeur nodig
heeft om de uitgaven te doen. Het behoort echter tot de verantwoordelijkheid van het OCMW om na te gaan
of de toegekende steun het gewenste doel heeft bereikt.

Het OCMW moet zorgen voor de opvolging van de toegekende hulp (zoals trouwens voor alle soorten
maatschappelijke dienstverlening).

1.6.

Duur van de toegekende hulp

Het koninklijk besluit voorziet erin dat de subsidie kan worden gebruikt tot en met 31 december 2020.
Moet de toegekende hulp beperkt worden tot het jaar van de subsidie? De hulp is beperkt tot het jaar van
de subsidie, maar de effecten van deze hulp mogen het jaar 2020 overschrijden. De effecten moeten echter
beperkt worden tot 2021.
Voorbeeld: - een busabonnement voor een jaar
- een internetabonnement voor een jaar
- collegegeld

1.7.

Koppeling met de andere federale subsidies

Er bestaat geen hiërarchie tussen de verschillende subsidies, maar dezelfde maatregel voor maatschappelijke
dienstverlening mag geen twee keer gesubsidieerd worden. Het is echter wel mogelijk om tussen te komen
voor dezelfde persoon met verschillende subsidies.
Voorbeeld: als gevolg van Covid slaagt iemand er niet meer in om zijn elektriciteitsfactuur te betalen.
Door het sociaal onderzoek realiseerde de maatschappelijk werker zich ook dat er elektriciteitswerken
moeten worden uitgevoerd en dat de lampen moeten vervangen worden door ledverlichting.
Het Comité / de Raad aanvaardt om de elektriciteitsfacturen ten laste te nemen op het Fonds Covid
en elektriciteitswerken en de kosten voor de lampen op het gas en elektriciteitsfonds.
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2.

Soort steun

Het OCMW kan de subsidie gebruiken in 8 sectoren van tussenkomst. Het OCMW is vrij in zijn keuze om de
subsidie te verdelen over de verschillende sectoren.

➢ De 8 sectoren zijn de volgende:
2.1.

Het verlenen van hulp voor huisvesting, met inbegrip van de lasten,
uitgezonderd de huurwaarborg

Het OCMW kan dus steun verlenen voor de betaling van huur of huurachterstand, huisvestingskosten,
gemeenschappelijke kosten en water. Het ten laste nemen van het bedrag van de hypothecaire lening in het
geval dat de bank uitstel van betaling heeft geweigerd of de gewaarborgde lening kan ook door de toelage
worden gedekt, op voorwaarde dat de begunstigde van de steun daadwerkelijk in de woning woont die het
voorwerp van de lening uitmaakt.
De huurwaarborg is evenwel uitgesloten.
Opmerkingen: Het is niet verplicht om rechtstreeks aan de eigenaar of aan de betalingsinstelling te betalen,
het OCMW bepaalt de beste manier van toekenning.

2.2.

Het verlenen van hulp voor energieverbruik, met inbegrip van inbegrip van
de noodzakelijk begeleiding en sociale en budgettaire geleiding;

Alle brandstoffen komen in aanmerking: gas, elektriciteit, kolen, hout, stookolie, pellets...
De toelage kan worden gebruikt voor het opladen van budgetmeters of het betalen van facturen met
betrekking tot energieverbruik en -preventie; het kan worden gebruikt voor steun bij de aanzuivering van
schulden in het kader van schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling, … Preventieve maatregelen
vallen hier ook onder, zoals energiescans, aankopen van energiebesparende lampen, of ondersteuning bij
het aanvragen van het sociaal tarief als de persoon in kwestie aan de voorwaarden voldoet.
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2.3.

Het verlenen van hulp voor digitale ondersteuning met het oog op het
bevorderen van het online opstarten van procedures, sociale contacten
en onderwijsondersteuning;

Dit omvat de aankoop van een computer of tablet, het ten laste nemen van telefoon-, gsm- en
internetabonnementen, de aankoop van een ID kaartlezer (of promotie van de applicatie ITSME), het ten
laste nemen van kosten voor het huren van een computer, het volgen van online opleidingen, een
abonnement op online schooltaken,…

2.4.

Het verlenen van psychosociale hulp om de kosten te dekken van erkende
professionele hulpverleners bij huiselijk geweld, angstproblemen en
psychiatrische onrust;

Hier gaat het om prestaties door derden: psycholoog, psychiater, ergotherapeut,…
Onder “kosten van hulpverleners” moet worden verstaan de prestaties van de erkende professional, zoals
de facturatie van een consultatiesessie. De loonkosten van een professional die zou worden aangeworven
door het OCMW mag niet ten laste worden genomen in de subsidie in verband met de maatschappelijke
dienstverlening. Deze kosten mogen echter wel ten laste worden genomen in de subsidie in verband met de
personeelskosten, op voorwaarde dat het niet gaat om een dubbele financiering.

2.5.

Het verlenen van hulp op het gebied van gezondheid;

Het gaat om de betaling van geneeskundige kosten in het algemeen: medicijnen, ziekenhuisrekeningen,
kosten voor ziekenwagen, tandheelkundige verzorging en tandprotheses, ...
Ook de aankoop van maskers, gels en handschoenen kan worden aangerekend op de toelage en dit om het
publiek te helpen dat administratief geïsoleerd is en die zich dit materiaal niet kon verschaffen via de
distributiekanalen die door de Staat opgezet zijn in het beheer van de sanitaire crisis, met name sekswerkers
en daklozen.
Het OCMW kan een groepsaankoop doen en maskers leveren aan personen, meer bepaald schoolgaande
kinderen. Het gaat om een algemene maatregel opgelegd door de Regering aan iedereen met als doel de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 efficiënt te bestrijden
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2.6.

Het verlenen van hulp bij onbetaalde facturen als gevolg van een
beperking van de middelen;

Alle rekeningen die moeilijk te betalen zijn als gevolg van een beperking van de bestaansmiddelen kunnen in
aanmerking worden genomen: begrafeniskosten, proces- en deurwaarderkosten, diverse belastingen, het
ten laste nemen van ereloonkosten van bewindvoerders, ...
Er kan ook rekening gehouden worden met de beroepskosten: beroepsverzekeringen, ...
Het is echter raadzaam om met de persoon in kwestie een budgetopvolging op te starten wanneer de situatie
structureel blijkt te zijn.

2.7.

Het lenigen van andere levensnoodzakelijke behoeften.

Bijvoorbeeld: tussenkomst in de vervoerskosten, tussenkomst in de kosten van een jaarlijkse verzekering (bv.
brandverzekering, burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering), tussenkomst in de aankoop van kledij,
aankoop van een bril, thuiszorg, ...
Niet-betaalde uitkeringen kunnen eveneens ten laste worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoon
zijn rechten op sociale uitkeringen kan regulariseren (bijvoorbeeld: ten laste nemen van
socialezekerheidsuitkeringen om een overbruggingsrecht te openen, ...)

2.8.

Het verlenen van steun in het kader van de strijd tegen kinderarmoede

Kunnen ten laste genomen worden meer bepaald: de kosten van speelpleinen, vakantiestages,
onderwijsbegeleiding, kosten van de schoolkantine, abonnementen voor het openbaar vervoer, kosten van
logopedie, psychomotoriek, de strijd tegen intrafamiliaal geweld…
Op dezelfde manier kan steun die specifiek gericht is op de vroege kinderjaren in aanmerking genomen
worden: poedermelk, luiers, materiaal voor de vroege kinderjaren, crèchekosten, …Bijzondere aandacht zal
worden besteed aan de eenoudergezinnen.
Het OCMW kan eveneens schoolkosten, collegegeld, … ten laste nemen.

DEEL 3: Hoe het gedeelte “werkingskosten” van de maatregel
gebruiken?
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Een subsidie van 10 miljoen € werd aan de OCMW’s toegekend om deze kosten te dekken.
-

Onder personeelskosten moet worden verstaan: de loonkosten van het sociaal of administratief
personeel van het OCMW dat het gebruik van de subsidie beheert en dat niet reeds gesubsidieerd
wordt door een andere maatregel;
Het moet niet noodzakelijk een extra aanwerving zijn. Het gesubsidieerd personeel moet enkel
werken in het kader van de invoering van de maatregel en niet reeds gesubsidieerd worden door een
andere maatregel.
Aangezien de subsidie loopt tot 31/12/2020 is het niet toegelaten om de loonkosten betreffende het
jaar 2021 ten laste te nemen, zelfs niet via een loonsimulator.

-

Onder werkingskosten moet worden verstaan: de kosten die zich hebben voorgedaan ingevolge de
invoering van deze maatregel: telefoonkosten, mailingkosten, diverse middelen om de maatregel
bekend te maken, kost van folders, aankoop van beschermingsmateriaal (gel, plexiglas voor de
bureaus van permanentie, …)
Het OCMW kan, bijvoorbeeld, de lokalen inrichten voor het onthaal van het publiek of voor daklozen,
om de social distancing te waarborgen.

De subsidie van 115 miljoen voor maatschappelijke dienstverlening en de subsidie van 10 miljoen voor de
werkingskosten houden geen verband met het aandeel van de uitgave. Bijvoorbeeld, wanneer een OCMW
slechts 50 % van de subsidie besteedt aan maatschappelijke dienstverlening, kan het 100 % van de subsidie
besteden aan de personeels- en werkingskosten.
Het is verboden om geld op een reservefonds te zetten voor het jaar 2021 en/of daaropvolgende jaren.

DEEL 4: Hoe de subsidie verantwoorden?
De toelageperiode loopt van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020. De steun moet aan de betrokkene
worden toegekend binnen de subsidieperiode, dit wil zeggen tussen 1 april 2020 en 31 december 2020, zelfs
indien de duur van deze steun na 31/12/2020 valt (zie hierboven het voorbeeld op pagina 10).
Deze uitgaven moeten eveneens worden ingeschreven in de boekhouding van het OCMW (dit wil zeggen de
zogenaamde imputatiedatum) binnen de subsidieperiode.
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Deze subsidie zal verantwoord worden in het uniek jaarverslag en zal de gegevens van de activiteiten en een
financieel overzicht bevatten. Dit verslag moet worden ingediend via de webtoepassing “Uniek Jaarverslag
2020” (in te dienen vóór 28 februari 2021). De Excelfiches die uitsluitend gebruikt mogen worden om deze
toelagen te verantwoorden, zijn online beschikbaar. Het OCMW moet het aantal begunstigden en het totale
bedrag per genomen maatregel vermelden. Er moeten geen extra stukken worden bijgevoegd.

DEEL 5: Informatie naar het doelpubliek?
De POD MI zal een communicatiecampagne lanceren naar de sociale netwerken. Er zal ook gecommuniceerd
worden naar de andere administraties, zodat zij de informatie kunnen doorgeven aan hun rechthebbenden.
Er staat eveneens een informatiefolder ter beschikking van de OCMW’s, die zich op de website van de POD
MI bevindt en die kan worden gedownload en verpreid. Zij.
Zoals aangegeven in de nieuwsbrief “Echo” van 28/09/2020, kunnen de OCMW eveneens lijsten opvragen
van begunstigden binnen hun gemeenten met een overbruggingsrecht en tijdelijke werkloosheid met het
doel hen proactief te contacteren.
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