
OVERSTROMINGEN: herinnering aan de toelagevoorwaarden  

 

Ter herinnering: deze toelage wordt toegekend aan de OCMW's in gemeenten die zijn getroffen door 

de natuurramp, zoals vastgesteld door de bevoegde overheid, om de meest passende 

maatschappelijke hulp overeenkomstig artikel 57, § 1 van de wet van 8 juli 1976 betreffende de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn te kunnen toekennen aan wie schade heeft geleden ten 

gevolge van de natuurramp en aanspraak kan maken op deze hulp en dienstverlening. 

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

De maatregel is bedoeld voor alle getroffenen die bijstand nodig hebben, dus niet enkel voor 

rechthebbenden op maatschappelijke hulp en maatschappelijke integratie. 

De behoeftigheid moet zijn vastgesteld door een kort sociaal onderzoek om de nood te kunnen 

vaststellen en de OCMW-tegemoetkoming voor de steunaanvraag te motiveren.  

Bij het sociaal onderzoek moet rekening worden gehouden met de verzekeringsgegevens van de 

aanvrager, meer bepaald of een schadedossier werd ingediend en of gevolg eraan werd gegeven. De 

steun kan de vorm aannemen van een voorschot in afwachting van een beslissing van de 

verzekeringsinstelling of het rampenfonds.  

De federale steun is niet bedoeld om de situatie van vóór de regenval te herstellen, maar om de meest 

noodzakelijke ondersteuning te bieden. Daarom mag de toelage niet worden gebruikt om alle verliezen 

te bekostigen die de verzekering of het rampenfonds niet dekken. 

 

De tegemoetkoming kan verschillende vormen aannemen voor de onderstaande domeinen. Deze lijst 

is niet uitputtend en de voorbeelden zijn illustratief. Het OCMW moet evalueren welke steun het 

meest geschikt is om aan de vraag te voldoen.  

1. Huisvestingssteun  

✓ betaling van huur, betaling van opvangkosten (gîte, hotel, …), 

✓ om de woning weer in orde te brengen: verf, gips, cement, elektriciteit, klein gereedschap 

(hamer, schroevendraaier, …), verlichting, … 

✓ aankoop van meubelen, huishoudapparaten, 

✓ onderhoud van de tuin: kleine gereedschap, elementen voor stabiliteit of omheining 

✓ ... 

2. Steun op het gebied van gezondheid  

✓ medische kosten, 

✓ psychologische ondersteuning, 

✓ ... 

3. Voedselhulp en steun voor de aankoop van goederen die in de primaire levensbehoeften voorzien 

✓ aankoop van voedsel,  

✓ producten die in de primaire levensbehoeften voorzien en hygiëneproducten, 



✓ kledij, 

✓ … 

4. Steun voor mobiliteit 

✓ betaling van verplaatsingskosten (bus, taxi, huurauto, …), 

✓ aankoop van fiets, bromfiets, 

✓ ... 

5. Steun voor energieverbruik  

✓ betaling van energierekeningen, 

✓ vervanging van verwarmingsketels, 

✓ ... 

6. Kinderhulp 

✓ aankoop van spelletjes, 

✓ aankoop van schoolmateriaal, 

✓ ... 

7. Financiële steun 

8. Andere 

 

Op basis van de vragen die de POD Maatschappelijke Integratie reeds heeft ontvangen, komen 

onderstaande uitgaven niet in aanmerking voor de toelage. De reden voor de weigering wordt 

toegelicht. Deze lijst is niet uitputtend.  

➢ Steun voor het in orde brengen van de tuin: uitgaven voor planten, meubilair of tuindecoratie, 

niet in aanmerking worden genomen. Hetzelfde geldt voor een tuinhuisje, omdat men er niet 

in woont.  

 

➢ Steun voor rechtspersonen of gemeentepersoneel: de toelage is uitsluitend voor steun voor 

natuurlijke personen bedoeld.  gemeentefacturen die worden overgemaakt aan het OCMW 

opdat het OCMW ze in de toelage opneemt kan niet worden aanvaart. 

 

➢ Algemene steun voor personen zonder sociaal onderzoek: de steun moet voldoen aan een 

individuele nood die wordt aangetoond met een sociaal onderzoek. Zo mag de toelage niet 

worden gebruikt voor contracten van psychologen om slachtoffers van rampen te helpen 

zonder voorafgaand sociaal onderzoek. Bij doorverwijzing na een individueel sociaal 

onderzoek mag de toelage worden gebruikt voor de diensten van derden. 

 

➢ Steun voor overstromingen buiten België: de toelage is specifiek bedoeld voor de 

overstromingen van juli 2021 en voor de getroffen personen in de genoemde gemeenten in 

het ministerieel besluit. Het betreft specifieke datums en gebieden. Er kan dus geen steun 

worden verleend aan wie buiten België (bijv. in Duitsland) of op andere momenten in 2021 of 

2022 door de overstromingen werd getroffen.  



 

➢ Gebruik van de toelage voor werkings- of investeringskosten overeenkomstig artikel 4 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 in 

de getroffen gemeenten. 

 

➢ Personeelskosten voor een niet-getroffen gemeente die gemeentepersoneel (arbeiders en 

personeel van het plan voor maatschappelijke cohesie) ter beschikking stelde om giften in 

andere getroffen gemeenten te sorteren omdat de tegemoetkoming voor gemeenten op de 

lijst van begunstigden van de toelage beperkt was.  

 

 

 


