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Het Koninklijk Besluit houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke 
participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de 
dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.  

 
 

Mevrouw de Voorzitster, 
Mijnheer de Voorzitter, 

 
 
 
Om aanspraak te kunnen maken op de voormelde subsidies, dienen volgende 
documenten te worden overgemaakt aan de POD Maatschappelijke Integratie: 
 

1. Voor de periode 2007-2008  
 
a) het formulier B  of afrekening (xls-bestand op de website www.mi-is.be). 
 

Het formulier B dient uiterlijk tegen 1 juli 2008  aan de administratie te worden 
overgemaakt via mail (lony.pardaens@mi-is.be) en via post (POD Maatschappelijke 
Integratie, tav Lony Pardaens, Dienst Subsidies en Overheidsopdrachten, 14e verdiep, bureau 14.20 
Anspachlaan 1, 1000 Brussel ) Het document  moet  ondertekend zijn door de voorzitter, 
de secretaris en de ontvanger.   Een vroegere verzending is wenselijk.  
 
Het boekhoudkundig verslag, de overeenkomsten en alle bewijsstukken dienen ter 
plaatse ter beschikking te zijn zodat een controle door onze inspectiedienst 
uitgevoerd kan worden. Kopieën zullen worden overgemaakt aan de dienst 
Subsidies en Overheidsopdrachten, indien deze laatste daarom verzoekt. 
Gerichte controles zullen worden uitgevoerd op basis van een representatieve 
steekproef. 
 

 
 

 

Voor info : Lony Pardaens 
E-mail  vraag@mi-is.be 
Tf: 02/508 85 85 
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b) Belangrijk : dossieraangifte gerecycleerde computers  (zie formulier:   
www.mi- is.be)  

 
Volgens het KB van 27 april 2007 artikel 4 §1-2 (zie www.mi-is.be) hebben de centra 
recht op een bedrag van 100 euro per gerecycleerde computer via 
hergebruikcentra. 
Om aanspraak te maken op het toegewezen budget kan het Ocmw het formulier 
indienen voor uiterlijk 1 juli 2008.  Het formulier kan men vinden op onze website 
onder  sociale en culturele participatie, omzendbrief van 23/10/2007.  
 
 
2. Voor de periode 2008-2009 het formulier A of voorschot  
 
Naar jaarlijkse gewoonte dient u het formulier A naar de POD-MI op te sturen.  Het 
formulier A is het inschrijvingsformulier  waarmee de raad van het OCMW bekend 
maakt via hun raadsbeslissing, dat het zal deelnemen aan de maatregel voor het 
subsidiejaar 2008-2009 en waarbij de aanwendingsvormen van de toelage worden 
gepreciseerd . 
 
Ten gevolge van een uitgestelde stemming van de Federale Begrotingswet door de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers, zal het  Koninklijk Besluit voor de periode 2008-
2009 niet tijdig gepubliceerd kunnen worden.   
Normaliter dient het formulier A te worden overgemaakt aan de administratie 
uiterlijk tegen 1 juli 2008.  
Gezien echter de  laattijdige publicatie van het KB en de daarmee verbonden 
beslissing van de OCMW raad,  wordt de centra een uitstel verleend tot indiening 
van het formulier A  tot en met 31 juli 2008. 
Het formulier A zal tegelijkertijd met het nieuwe KB op de website worden geplaatst. 
Laattijdige inzendingen, na 31 juli 2008, worden niet meer in aanmerking genomen 
en verliezen hun recht op de subsidie. Een voorschot van 50% zal door de 
administratie worden uitbetaald bij ontvangst van het inschrijvingsformulier. 
 
 

 
Met de meeste hoogachting, 
 

Getekend 
 
 

Julien Van Geertsom, 
Voorzitter  
POD Maatschappelijke Integratie 


