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1. Subsidie COVID -19 
 

1.1. Wettelijke basis 

 → 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  

→ Omzendbrief van 29 september 2020: https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-ter-

aanvulling-van-de-omzendbrief-van-14-juli-2020-betreffende-het-koninklijk  

 → 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 (zie Belgisch Staatsblad van 27.10.2020) 

→ Omzendbrief van 15 oktober 2020: https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-

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

→ 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/koninklijk-besluit-van-30-december-

2020-tot-wijziging-van-het-koninklijk-besluit-van-13  

→ Koninklijk besluit van 18 januari 2022 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-tot-wijziging-van-het-

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

De subsidieperiode loopt van 1 april 2020 tot en met zaterdag 31 maart 2022. 

 

1.2. Doel van de maatregel 

Het doel van de maatregel is de effecten te verzachten van de financiële en economische impact van 

de gezondheidscrisis van COVID-19. Hij is bedoeld voor personen die hun volledig inkomen hebben 

verloren of een deel ervan, maar eveneens voor personen die niet opnieuw aan het werk zijn kunnen 

gaan of die hun werk verloren zijn als gevolg van de tijdelijke sluiting van bepaalde activiteitensectoren.  

De doelgroep van de subsidie COVID-19 is samengesteld uit OCMW-cliënten in de ruime zin en uit 

uitzendkrachten, werknemers uit de deeleconomie, deeltijds tewerkgestelde werknemers (met 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-van-3-juli-2020-tot-wijziging-van-het-koninklijk-besluit-van-13-mei
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-van-3-juli-2020-tot-wijziging-van-het-koninklijk-besluit-van-13-mei
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-van-14-juli-20-betreffende-het-koninklijk-besluit-van-3-juli-2020-tot
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-van-14-juli-20-betreffende-het-koninklijk-besluit-van-3-juli-2020-tot
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-ter-aanvulling-van-de-omzendbrief-van-14-juli-2020-betreffende-het-koninklijk
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-ter-aanvulling-van-de-omzendbrief-van-14-juli-2020-betreffende-het-koninklijk
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-de-wet-van-7-oktober-2020-tot-wijziging-van-het-koninklijk-besluit
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-de-wet-van-7-oktober-2020-tot-wijziging-van-het-koninklijk-besluit
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-van-30-december-2020-tot-wijziging-van-het-koninklijk-besluit-van-13
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-van-30-december-2020-tot-wijziging-van-het-koninklijk-besluit-van-13
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-tot-wijziging-van-het-koninklijk-besluit-van-13-mei-2020-houdende-het
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-tot-wijziging-van-het-koninklijk-besluit-van-13-mei-2020-houdende-het
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aandacht voor de eenoudergezinnen), jobstudenten, artiesten, bepaalde zelfstandigen of alle 

bijstandsgerechtigden die extra hulp zouden kunnen nodig hebben. Deze lijst is niet volledig. 

Deze steun kan enkel worden toegekend op basis van een individuele behoefte die werd vastgesteld 

via een sociaal onderzoek. Hoewel het sociaal onderzoek voor de subsidie COVID19 minder is 

uitgewerkt dan een gewoon sociaal onderzoek moet zij echter wel de link aantonen met een verlies 

aan inkomen of een daling van de koopkracht in verband met de gezondheidscrisis.  

In het kader van deze subsidie is het niet toegelaten om algemene/forfaitaire steun toe te kennen, 

zelfs voor een specifieke groep.  

Het is daarentegen wel mogelijk om een procedure in te voeren die ervoor zorgt dat de Raad en de 

maatschappelijk werkers de formaliteiten kunnen verlichten:  

1. Interne richtlijnen invoeren 

Het OCMW kan, via interne richtlijnen, een kader vaststellen om steun toe te kennen aan mensen voor 

wie een behoefte is vastgesteld, bijvoorbeeld op het gebied van internettoegang, onvervulde 

gezondheidszorg of huisvesting. Het is dus mogelijk dat deze gevallen zijn opgenomen in een lijst van 

in aanmerking komende gevallen die ter onmiddellijke goedkeuring aan de CSSS kunnen worden 

voorgelegd. 

De maatschappelijk werker kan eveneens steunen op de reglementen inzake maatschappelijke hulp 

die de Raad / het Comité heeft uitgevaardigd. Het feit dat het voorstel tot hulp niet binnen het 

toepassingsgebied valt van het reglement inzake maatschappelijke hulp uitgevaardigd door de Raad / 

het Comité is echter geen reden om dit voorstel niet aan de Raad / het Comité voor te stellen. 

2. Vereenvoudigd individueel sociaal onderzoek 

Wanneer een persoon een aanvraag indient, moet de maatschappelijk werker bepalen of de persoon 

behoeftig is en vervolgens bepalen welke hulp het centrum aan die persoon kan verlenen. 

Het is duidelijk dat de te verlenen hulp gekoppeld is aan een specifiek moment in de tijd en dus 

evolueert in verhouding tot deze tijdsfactor, vooral in tijden van Covid.  

Een nieuw sociaal onderzoek is dus niet nodig indien de huidige toestand van behoeftigheid wordt 

vastgesteld op basis van het eerder vastgestelde sociaal onderzoek. Voorbeeld: In februari, na Covid, 

heeft een persoon geen toegang meer tot tewerkstelling en vraagt u om rekeningen en 

schoolmateriaal voor haar kinderen te betalen. In juni keert deze persoon terug naar het OCMW voor 

een tussenkomst in vakantiekampen voor zijn kinderen. Zijn/haar financiële situatie is niet veranderd 

(het is dus niet nodig om het hele onderzoek opnieuw te doen), het OCMW hoeft alleen maar te kijken 

of het deze steun toekent of dat er geen verdere tussenkomst nodig is.  

3. Vermoeden van “moeilijke sociale situatie”1: 

De maatschappelijk werker kan steunen op voorafgaande sociale onderzoeken wanneer de persoon 

reeds gekend was bij het OCMW en het onderzoek bijwerken in verband met COVID. Voor de 

begunstigden van gehandicaptenuitkeringen (IVT) of van de IGO neemt de maatschappelijk werker 

nota dat het onderzoek naar de bestaansmiddelen reeds werd uitgevoerd en formuleert een voorstel 

op basis van de moeilijkheden van het gezin als gevolg van de Covidcrisis. Voor personen die andere 

 
1 Cf punt 2.2. van de administratieve instructies in verband met de subsidie “Covid 19” : https://www.mi-
is.be/nl/wetgeving/administratieve-instructies-betreffende-de-subsidie-covid-19  

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/administratieve-instructies-betreffende-de-subsidie-covid-19
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/administratieve-instructies-betreffende-de-subsidie-covid-19
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soorten sociale uitkeringen en/of sociale voordelen ontvangen kan de werknemer steunen op de 

elementen van de analyse die werd uitgevoerd om deze uitkeringen te ontvangen, die hij zal aanvullen 

om een voorstel te formuleren, rekening houdend met de moeilijkheden en noden van het gezin. 

 

1.3. Gebruik van de subsidie 

Het OCMW kan de subsidie gebruiken in 8 interventiesectoren, om: 

1. Steun te verlenen voor huisvesting, met inbegrip van de lasten, uitgezonderd de 

huurwaarborg ; 

2. Steun te verlenen voor energieverbruik, met inbegrip van de hulp bij de begeleiding en de 

nodige sociale en budgettaire begeleiding ; 

3. Steun te verlenen voor digitale ondersteuning, meer bepaald met het oog op het 

bevorderen van online stappen, sociale contacten en onderwijsondersteuning ; 

4. Psychologische steun te verlenen om de kosten te dekken van erkende professionele 

hulpverleners bij huiselijk geweld, angstproblemen en psychiatrische stoornissen ; 

5. Steun te verlenen op het gebied van gezondheid ; 

6. Steun te verlenen bij onbetaalde facturen als gevolg van een daling van de middelen ; 

7. Andere primaire noden toe te kennen ; 

8. Steun te verlenen in het kader van de strijd tegen kinderarmoede. 

 

1.4. Bedrag van de subsidie 

In mei 2020 heeft de regering dringend 15 miljoen euro vrijgemaakt om ervoor te zorgen dat de 
OCMW’s noodhulp kunnen toekennen aan de meest kwetsbare bevolking. Dit eerste budget werd 
nadien versterkt met een extra budget van 100 miljoen euro.  

De wet van 7 oktober 2020 heeft 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 
verlengd door de subsidie COVID -19 te verlengen tot 31 december 2021.  

Naast de verlenging van de maatregel werd een extra bedrag van 10 miljoen euro toegekend aan de 

OCMW’s om de personeels- en werkingskosten te dekken voor het beheer van de aanvragen in het 

kader van deze subsidie (zie koninklijk besluit van 30 december 2020). 

Het bedrag van de maatregel is voortaan dus 135.000.001 €.  

- 114.999.995 euro voor maatschappelijke hulp  

- 20.000.006 euro voor de dekking van de personeels- en werkingskosten. 

 

1.5. Betaling van de subsidie 

Het bedrag van 124.999.998 € (114.999.995 € + 10.000.003€) werd als volgt gestort:  

o een eerste storting van 75 % (93.749.998,50 €) is gedaan in augustus 2020 met volgende 

betalingsreferentie: DSO/SAGav20/(ordernummer)  
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o de betaling van het saldo van 25% (31.249.999,50 €) is gedaan op 26 november 2020 met 

volgende betalingsreferentie: Saldo maatsch hulp/(ordernummer) 

De 10.000.003 € extra, voorzien voor de personeelskosten door het koninklijk besluit van 30 december 

2020 werden in een keer betaald in januari 2021 met de volgende betalingsreferentie: AFP-

10M/ordernummer. 

Het detail van de verdeling per OCMW staat in het koninklijk besluit van 30 december 2020: 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-van-30-december-2020-tot-wijziging-van-het-

koninklijk-besluit-van-13 

 

1.6. Verantwoording van de subsidie 
 

Begin 2022 heeft een eerste verantwoording van de subsidie plaatsgevonden over het gebruik van de 

subsidie in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2021.  

Aangezien de subsidieperiode is verlengd tot 31 maart 2022, moeten de OCMW’s tegen 28 februari 

2023 een nieuw elektronisch verslag indienen met gegevens over de uitgaven in de periode 

01/01/2022 tot 31/03/2022. Uitgaven die  in 2021 werden gedaan  maar waarvoor nog geen beslissing 

werd genomen   (bv. in afwachting van een factuur) kunnen ook in het bestand worden opgenomen. 

Er moet op worden gelet dat eerder verantwoorde uitgaven niet dubbel worden geboekt. Elke dubbele 

codering wordt teruggevorderd. 

 

Dit verslag moet worden ingediend via de webtoepassing “Uniek Jaarverslag”. De originele 

bewijsstukken blijven ter beschikking met het oog op een controle van het gebruik van de subsidie.  

Het Excelbestand dat moet worden gebruikt om deze subsidie te verantwoorden is beschikbaar op de 

internetsite van de POD via volgende link: https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/uniek-jaarverslag. Het 

is eveneens rechtstreeks beschikbaar via de webtoepassing “Uniek Jaarverslag”. 

OCMW's die hun subsidie al volledig hebben verantwoord, hoeven in hun excel-spreadsheet slechts 

0,00 euro in te vullen om hun formulier in het Uniek Jaarverslag af te sluiten. 

De niet-gebruikte of niet-verantwoorde bedragen zullen uiterlijk op 1 november 2022 aan de Staat 

worden terugbetaald. 

 

1.7. Invoer in het Uniek Jaarverslag 

a) Kosten voor activiteiten 

Wanneer het document werd gedownload op de site van de POD MI moet de nuttige informatie 

worden ingegeven in het Excel rekenblad (zie onderstaand formulier):  

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-van-30-december-2020-tot-wijziging-van-het-koninklijk-besluit-van-13
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-van-30-december-2020-tot-wijziging-van-het-koninklijk-besluit-van-13
https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/uniek-jaarverslag
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Het is noodzakelijk om het Excel rekenblad in te vullen en rekening te houden met de volgende 

informatie: 

➢ Invoerdatum: dit is de datum waarop de uitgave wordt ingegeven in de boekhouding. Deze 

datum moet zich tussen 01/04/2020 en 31/03/2022 bevinden. 

➢ Soort tussenkomst: kiezen uit:  

• Steun in verband met huisvesting, met inbegrip van de lasten, uitgezonderd de huurwaarborg; 

• Steun in verband met energieverbruik; 

• Steun bij digitale ondersteuning; 

• Psychosociale hulp; 

• Steun in verband met gezondheid; 

• Steun voor onbetaalde facturen omwille van een daling van de bestaansmiddelen; 

• Steun voor andere primaire noden; 

• Steun in het kader van de strijd tegen kinderarmoede. 

 

➢ Omschrijving: dit veld kan een duidelijke omschrijving bevatten van de uitgave die 

overeenkomt met de invoerdatum. 

➢ Aantal begunstigden: Het aantal begunstigden dat steun ontvangt, moet worden 

gespecificeerd. 

➢ Verantwoord bedrag: het gaat om het bedrag van de uitgave. 

➢ Controle: elke cel van de regel moet worden ingevuld, zodat de cel van de kolom “controle” 

“volledig” aangeeft, anders zal het aangegeven bedrag niet in aanmerking worden genomen 

in het verantwoorde totaalbedrag. 

De gegevens van het rekenblad Excel worden automatisch opgenomen in het Uniek Jaarverslag. 

b) Werkingskosten  

Het excel-spreadsheet kan ook worden gebruikt om verslag uit te brengen over de werkingskosten (zie 

het tweede blad van het spreadsheet hieronder): 
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c) Personeelskosten 

Eventueel is het nodig om de personeelskosten rechtstreeks op te nemen in het Uniek Jaarverslag. 
 

 

➢ INSZ: het gaat om het uniek identificatienummer van een fysiek persoon bij de Belgische 

sociale zekerheid; 

➢ Naam en voornaam: het gaat om de naam en voornaam van de aangeworven medewerker; 

➢ Aanwervingsstelsel: het gaat om het soort overeenkomst waarbij het personeelslid  door het 

OCMW gedurende het aangegeven jaar in het uniek jaarverslag in dienst was (voltijds (VTE), 

deeltijds, …). Het gaat dus niet om de tijd die aan het project werd toegewezen, maar om het 

arbeidsregime van het personeelslid. Het OCMW kiest via het uitrolmenu het soort 

arbeidsstelsel. Wanneer het stelsel niet voorkomt in het uitrolmenu, neem dan het stelsel dat 

dit het dichtst benadert en kies het hoogste arbeidsstelsel. Wanneer de persoon tijdens het 

jaar van arbeidsstelsel is veranderd, zal een tweede regel worden aangemaakt om dit nieuwe 

stelsel te vermelden; 

➢ Toewijzingspercentage aan het project: het gaat om de tijd die het personeelslid dagelijks 

besteedt aan de missies waarin voorzien wordt in het kader van het project. Hier wordt het 

gedeelte van de arbeidstijd bepaald die aan dit project wordt besteed over een referteperiode 
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van een jaar. Wanneer het personeel enkel toegewezen wordt aan dit proces, bedraagt het 

toewijzingspercentage dus 100 %, ongeacht het arbeidsstelsel. Het OCMW kiest het 

toewijzingspercentage via het uitrolmenu. Wanneer het stelsel niet voorkomt in het 

uitrolmenu, moet je het stelsel nemen dat dit het dichtst benadert door het hoogste te kiezen. 

Wanneer het toewijzingspercentage in de loop van het jaar is veranderd, zal een tweede regel 

worden aangemaakt om dit toewijzingspercentage te vermelden; 

➢ Duur (maanden): de duur komt overeen met het aantal maanden dat de persoon is 

tewerkgesteld in het kader van het project. Het OCMW kiest het aantal maanden via het 

uitrolmenu. Wanneer de maand gestart is, wordt dit beschouwd als een volledige maand; 

➢ Bedrag van het bruto jaarloon: het totaalbedrag van de loonkost die door het OCMW wordt 

betaald tijdens het jaar van aangifte in het uniek jaarverslag voor dit personeelslid; 

➢ Bedrag van het aan de subsidie bestede loon: het totaalbedrag van de jaarlijkse loonkosten 

aangerekend op de subsidie. Dit bedrag komt immers overeen met het bedrag dat het OCMW 

vraagt aan de POD MI. Dit bedrag verschilt van het bedrag van het brutoloon, omdat,  

a) Wanneer het OCMW reeds subsidies heeft ontvangen voor het personeel (zoals subsidies 

Maribel, punten APE, enz.) het deze moet aftrekken van het brutobedrag,  

b)  Wanneer het loon niet voltijds wordt toegewezen, het bedrag van het bruto jaarloon 

moet worden berekend in functie van het toewijzingspercentage ervan: 

 

Bijvoorbeeld: voor een maatschappelijk werker die 3/5de van de tijd gedurende 8 

maanden op 12 voor het project werkt met een brutoloon van 27.000 euro en voor 100% 

wordt aangesteld, kan het OCMW slechts 18.000 euro vragen (zonder aftrek van andere 

subsidies). 

 

OF 

 

Voor een maatschappelijk werker die gedurende 12 maanden op 3/5 basis door het 

OCMW wordt tewerkgesteld voor een brutoloon van 27.000 euro en die gedurende 8 

maanden voor 100% wordt ingezet voor het project, zal het OCMW slechts 18.000 euro 

kunnen vragen (zonder aftrek van andere subsidies). 

 

➢ Acties: het is mogelijk om een medewerker toe te voegen of te schrappen.  

 

Wanneer het formulier volledig is ingevuld, zal het nodig zijn om het formulier te valideren en het te 

laten ondertekenen door de Voorzitter en de Directeur-generaal. 

  



  
 

10 
  
 

2.  Subsidie voor psychologisch welzijn 
 

2.1. Wettelijke basis 

 → Koninklijk besluit van 24 december 2020 houdende maatregelen ter bevordering van het 

psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van OCMW's en ter verbetering van de 

toepassing van de preventieve gezondheidsmaatregelen: https://www.mi-

is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-van-24-december-2020-houdende-maatregelen-ter-

bevordering-van-het 

→ Omzendbrief van 1 februari 2021: https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-van-122021-

bij-het-koninklijk-besluit-van-24122020-houdende-maatregelen-ter  

→ Koninklijk besluit van 27 december 2021 tot wijziging van het KB van 24 december 2020 houdende 

maatregelen ter bevordering van het psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening 

van de OCMW's en ter verbetering van de toepassing van de preventieve gezondheidsmaatregelen: 

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

maatregelen-ter-bevordering-van  

De subsidieperiode loopt van 1 december 2020 tot en met 31 maart 2022. 

 

2.2. Doel van de maatregel 

De subsidie psychologisch welzijn wordt aan de OCMW’s toegekend met het oog op twee 

doelstellingen: 

• het psychologisch welzijn van de gebruikers bevorderen en psychologisch lijden dat het 
resultaat is van sociaal isolement bestrijden 

• ervoor zorgen dat de preventieve gezondheidsmaatregelen beter begrepen en toegepast 
worden  
 

De subsidie is bedoeld voor de OCMW-cliënten in de ruime zin: iedereen die gebruik maakt van de 

openbare diensten die vallen onder de missies van het centrum, ongeacht in welke vorm. Deze 

diensten moeten in de ruimst mogelijke zin van de term worden begrepen en mogen niet beperkt 

worden tot personen met een leefloon met een andere sociale uitkering. Bijgevolg is deze subsidie niet 

beperkt tot enkel de begunstigden van maatschappelijke hulp of het recht op maatschappelijke 

integratie. 

 

2.3. Gebruik van de subsidie 

De subsidie bevat 5 actiecategorieën / projecten: 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-van-24-december-2020-houdende-maatregelen-ter-bevordering-van-het
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-van-24-december-2020-houdende-maatregelen-ter-bevordering-van-het
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-van-24-december-2020-houdende-maatregelen-ter-bevordering-van-het
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-van-122021-bij-het-koninklijk-besluit-van-24122020-houdende-maatregelen-ter
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-van-122021-bij-het-koninklijk-besluit-van-24122020-houdende-maatregelen-ter
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/kb-tot-wijziging-van-het-kb-van-24-december-2020-houdende-maatregelen-ter-bevordering-van
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/kb-tot-wijziging-van-het-kb-van-24-december-2020-houdende-maatregelen-ter-bevordering-van
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1. De financiering van acties en projecten die tot doel hebben psychologische ondersteuning te 
organiseren of het sociale isolement van de cliënten te doorbreken; 

2. De financiering van partnerschappen met de organisaties om psychologische ondersteuning 
van de cliënten in te voeren; 

3. De financiering van de prestaties van derden op het vlak van psychologische ondersteuning 
(op individuele of collectieve basis) voor de cliënten; 

4. De financiering van acties en projecten om ervoor te zorgen dat de gezondheidsmaatregelen 
die tot doel hebben de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan beter begrepen en 
toegepast worden; 

5. De financiering van campagnes die tot doel hebben de acties en projecten van de OCMW’s op 
het vlak van psychologische ondersteuning en sensibilisering van de gezondheidsmaatregelen 
te bevorderen. 

OPMERKING: Voor punt 3 hebben de OCMW’s verschillende mogelijkheden om de kosten voor de 
raadplegingen van psychologen te betalen: 

• het OCMW kan de begunstigden de som terugbetalen die niet ten laste wordt genomen door 

het ziekenfonds 

• het OCMW kan de psycholoog rechtstreeks betalen 

• het OCMW kan een psycholoog aanwerven  

 

2.4. Bedrag van de subsidie 

Het bedrag van de subsidie is in totaal 10.000.003 €. 

Het detail van de verdeling per OCMW staat in de bijlage van het koninklijk besluit van 24 december 

2020: https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/bijlage-bij-het-koninklijk-besluit-van-10-december-2020-

tot-wijziging-van-het-koninklijk  

 

2.5. Betaling van de subsidie 

De volledige subsidie werd gestort in januari 2021 met volgende betalingsreferentie: 

AP10M/(ordernummer). 

 

2.6. Verantwoording van de subsidie 
 

Begin 2022 heeft een eerste verantwoording van de subsidie plaatsgevonden over het gebruik van de 

subsidie in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2021.  

Aangezien de subsidieperiode is verlengd tot 31 maart 2022, moeten de OCMW’s tegen 28 februari 

2023 een nieuw elektronisch verslag indienen met gegevens over de uitgaven in de periode 

01/01/2022 tot 31/03/2022. Uitgaven die  in 2021 werden gedaan  maar waarvoor nog geen beslissing 

werd genomen   (bv. in afwachting van een factuur) kunnen ook in het bestand worden opgenomen. 

Er moet op worden gelet dat eerder verantwoorde uitgaven niet dubbel worden geboekt. Elke dubbele 

codering wordt teruggevorderd. 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/bijlage-bij-het-koninklijk-besluit-van-10-december-2020-tot-wijziging-van-het-koninklijk
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/bijlage-bij-het-koninklijk-besluit-van-10-december-2020-tot-wijziging-van-het-koninklijk
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Dit verslag moet worden ingediend via de webtoepassing “Uniek Jaarverslag”. De originele 

bewijsstukken blijven ter beschikking met het oog op een controle van het gebruik van de subsidie.  

Het Excelbestand dat moet worden gebruikt om deze subsidie te verantwoorden is beschikbaar op de 

internetsite van de POD via volgende link: https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/uniek-jaarverslag. Het 

is eveneens rechtstreeks beschikbaar via de webtoepassing “Uniek Jaarverslag”. 

OCMW's die hun subsidie al volledig hebben verantwoord, hoeven in hun excel-spreadsheet slechts 

0,00 euro in te vullen om hun formulier in het Uniek Jaarverslag af te sluiten. 

De niet-gebruikte of niet-verantwoorde bedragen zullen uiterlijk op 1 november 2022 aan de Staat 

worden terugbetaald. 

 

2.7. Invoer in het Uniek Jaarverslag 

A. Kosten voor activiteiten 

Wanneer het document werd gedownload op de site van de POD MI moet de nuttige informatie 

worden ingegeven in het Excel rekenblad (zie onderstaand formulier): 

 

Het is noodzakelijk om het Excel rekenblad in te vullen en rekening te houden met de volgende 

informatie: 

➢ Invoerdatum: dit is de datum waarop de uitgave wordt ingegeven in de boekhouding. Deze 

datum moet zich tussen 01/12/2020 en 31/03/2022 bevinden. 

➢ Soort tussenkomst: kiezen uit:  

• acties die psychologische ondersteuning tot doel hebben of die tot doel hebben 
sociale isolement te doorbreken; 

• partnerschappen met organisaties om psychologische ondersteuning van de cliënten 
in te voeren; 

• prestaties van derden op het vlak van psychologische ondersteuning voor de cliënten; 

https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/uniek-jaarverslag
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• acties die ervoor zorgen dat de gezondheidsmaatregelen beter begrepen en toegepast 
worden; 

• campagnes die tot doel hebben acties en projecten van de OCMW’s op het vlak van 
psychologische ondersteuning en sensibilisering van de gezondheidsmaatregelen te 
bevorderen. 

 

➢ Omschrijving: dit veld kan een duidelijke omschrijving bevatten van de uitgave die 

overeenkomt met de invoerdatum; 

➢ Aantal begunstigden: Het aantal begunstigden dat steun ontvangt, moet worden 

gespecificeerd; 

➢ Gerechtvaardigd bedrag: het gaat om het bedrag van de uitgave; 

➢ Controle: elke cel van de regel moet worden ingevuld, zodat de cel van de kolom “controle” 

“volledig” aangeeft, anders zal het aangegeven bedrag niet in aanmerking worden genomen 

in het verantwoorde totaalbedrag. 

De gegevens van het rekenblad Excel worden automatisch opgenomen in het Uniek Jaarverslag. 

b) Personeelskosten 

Eventueel is het nodig om de personeelskosten rechtstreeks op te nemen in het Uniek Jaarverslag. 
 

 
 

➢ INSZ: het gaat om het uniek identificatienummer van een fysiek persoon bij de Belgische 

sociale zekerheid; 

➢ Naam en voornaam: het gaat om de naam en voornaam van de aangeworven medewerker; 

➢ Aanwervingsstelsel: het gaat om het soort overeenkomst waarbij het personeelslid  door het 

OCMW gedurende het aangegeven jaar in het uniek jaarverslag in dienst was (voltijds (VTE), 

deeltijds, …). Het gaat dus niet om de tijd die aan het project werd toegewezen, maar om het 

arbeidsregime van het personeelslid. Het OCMW kiest via het uitrolmenu het soort 

arbeidsstelsel. Wanneer het stelsel niet voorkomt in het uitrolmenu, neem dan het stelsel dat 

dit het dichtst benadert en kies het hoogste arbeidsstelsel. Wanneer de persoon tijdens het 

jaar van arbeidsstelsel is veranderd, zal een tweede regel worden aangemaakt om dit nieuwe 

stelsel te vermelden; 

➢ Toewijzingspercentage aan het project: het gaat om de tijd die het personeelslid dagelijks 

besteed aan de missies waarin voorzien wordt in het kader van het project. Hier wordt het 
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gedeelte van de arbeidstijd bepaald die aan dit project wordt besteed over een referteperiode 

van een jaar. Wanneer het personeel enkel toegewezen wordt aan dit proces, bedraagt het 

toewijzingspercentage dus 100 %, ongeacht het arbeidsstelsel. Het OCMW kiest het 

toewijzingspercentage via het uitrolmenu. Wanneer het stelsel niet voorkomt in het 

uitrolmenu, neem dan het stelsel dat dit het dichtst benadert door het hoogste te kiezen. 

Wanneer het toewijzingspercentage in de loop van het jaar is veranderd, zal een tweede regel 

worden aangemaakt om dit toewijzingspercentage te vermelden; 

➢ Duur (maanden): de duur komt overeen met het aantal maanden dat de persoon is 

tewerkgesteld in het kader van het project. Het OCMW kiest het aantal maanden via het 

uitrolmenu. Wanneer de maand gestart is, wordt dit beschouwd als een volledige maand; 

➢ Bedrag van het bruto jaarloon: het totaalbedrag van de loonkost die door het OCMW wordt 

betaald tijdens het jaar van aangifte in het uniek jaarverslag voor dit personeelslid:  

➢ Bedrag van het aan de subsidie bestede loon: het totaalbedrag van de jaarlijkse loonkosten 

aangerekend op de subsidie. Dit bedrag komt immers overeen met het bedrag dat het OCMW 

vraagt aan de POD MI. Dit bedrag verschilt van het bedrag van het brutoloon, omdat,  

a) Wanneer het OCMW reeds subsidies heeft ontvangen voor het personeel het deze moet 

aftrekken van het brutobedrag, maar ook  

b) wanneer het loon niet voltijds wordt toegewezen, moet het bedrag van het bruto jaarloon 

worden berekend in functie 

 

Bijvoorbeeld: voor een maatschappelijk werker die 3/5de van de tijd gedurende 8 

maanden op 12 voor het project werkt met een brutoloon van 27.000 euro en voor 100% 

wordt aangesteld, kan het OCMW slechts 18.000 euro vragen (zonder aftrek van andere 

subsidies). 

 

OF 

 

Voor een maatschappelijk werker die gedurende 12 maanden op 3/5 basis door het 

OCMW wordt tewerkgesteld voor een brutoloon van 27.000 euro en die gedurende 8 

maanden voor 100% wordt ingezet voor het project, zal het OCMW slechts 18.000 euro 

kunnen vragen (zonder aftrek van andere subsidies). 

 

➢ Acties: het is mogelijk om een medewerker toe te voegen of te schrappen. 

Wanneer het formulier volledig is ingevuld, zal het nodig zijn om het formulier te valideren en het te 

laten ondertekenen door de Voorzitter en de Directeur-generaal. 
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3. Subsidie die tot doel heeft jongeren en 

studenten te ondersteunen die zich in een 

situatie van armoede bevinden als gevolg 

van de COVID-19-crisis (Zoom 18-25) 
 

3.1. Wettelijke basis 

→ 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-ter-ondersteuning-van-jongeren-en-studenten-een  

→ Omzendbrief van 26 maart 2021: https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-van-26-maart-

2021-betreffende-de-te-verlenen-steun-aan-jongeren-en-studenten  

→ Koninklijk besluit van 27 december 2021 tot wijziging van het KB van 24 december 2020 houdende 

maatregelen ter bevordering van het psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening 

van de OCMW's en ter verbetering van de toepassing van de preventieve gezondheidsmaatregelen: 

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

maatregelen-ter-bevordering-van  

De subsidieperiode loopt van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022. 

 

3.2. Doel van de maatregel 

De maatregel richt zich tot jongeren en studenten, die zich, omwille van de Covidcrisis, in een moeilijke 

situatie bevinden. De hulp is niet beperkt tot enkel de begunstigden van maatschappelijke hulp of van 

het recht op maatschappelijke integratie.  

Hij is toegankelijk voor jongeren die jonger  zijn dan 25 jaar op het ogenblik van de aanvraag en voor 

studenten (zelfs wanneer die ouder zijn dan 25 jaar), zoals bepaald door de wet van 26 mei 2002 

betreffende het recht op maatschappelijke integratie, die gebruik maakt van de openbare diensten die 

vallen onder de missies van het centrum, ongeacht in welke vorm.  

Herinnering: 

Het OCMW doet een sociaal onderzoek en op basis hiervan kan het: 

• gerichte hulp toekennen: de premie aan de start van het nieuwe schooljaar, een 
vervoersabonnement, een huur, een huurwaarborg, een factuur, ... ten laste nemen; 

• meer structurele financiële hulp toekennen: in functie van de noden van de persoon kan het 
OCMW steun toekennen van een bepaald bedrag tot het einde van het jaar. 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-van-3-maart-2021-ter-ondersteuning-van-jongeren-en-studenten-een
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-van-3-maart-2021-ter-ondersteuning-van-jongeren-en-studenten-een
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-van-26-maart-2021-betreffende-de-te-verlenen-steun-aan-jongeren-en-studenten
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-van-26-maart-2021-betreffende-de-te-verlenen-steun-aan-jongeren-en-studenten
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/kb-tot-wijziging-van-het-kb-van-24-december-2020-houdende-maatregelen-ter-bevordering-van
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/kb-tot-wijziging-van-het-kb-van-24-december-2020-houdende-maatregelen-ter-bevordering-van


  
 

16 
  
 

3.3. Bedrag van de subsidie 

Het bedrag van de subsidie is 24.000.005 €. 

Het detail van de verdeling per OCMW staat in de bijlage van het koninklijk besluit van 3 maart 2021: 

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

jongeren-en-studenten-een  

 

3.4. Betaling van de subsidie 

De betaling van 100 % van de subsidie werd uitgevoerd in mei 2021 met volgende betalingsreferentie: 

AJE-24M/(opvolgingsnummer). 

 

3.5. Verantwoording van de subsidie 
 

Begin 2022 heeft een eerste verantwoording van de subsidie plaatsgevonden over het gebruik van de 

subsidie in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2021.  

Aangezien de subsidieperiode is verlengd tot 31 maart 2022, moeten de OCMW’s tegen 28 februari 

2023 een nieuw elektronisch verslag indienen met gegevens over de uitgaven in de periode 

01/01/2022 tot 31/03/2022. Uitgaven die  in 2021 werden gedaan  maar waarvoor nog geen beslissing 

werd genomen   (bv. in afwachting van een factuur) kunnen ook in het bestand worden opgenomen. 

Er moet op worden gelet dat eerder verantwoorde uitgaven niet dubbel worden geboekt. Elke dubbele 

codering wordt teruggevorderd. 

 

Dit verslag moet worden ingediend via de webtoepassing “Uniek Jaarverslag”. De originele 

bewijsstukken blijven ter beschikking met het oog op een controle van het gebruik van de subsidie.  

Het Excelbestand dat moet worden gebruikt om deze subsidie te verantwoorden is beschikbaar op de 

internetsite van de POD via volgende link: https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/uniek-jaarverslag. Het 

is eveneens rechtstreeks beschikbaar via de webtoepassing “Uniek Jaarverslag”. 

OCMW's die hun subsidie al volledig hebben verantwoord, hoeven in hun excel-spreadsheet slechts 

0,00 euro in te vullen om hun formulier in het Uniek Jaarverslag af te sluiten. 

De niet-gebruikte of niet-verantwoorde bedragen zullen uiterlijk op 1 november 2022 aan de Staat 

worden terugbetaald. 

 

 

 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-van-3-maart-2021-ter-ondersteuning-van-jongeren-en-studenten-een
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-van-3-maart-2021-ter-ondersteuning-van-jongeren-en-studenten-een
https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/uniek-jaarverslag
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3.6. Invoer in het Uniek Jaarverslag 

Wanneer het document werd gedownload op de site van de POD MI moet de nuttige informatie 

worden ingegeven in het Excel rekenblad (zie onderstaand formulier): 

 

Het is noodzakelijk om het Excel rekenblad in te vullen en rekening te houden met de volgende 

informatie: 

➢ Invoerdatum: Dit is de datum waarop de uitgave wordt ingegeven in de boekhouding. Deze 

datum moet zich tussen 01/04/2021 en 31/03/2022 bevinden. 

➢ Soort tussenkomst: Kiezen uit:  

• Huisvesting; 

• Water- en energieverbruik; 

• Mobiliteit; 

• Toegang tot de digitale wereld; 

• Psychologisch welzijn; 

• Gezondheid; 

• Schuld- en budgetbeheer; 

• Persoonlijke ontwikkeling; 

• Ondersteuning op school; 

• Andere. 
 

➢ Omschrijving: Dit veld kan een korte omschrijving bevatten van de uitgave die overeenkomt 

met de invoerdatum. 

➢ Aantal begunstigden: Het aantal begunstigden dat steun ontvangt, moet worden 

gespecificeerd. 

➢ Gerechtvaardigd bedrag: Het gaat om het bedrag van de uitgave. 

➢ Controle: Elke cel van de regel moet worden ingevuld, zodat de cel van de kolom “controle” 

“volledig” aangeeft, anders zal het aangegeven bedrag niet in aanmerking worden genomen 

in het verantwoorde totaalbedrag. 
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De gegevens van het rekenblad Excel worden automatisch opgenomen in het Uniek Jaarverslag. 

Vervolgens zal het nodig zijn om het formulier te valideren en het te laten ondertekenen door de 

Voorzitter en de Directeur-generaal. 


