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 NAAM  WETTELIJKE BEPALINGEN OMZENDBRIEVEN TIJDSDUUR BEDRAG BETALING  VERANTWO

ORDING 

1 Voedselhulp 2 maatregelen : 

 

a) Maatregel betreffende voedselhulp: 12 miljoen - periode 01/04/2020 

tot en met 30/06/2021 

b) Maatregel betreffende voedselhulp: 2 miljoen - periode 01/07/2021 

tot en met 31/12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Maatregel betreffende 

voedselhulp: 12 miljoen - 

periode 01/04/2020 tot 

en met 30/06/2021 

 

 

Beëindiging maatregel :  

- Toelageperiode 01/04/2020 tot en met 30/06/2021 

- Verantwoording in het uniek jaarverslag uiterlijk tegen 15 september 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koninklijk besluit van 10 december 2020 tot wijziging van het koninklijk 

besluit van 31 maart 2020 houdende dringende maatregelen inzake 

voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-van-10-december-

2020-tot-wijziging-van-het-koninklijk-besluit-van-31 

 

Omzendbrief van 10 december 2020 tot wijziging van de omzendbrief van 

29 juni 2020 betreffende de dringende maatregelen inzake voedselhulp 

voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn  

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-van-10-december-2020-

tot-wijziging-van-de-omzendbrief-van-29-juni-2020 

 

Tot 30 juni 

2021 

12.000.024 € De bijkomende 6 miljoen euro werd uitbetaald 

met betalingsreferentie:  

AA-6M (opvolgnummer) 

Uniek 

Jaarverslag 

30 juni 2021 

  Koninklijk besluit van 24 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit 

van 31 maart 2020  houdende dringende maatregelen inzake 

voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn. 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-van-24-juni-2020-

tot-wijziging-van-het-koninklijk-besluit-van-31-maart  

Omzendbrief van 29 juni 2020 tot wijziging van de omzendbrief van 3 april 

2020 betreffende de dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de 

doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-tot-wijziging-van-de-

omzendbrief-van-3-april-2020-betreffende-de-dringende  

31/12/2020 6.000.012€ - 75% na 30/06/2020 

- 25%  4de kwartaal 2020 

 

➔ De eerste drie miljoen werden als volgt 

uitbetaald: 

75 % in juni 2020 met  met betalingsreferentie: 

DSO/SAAav20 

 

25% op 6 november 2020 met 

betalingsreferentie : 

AA-1 25%/(opvolgnummer) 

 

➔ De volgende drie miljoen euro werd als 

volgt uitbetaald: 

 

SAMENVATTING VAN DE CORONA MAATREGELEN  
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75% in oktober 2020 met volgende 

betalingsreferentie: DSO/SAAav20BIS 

 

25% op 6 november 2020 met 

betalingsreferentie:  

AA-BIS 25% (ordernummer) 

  (VOORHEEN)  

Koninklijk besluit van 31 maart 2020  houdende dringende maatregelen 

inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn. 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/kb-van-31-maart-2020-houdende-

dringende-maatregelen-inzake-voedselhulp-voor-de-doelgroep  

 

(VOORHEEN) 

Omzendbrief van 3 april 2020 betreffende de dringende maatregelen 

inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-de-

dringende-maatregelen-inzake-voedselhulp-voor-de-doelgroep-van  

30/09/2020 3.000.000€ - 75% na 06/04/2020 

- 25%  4de kwartaal 2020 

 

b) Maatregel betreffende 

voedselhulp: 2 miljoen - 

periode 01/07/2021 tot 

en met 31/12/2021 

 

Koninklijk besluit van 4 juli 2021 houdende dringende maatregelen 

inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn voor het tweede semester van het 

jaar 2021 

 

 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/kb-van-4-juli-2021-houdende-

dringende-maatregelen-inzake-voedselhulp-voor-de-doelgroep-van 

 

 

 

 

Omzendbrief betreffende de dringende maatregelen inzake voedselhulp 

voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn voor de tweede helft van het jaar 2021 

 

 

 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-van-4-juli-2021-

betreffende-de-dringende-maatregelen-inzake-voedselhulp-voor 

 

01/07/2021 

tot en met 

31/12/2021 

2.000.002€ -75 % van de toelage zal worden uitbetaald na 

bekendmaking van dit koninklijk besluit in het 

Belgisch Staatsblad 

-De overige 25% wordt uitbetaald in de loop 

van het vierde trimester van het jaar 2021 

Uniek 

Jaarverslag 

28/02/2022 

 

        

2 Bestaansmiddelen van 

seizoenarbeiders 

waarmee geen rekening 

gehouden wordt en 

wijziging SPI 

beursstudent 

Koninklijk besluit dd. 11 juli 2021 tot verlenging van diverse maatregelen 

genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de 

verspreiding van het coronavirus COVID-19 

 

 

Koninklijk besluit van 2 mei 2021 tot verlenging van diverse maatregelen 

genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de 

verspreiding van het coronavirus COVID-19 en tot wijziging van het 

koninklijk besluit van 20 januari 2021 betreffende het toekennen van een 

toeslag voor werknemers die in 2020 tijdelijk werkloos werden gesteld 

(artikel 4) 

 

 

Koninklijk besluit van 13 december 2020 tot wijziging van artikel 7 van 

het koninklijk besluit van 23 april 2020 tot het tijdelijk versoepelen van 

de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, 

kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk 

bevriezen van de degressiviteit van de volledige 

werkloosheidsuitkeringen 

(verlengt de periode tot 31 maart 2021) 

 

Koninklijk besluit van 13 september 2020 tot wijziging van artikel 7 van 

het koninklijk besluit van 23 april 2020 tot het tijdelijk versoepelen van 

de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omzendbrief van 12 juni 2020 betreffende het koninklijk besluit van 4 juni 

2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 in twee 

maatregelen die leefloonbegunstigden moeten ondersteunen 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-het-

koninklijk-besluit-van-4-juni-2020-tot-wijziging-van-het  

Verlenging 

van de 

maatregelen 

tot en met 

30/09/2021 

 

Cumul : 

01/04/2020 

-30/09/2021  

 

ISP student:  

01/05/2020 

-30/09/2021 
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kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk 

bevriezen van de degressiviteit van de volledige 

werkloosheidsuitkeringen 

(verlengt de periode tot 31 oktober 2020) 

 

Koninklijk besluit van 4 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit 

van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het 

recht op maatschappelijke integratie 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-tot-wijziging-van-

het-koninklijk-besluit-van-11-juli-2002-houdende-het  

 

 

 

 

        

3 COVID-toelage Koninklijk besluit van 30 december 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 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/kb-van-30-december-2020-tot-

wijziging-van-het-koninklijk-besluit-van-13-mei-2020-houdende 

 

 01/04/2020-

31/12/2021 

Toevoeging van 

10.000.003 € voor 

personeelskosten 

Uitbetaling in januari 2021 met 

betalingsreferentie:  

AFP-10M/(opvolgnummer) 

Uniek 

Jaarverslag 

28/02/2022 

  Wet van 7 oktober 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 

Omzendbrief van 15 oktober 2020 betreffende de wet van 7 oktober 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 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-de-wet-van-

7-oktober-2020-tot-wijziging-van-het-koninklijk-besluit 

 

 

 

01/04/2020-

31/12/2021 

125.000.000€  

(115.000.000 € + 

10.000.000 €) 

 

- 75% na 09/07/2020 

- 25%  4de kwartaal 2020 

 

➔ Eerste uitbetaling van 75% werd in 

augustus 2020 uitgevoerd met 

betalingsreferentie: DSO/SAGav20 

➔ De betaling van het saldo van 25% werd 

uitgevoerd op 26 november 2020 met 

betalingsreferentie:  

solde aide soc/(opvolgnummer) 

Uniek 

Jaarverslag 

28/02/2022 

  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 

 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-van-3-juli-2020-

tot-wijziging-van-het-koninklijk-besluit-van-13-mei  

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 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-van-14-juli-20-

betreffende-het-koninklijk-besluit-van-3-juli-2020-tot 

 

01/04/2020- 

31/12/2020 

   

  (VOORHEEN)  

Koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een 

subsidie "Covid-19" voor de doelgroep van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-van-13-mei-2020-

houdende-het-invoeren-van-een-subsidie-covid-19-voor-de  

(VOORHEEN) 

Omzendbrief van 27 mei 2020 betreffende het koninklijk besluit houdende 

het invoeren van een subsidie “Covid-19” voor de doelgroep van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-het-

koninklijk-besluit-houdende-het-invoeren-van-een-subsidie  

01/04/2020 

tot 

31/12/2020 

15.000.000 €. - 75% na 20/05/2020 

- 25%  4de kwartaal 2020 

Dit bedrag werd uitbetaald gezamenlijk met de 

verhoging (zie betalingsreferenties hierboven) 
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4 

 

 

 

Verhoging van het 

terugbetalingspercentage 

van het leefloon 

 

Wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten 

gevolge van de COVID-19-pandemie 

 

 1 juni 2020 

tot en met 

30 

september 

2021 

  Toepassing  

Novaprima 

 

 

Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten 

gevolge van de COVID-19-pandemie (1) 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/wet-van-2-april-2021-houdende-

tijdelijke-ondersteuningsmaatregelen-ten-gevolge-van-de 

 

  

 

 

 

 

1 juni 2020 

t.e.m.30 juni 

2021 

  Toepassing  

Novaprima 

  Wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke 

ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19 pandemie – 

Titel 3 sociale bijstand 

 

https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/wetgeving-met-betrekking-tot-

subsidies-covid-19 

 

 1 juni 2020 

tot 31 maart 

2021 

  Toepassing  

Novaprima 

  Koninklijk besluit nr. 43 van 26 juni 2020  tot wijziging van de wet van 26 

mei 2002 met het oog op een tijdelijke verhoging van het 

terugbetalingspercentage van het leefloon door de Staat ten opzichte 

van de OCMW’s in het kader van COVID-19  

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-nr-43-tot-

wijziging-van-de-wet-van-26-mei-2002-met-het-oog-op-een  

Omzendbrief van 6 juli 2020 betreffende de tijdelijke verhoging van 15% 

van het terugbetalingspercentage van het leefloon.  

 

 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-de-tijdelijke-

verhoging-van-15-van-het-terugbetalingspercentage   

1 juni 2020 

tot en met 

31 

december 

2020 

 - 85% in 2020 geschat op grond van cijfers POD 

- 15% in januari 2021 geschat op grond van 

cijfers POD 

Eenmaal cijfers stabiel in 2021: 

correcties/rechtzettingen  

 

➔ Eerste uitbetaling van 85% is in oktober 

2020 uitgevoerd met betalingsreferentie: 

LL-RI 15% (opvolgnummer) 

➔ Betaling van 15%  werd uitgevoerd in 

januari 2021 met betalingsreferentie: 

Solde LL-RI/(opvolgnummer) 

Toepassing 

Novaprima 

        

5 

 

Tijdelijke premie van een 

premie van 50€ 

 

Wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten 

gevolge van de COVID-19-pandemie 

 

 

  

1 juli 2020 

tot en met 

30 

september 

2021  

   

 

Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten 

gevolge van de COVID-19-pandemie (1) 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/wet-van-2-april-2021-houdende-

tijdelijke-ondersteuningsmaatregelen-ten-gevolge-van-de  

 

 

  

 

 

 

 

1 juli 2020 

t.e.m. 30 

juni 2021 

   

  Wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke 

ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19 pandemie – 

Titel 3 sociale bijstand 

 

 1 juli 2020 

tot 31 maart 

2021 
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https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-nr-43-tot-wijziging-van-de-wet-van-26-mei-2002-met-het-oog-op-een
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-nr-43-tot-wijziging-van-de-wet-van-26-mei-2002-met-het-oog-op-een
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-de-tijdelijke-verhoging-van-15-van-het-terugbetalingspercentage
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-de-tijdelijke-verhoging-van-15-van-het-terugbetalingspercentage
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/wet-van-2-april-2021-houdende-tijdelijke-ondersteuningsmaatregelen-ten-gevolge-van-de
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/wet-van-2-april-2021-houdende-tijdelijke-ondersteuningsmaatregelen-ten-gevolge-van-de


 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/wet-van-20-december-2020-

houdende-tijdelijke-ondersteuningsmaatregelen-ten-gevolge-van-de 

 

  Koninklijk Besluit nr. 47 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 

3° en 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de 

Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van 

het coronavirus COVID-19 (II) voor de toekenning van een tijdelijke 

premie aan de begunstigden van bepaalde sociale bijstandsuitkeringen 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-nr-47-van-26-juni-

2020-met-het-oog-op-het-toekennen-van-een-tijdelijke  

 

Omzendbrief van 9 juli 2020 betreffende de toekenning van een premie van 

€ 50 per leefloonbegunstigden of begunstigden van een hulpverlening 

equivalent aan het leefloon. 

 

 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-van-9-juli-2020-

betreffende-de-toekenning-van-een-premie-van-eu-50  

1 juli tot en 

met 31 

december 

2020 

 - 85% in 2020 geschat op grond van cijfers POD 

- 15% in januari 2021 geschat op grond van 

cijfers POD 

Eenmaal cijfers stabiel in 2021: correcties – 

rechtzettingen 

 

➔ Eerste uitbetaling van 85% wordt in 

augustus 2020 uitgevoerd met 

betalingsreferentie: 

COVIDPREMIE50/(opvolgnummer) 

➔ De betaling van het saldo van 15% werd 

uitgevoerd op basis van de cijfers 

ingediend in het Uniek Jaarverslag in 

januari 2021 met betalingsreferentie: 

soldeprime50/(opvolgnummer) 

 

        

6 Toelage psychologische 

ondersteuning 

Koninklijk besluit van 24 december 2020 houdende maatregelen ter 

bevordering van het psychologisch welzijn van de gebruikers van de 

dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en 

ter verbetering van de toepassing van de preventieve 

gezondheidsmaatregelen 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/kb-van-24-december-2020-

houdende-maatregelen-ter-bevordering-van-het-psychologisch-welzijn 

 

 

Omzendbrief van 1 februari 2021 bij het koninklijk besluit van 24 december 

2020 houdende maatregelen ter bevordering van het psychologisch welzijn 

van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn en ter verbetering van de toepassing van de 

preventieve gezondheidsmaatregelen 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-van-1221-bij-het-kb-van-

241220-houdende-maatregelen-ter-bevordering-van-het 

 

1 december 

2020 t.e.m. 

31 

december 

2021 

 100% van de toelage uitbetaald in januari 2021 

met betalingsreferentie  

 AP-10M/(opvolgnummer) 

Uniek 

Jaarverslag 

28/02/2022 

7 Verhoging 

tegemoetkoming in de 

personeelskosten van het 

OCMW 

Koninklijk besluit van 1 februari 2021 tot wijziging van het koninklijk 

besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de toelage verleend aan 

het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming 

in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet 

betreffende het recht op de maatschappelijke integratie 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/kb-van-122021-tot-wijziging-van-

het-kb-van-392004-tot-verhoging-van-de-toelage-verleend-0 

 

 

 1 januari 

2021 t.e.m. 

31 

december 

2021 

Verhoging van het 

jaarlijks forfaitair 

bedrag van 515€ 

naar 560€ per 

dossier 

 Toepassing 

Novaprima 

8 Verhoging GPMI-toelage 

van 10% 

Wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten 

gevolge van de COVID-19-pandemie 

 

 

 

 

 

 

1 april 2020 

tot en met 

30 

september 

2021 

De GPMI-toelage 

van 10% wordt 

verdubbeld voor 

jongeren en 

studenten 

  

Uniek 

Jaarverslag 

 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/wet-van-20-december-2020-houdende-tijdelijke-ondersteuningsmaatregelen-ten-gevolge-van-de
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/wet-van-20-december-2020-houdende-tijdelijke-ondersteuningsmaatregelen-ten-gevolge-van-de
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-nr-47-van-26-juni-2020-met-het-oog-op-het-toekennen-van-een-tijdelijke
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-nr-47-van-26-juni-2020-met-het-oog-op-het-toekennen-van-een-tijdelijke
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-van-9-juli-2020-betreffende-de-toekenning-van-een-premie-van-eu-50
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-van-9-juli-2020-betreffende-de-toekenning-van-een-premie-van-eu-50
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/kb-van-24-december-2020-houdende-maatregelen-ter-bevordering-van-het-psychologisch-welzijn
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/kb-van-24-december-2020-houdende-maatregelen-ter-bevordering-van-het-psychologisch-welzijn
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-van-1221-bij-het-kb-van-241220-houdende-maatregelen-ter-bevordering-van-het
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-van-1221-bij-het-kb-van-241220-houdende-maatregelen-ter-bevordering-van-het
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/kb-van-122021-tot-wijziging-van-het-kb-van-392004-tot-verhoging-van-de-toelage-verleend-0
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/kb-van-122021-tot-wijziging-van-het-kb-van-392004-tot-verhoging-van-de-toelage-verleend-0


 

 

 

 

Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten 

gevolge van de COVID-19-pandemie (1) 

 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/wet-van-2-april-2021-houdende-

tijdelijke-ondersteuningsmaatregelen-ten-gevolge-van-de 

  

 

 

 

Omzendbrief van 26 maart 2021 betreffende de te verlenen steun aan 

jongeren en studenten in het kader van de COVID-19 crisis – Maatregelen 

Zoom 18/25 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-26-maart-2021-jongeren-

en-studenten 

 

 

 

1 april 2021 

tot en met 

30 juni 2021 

 

 

De GPMI-toelage 

van 10% wordt 

verdubbeld voor 

jongeren en 

studenten 

  

 

 

 

Uniek 

Jaarverslag 

9 Toelage ter 

ondersteuning van 

jongeren en studenten in 

een kwetsbare situatie 

ten gevolge van de 

COVID-19 crisis 

Koninklijk besluit van 3 maart 2021 ter ondersteuning van jongeren en 

studenten in een kwetsbare situatie ingevolge de COVID-19 crisis 

 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-van-3-maart-2021-

jongeren-en-studenten 

 

Omzendbrief van 26 maart 2021 betreffende de te verlenen steun aan 

jongeren en studenten in het kader van de COVID-19 crisis – Maatregelen 

Zoom 18/25 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-26-maart-2021-jongeren-

en-studenten 

 

 

1 april 2021 

tot en met 

31 

december 

2021 

24.000.005€ 100% van de toelage uitbetaald in mei  2021 

met betalingsreferentie  

 AJE-24M/(opvolgnummer) 

Uniek 

Jaarverslag 

 

 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/wet-van-2-april-2021-houdende-tijdelijke-ondersteuningsmaatregelen-ten-gevolge-van-de
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/wet-van-2-april-2021-houdende-tijdelijke-ondersteuningsmaatregelen-ten-gevolge-van-de
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-26-maart-2021-jongeren-en-studenten
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-26-maart-2021-jongeren-en-studenten
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-van-3-maart-2021-jongeren-en-studenten
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-van-3-maart-2021-jongeren-en-studenten
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-26-maart-2021-jongeren-en-studenten
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-26-maart-2021-jongeren-en-studenten

