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1. Wettelijke Basis 
 

Zoals vermeld in de omzendbrief van 6 augustus 2021, 

" wordt een subsidie toegekend aan de OCMW's, gevestigd in een gemeente die door de bevoegde 

autoriteiten tot rampgebied is verklaard, om hen in staat te stellen sociale bijstand in de meest 

geschikte vorm te verlenen overeenkomstig artikel 57, §1 van de wet van 8 juli 1976 betreffende de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn, aan personen die schade hebben geleden ten gevolge 

van de natuurramp en die voor deze bijstand en dienstverlening in aanmerking komen. 

Onder natuurramp wordt verstaan de overstromingen in juli 2021.” 

 

➔ Koninklijk besluit van 6 augustus 2021 houdende het invoeren van een toelage 

“Overstromingen” voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

die in de getroffen gemeenten liggen  

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-houdende-het-invoeren-van-een-

toelage-overstromingen-voor-de-doelgroep 

 

Omzendbrief van 6 augustus 2021 betreffende de toelage "Overstromingen" voor de 

doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die zich in de getroffen 

gemeenten bevinden 

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

voor-de-doelgroep-van-de-openbare-centra 

 

➔ Ministeriel besluit van 24 augustus 2021 ter uitvoering van artikel 5 § 2 van het koninklijk 

besluit van 6 augustus 2021 houdende het invoeren van een toelage "overstromingen" voor 

de doelgroep van OCMW's die in de getroffen gemeenten liggen 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/ministeriel-besluit-ter-uitvoering-van-artikel-5-ss-2-

van-het-koninklijk-besluit-van-6 

 

➔ Koninklijk Besluit van 27 december 2021 ter uitvoering van artikel 5, § 3, van het koninklijk 

besluit van 6 augustus 2021 houdende het invoeren van een toelage “Overstromingen” voor 

de doelgroep van de OCMW's die in de getroffen gemeenten liggen 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/kb-van-27-december-2021-ter-uitvoering-van-artikel-

5-ss-3-van-het-koninklijk-besluit-van-6 

 

➔ Koninklijk besluit van 18 januari 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 augustus 

2021 houdende het invoeren van een toelage “Overstromingen” voor de doelgroep van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn die in de getroffen gemeenten liggen 

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

besluit-van-6-augustus-2021-houdende 

 

➔ Omzendbrief van 7 februari 2022 inzake de toelage “Overstromingen” voor de doelgroep van 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die in de getroffen gemeenten liggen - 3de 

schijf 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-houdende-het-invoeren-van-een-toelage-overstromingen-voor-de-doelgroep
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-houdende-het-invoeren-van-een-toelage-overstromingen-voor-de-doelgroep
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-de-toelage-overstromingen-voor-de-doelgroep-van-de-openbare-centra
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-de-toelage-overstromingen-voor-de-doelgroep-van-de-openbare-centra
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/ministeriel-besluit-ter-uitvoering-van-artikel-5-ss-2-van-het-koninklijk-besluit-van-6
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/ministeriel-besluit-ter-uitvoering-van-artikel-5-ss-2-van-het-koninklijk-besluit-van-6
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/kb-van-27-december-2021-ter-uitvoering-van-artikel-5-ss-3-van-het-koninklijk-besluit-van-6
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/kb-van-27-december-2021-ter-uitvoering-van-artikel-5-ss-3-van-het-koninklijk-besluit-van-6
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-tot-wijziging-van-het-koninklijk-besluit-van-6-augustus-2021-houdende
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-tot-wijziging-van-het-koninklijk-besluit-van-6-augustus-2021-houdende
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https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-van-7-februari-2022-inzake-de-toelage-

overstromingen-voor-de-doelgroep-van-de  

 

➔ Koninklijk besluit van 3 juli 2022 ter uitvoering van artikel 5, § 9, van het koninklijk besluit 

van 6 augustus 2021 houdende het invoeren van een toelage “Overstromingen” voor de 

doelgroep van de OCMW's die in de getroffen gemeenten liggen 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-van-03-juli-2022-ter-uitvoering-van-

artikel-5-ss-9-van-het-koninklijk 

 

De subsidieperiode loopt van 15 juli 2021 tot en met 31 december 2022. 

 

2. Doel van de maatregel 
 

Zoals vermeld in de omzendbrief van 6 augustus 2021 is de maatregel bedoeld voor alle slachtoffers 

van rampen die in nood verkeren en dus niet alleen voor begunstigden van het OCMW. 

Aangezien de sociale bijstand residueel is, krijgt de door het OCMW verleende financiële bijstand, 

indien de begunstigde een financiële tussenkomst verkrijgt van het calamiteitenfonds en/of zijn 

particuliere verzekeraar, het karakter van een terugbetaalbaar voorschot. 

 

3. Gebruik van de subsidie 
 

De subsidie mag gebruikt worden voor: 

1) Hulp bij huisvesting 

2) Hulp op vlak van gezondheid 

3) Voedselhulp 

4) Mobiliteitshulpmiddelen 

5) Hulp bij de consumptie van energie 

6) Psychosociale ondersteuning 

7) Bijstand voor kinderopvang 

8) Steun voor de aankoop van eerste levensbehoeften 

9) Financiële bijstand 

10) Andere soorten steun die niet in de bovenstaande categorieën vallen 

 

Maximaal 10% van deze subsidie mag worden gebruikt voor personeelskosten. De subsidie mag niet 

worden gebruikt voor uitgaven voor werkingskosten - en investeringskosten. 

 

 

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-van-7-februari-2022-inzake-de-toelage-overstromingen-voor-de-doelgroep-van-de
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-van-7-februari-2022-inzake-de-toelage-overstromingen-voor-de-doelgroep-van-de
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-van-03-juli-2022-ter-uitvoering-van-artikel-5-ss-9-van-het-koninklijk
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-van-03-juli-2022-ter-uitvoering-van-artikel-5-ss-9-van-het-koninklijk
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4. Bedrag van de subsidie 
 

De subsidie bedraagt 20.000.000 euro. 

Deze subsidie werd onder de OCMW's verdeeld volgens het aantal getroffen huishoudens in hun 

gemeente. 

Een eerste verdeling vond plaats op basis van een door de gouverneurs meegedeeld voorlopig aantal 

getroffen huishoudens. Daarbij kregen sommige OCMW's te veel en andere te weinig. Om ervoor te 

zorgen dat de middelen onder de OCMW's worden verdeeld in verhouding tot het aantal getroffen 

huishoudens en dat deze huishoudens er snel van kunnen gebruik maken, is de OCMW's die in de 

voorlopige berekening te veel hebben ontvangen, gevraagd de middelen aan de staat terug te 

betalen, zodat ze opnieuw kunnen worden verdeeld onder de OCMW's met de meest getroffen 

huishoudens. 

 

5.  Betaling van de subsidie 
 

De subsidie werd in verschillende schijven betaald: 

- Eind augustus 2021 is een eerste betaling verricht op basis van de opdracht van 24 augustus 

2021 met het volgende betalingskenmerk: IN-OV1°/(volgnummer) 

- Een tweede betaling werd uitgevoerd in januari 2022 op basis van de bestelling van 27 

december 2021 met als betalingskenmerk: IN-OV2°/(volgnummer) 

- Een derde betaling werd uitgevoerd begin september 2022 op basis van het besluit van 3 juli 

2022 met het volgende betalingskenmerk: IN-OV3°/(volgnummer) 

 

6. Verantwoording van de subsidie 
 

De subsidieperiode loopt van 15/07/2021 tot 31/12/2022. 

Om het gebruik van de subsidie te verantwoorden, moet het OCMW vóór 28 april 2023 een 

elektronisch verslag met uitgavengegevens indienen. Dit verslag moet worden verzonden via de 

webapplicatie “Uniek Jaarverslag”. De originele bewijsstukken blijven beschikbaar om het gebruik 

van de subsidie te controleren. 

Het voor de verantwoording van deze subsidie te gebruiken Excel-bestand is beschikbaar op de 

website van POD MI via de volgende link: https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/uniek-

jaarverslag#document. Het is ook mogelijk deze rechtstreeks te downloaden vanuit de webapplicatie 

“Uniek Jaarverslag”  

Ongebruikte of onverantwoorde bedragen worden vóór 1 november 2023 aan de staat terugbetaald. 

 

https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/uniek-jaarverslag#document
https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/uniek-jaarverslag#document
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7. Encoderen in het Uniek Jaarverslag 
1. Volledig financieel verslag via de excel spreadsheet 

 

a) Kosten gerelateerd  aan hulp 

Zodra het document gedownload is van de website van de POD MI, moeten de volgende data 

ingevoerd worden in het Excel bestand: 

 

- Imputatiedatum: Dit is de datum waarop de uitgave in de boekhouding wordt opgenomen. 

Deze datum moet tussen 15/07/2021 en 31/12/2022 liggen. 

- Betalingsdatum: Dit is de datum waarop de uitgave is betaald. Deze datum kan buiten de 

subsidieperiode vallen. 

- Actiedomein, te kiezen uit de volgende mogelijkheden: 

o Huisvestingssteun 

o Medische bijstand 

o Voedselhulp 

o Mobiliteitshulpmiddelen 

o Energiehulp 

o Psychosociale bijstand 

o Kinderopvang 

o Steun voor de aankoop van eerste levensbehoeften 

o Financiële bijstand 

- Korte beschrijving: dit veld moet een nauwkeurige omschrijving van de uitgave bevatten 

die overeenstemt met de datum van vastlegging. 

- Cofinanciering steun: Indien de steun met andere middelen is medegefinancierd, vul dan 

"ja" in. 

- Terugbetaalbare steun: Als de ingevoerde steun betrekking heeft op een product dat kan 

worden terugbetaald, moet "ja" worden gecodeerd. 

- Aantal huishoudens: Dit zal vaak één huishouden zijn. 

- Verantwoord bedrag: Dit is het bedrag van de uitgave. 
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- Controle: Elke cel in de rij moet zo worden ingevuld dat de cel in de kolom "controle" 

"volledig" aangeeft, anders wordt het aangegeven bedrag niet in aanmerking genomen in 

het totale verantwoorde bedrag. 

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

 

b. Personeelskosten 

In voorkomend geval moeten de personeelskosten rechtstreeks in het Uniek Jaarverslag worden 

vermeld. 

Er zullen dus twee tabellen worden verstrekt om rekening te houden met verschillende perioden: 

- Eén voor de periode 2021 - van 15/07/21 tot 31/12/21  

- Eén voor de periode 2022 - van 01/01/22 tot 31/12/22 

 

- INSZ: Dit is het unieke identificatienummer van een natuurlijke persoon bij de Belgische 

sociale zekerheid; 

- Naam en voornaam: Het gaat hier om de naam en voornaam van de aangeworven 

medewerker 

- Arbeidsregime: Dit is het soort contract waarmee het personeelslid door het OCMW 

gedurende het in het Uniek Jaarverslag vermelde jaar werd tewerkgesteld (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 het type werkregime door middel 

van de keuzelijst. Als het regime niet in de keuzelijst voorkomt, moet het dichtstbijzijnde 

regime worden gekozen door het hoogste werkregime te selecteren. Indien de persoon 

tijdens de subsidieperiode van werkregime is veranderd, wordt een tweede regel gecreëerd 

om dit nieuwe regime aan te geven; 

- Projecttoewijzingspercentage: Dit is de dagelijkse bezetting van het personeelslid met de 

projecttaken. Het gaat erom te bepalen welk deel van de arbeidstijd over een 

referentieperiode van een jaar aan dit project wordt besteed. Als het personeelslid alleen 

aan dit specifieke project wordt toegewezen, is het toewijzingspercentage dus 100%, 

ongeacht het werkregime. Het OCMW kiest het toewijzingstarief via de keuzelijst. Als het 

tarief niet in de keuzelijst staat, moet het dichtstbijzijnde tarief worden genomen door het 

hoogste tarief te kiezen. Indien het toewijzingspercentage in de loop van het jaar is gewijzigd, 

wordt een tweede regel gecreëerd om het nieuwe toewijzingspercentage aan te geven; 

- Duur (maanden) van het project: De duur komt overeen met het aantal maanden waarin de 

persoon in het kader van het project aan het werk is gezet. Het OCMW kiest het aantal 

maanden door middel van de keuzelijst. Als de maand is begonnen, is hij gelijk aan een 

volledige maand; 
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- Bruto jaarloon: de totale loonkost die het  OCMW tijdens de toelageperiode in het Uniek 

Jaarverslag voor dit personeelslid heeft betaald; 

- Bedrag van het loon voor de subsidie: Het totale bedrag van de jaarlijkse loonkosten dat aan 

de subsidie wordt toegerekend. Dit bedrag komt namelijk overeen met het bedrag dat het 

OCMW van de POD MI vordert. Dit bedrag verschilt van het brutosalaris om de volgende 

redenen: 

a) wanneer het OCMW reeds subsidies voor personeel heeft ontvangen, moet het 

deze van het brutobedrag aftrekken, maar ook 

b) indien de werknemer niet voltijds werkt, moet het bedrag van het bruto jaarloon 

zodanig worden berekend 

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 een medewerker toe te voegen of te verwijderen 

 

2. Verslag van het subsidiebeheer 

Het OCMW wordt ook verzocht aanvullende informatie te verstrekken over het beheer van de 

overstromingssubsidie binnen het OCMW. Dit verslag bevat drie vragen met betrekking tot:  

- Behandeling van de aanvragen: met deze vraag kan het interne beheer van de aanvragen 

worden vastgesteld, met name via interne richtlijnen of instructies voor de analyse van de 

aanvragen. Als het OCMW richtlijnen of documenten heeft, kunnen die in WORD- of pdf-

formaat bij de aanvraag worden geüpload. 

- Toekenning van steun: deze vraag verwijst naar het feit dat er een behoefteanalyse is en een 

besluit voor de toekenning van elke individuele steun volgens de richtlijnen van de 

omzendbrief. 

- Terugvorderbare steun: deze vraag betreft het toezicht op terugvorderbare steun 

(rampenfondsen, verzekeringen, enz.). 
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Zodra het formulier volledig is ingevuld, moet het worden gevalideerd en ondertekend door de 

voorzitter en de directeur.  

 


