
 

Aan de dames en heren Voorzitters van de 

openbare centra voor  maatschappelijk welzijn 

 

 

Omzendbrief betreffende het uniek verslag 
  
 

1. Inleiding 

Elk jaar moeten de OCMW's een verslag indienen over de toelagen die ze hebben 

ontvangen van de Federale Staat. 

 

Sinds 2009 gebeurt dat aan de hand van de webapplicatie "Uniek Verslag". 

 

Deze applicatie omvat de 6 volgende maatregelen: 

 

- de huurwaarborgen 

- de verhoogde staatstoelage voor specifieke initiatieven inzake maatschappelijke 

integratie 

- de clusters 

- het gas- en elektriciteitsfonds 

- de personeelskosten in het kader van artikel 40 van de wet van 26 mei 2002 

- de socioculturele participatie  

 

Voor de hierboven vermelde maatregelen, moeten de OCMW's hun verslagen indienen via 

de daartoe voorziene modules in de webapplicatie. 

2. Socioculturele participatie – activiteitenversla g  

 

Overeenkomstig het principe van de budgettaire behoedzaamheid en discipline dat geldt 

zolang de regering in lopende zaken is, werden in 2011 de bedragen voor de  maatregelen 

ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve 

- 

POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid 

Koning Albert II-laan 30 – 1000 Brussel – http://www.mi-is.be 

tel.: +32 2 508 85 86 – fax: +32 2 508 85 10 – vraag@mi-is.be  
 

 

 
 

 
Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? 

Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be  
of bel naar 02 508 85 85. 
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ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de OCMW’s vastgelegd in het 

kader van twee koninklijke besluiten. 

 

Het eerste besluit dateert van 12 april 2011 en bevat de voor het eerste kwartaal 

toegekende bedragen. Het werd op 22 april 2011 bekendgemaakt in het Belgisch 

Staatsblad. 

Het tweede besluit dateert van 19 augustus 2011 en bevat de voor de resterende 9 

maanden toegekende bedragen. Het werd op 28 november 2011 bekendgemaakt in het 

Belgisch Staatsblad. 

 

Deze twee besluiten zijn complementair. 

 

In de afsluitingsmodule van het uniek verslag wordt het totaalbedrag van de twee besluiten 

vermeld. 

 

Om te kunnen deelnemen aan de maatregelen socioculturele participatie en bestrijding van 

kinderarmoede, moet het OCMW de inschrijvingsmodule niet meer invullen. 

De POD Maatschappelijke Integratie heeft aan elk OCMW een voorschot van ten hoogste 

de helft van het in het koninklijk besluit vermelde bedrag overgemaakt na de ondertekening 

door de Koning en de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. 

 

De voorschotten werden overgemaakt in juli en december 2011, respectievelijk met de 

volgende referenties: DSO/SOCCVSAV11 (art. 4) en DSO/KAPEVSAV11 (art. 6). 

 

De toelage beslaat de periode van 1 januari tot 31 december. 

 

Zodra de webapplicatie "Uniek Verslag" toegankelijk is, kan het OCMW het formulier voor 

de verantwoording van de activiteiten invullen.     

 

Bij de verantwoording van de activiteiten worden de bedragen van de beide besluiten 

zonder onderscheid vermeld. 

 

De OCMW’s die recht hebben op een toelage van 25.000,00 € of meer kunnen een bedrag 

van hoogstens 10 % van de totale verantwoorde kosten voor socioculturele participatie en 

voor de bestrijding van kinderarmoede inbrengen als personeelskost. 

 

Dat bedrag van 10% maakt deel uit van de toelage die aan het OCMW is toegekend.   

 
Om deze tegemoetkoming te kunnen genieten, moet het OCMW in de rubriek 

Personeelsforfait uitdrukkelijk aangeven dat het van dit recht gebruik wil maken. 
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Net als vorig jaar kan het OCMW de gegevens in het uniek verslag invoeren hetzij door 

middel van de webapplicatie, hetzij door gebruik te maken van een daartoe bestemde 

Excel-tabel. 

 

De excel-tabel wordt bij voorkeur gebruikt wanneer er veel gegevens moeten worden 

ingevoerd; zijn er weinig gegevens, dan gebruikt het OCMW bij voorkeur de webapplicatie. 

Opteert men voor de excel-tabel, dan dient gebruik te worden gemaakt van het document 

op de website van de POD Maatschappelijke Integratie, in de rubriek “sociale participatie”. 

http://www.mi-is.be/be-nl/ocmw/socioculturele-participatie  

 

De gekozen methode dient bovendien te worden gebruikt voor de volledige maatregel. Het 

is bijgevolg niet mogelijk een deel in te vullen door middel van de applicatie en een ander 

deel door middel van de tabel.    

 

Rechts in de tabel bevindt zich een synthese met het aantal begunstigden en de 

toegekende bedragen per soort activiteit. 

Wanneer het bestand naar het uniek verslag wordt geüpload, moeten de in de synthese 

vermelde cijfers in de webapplicatie worden ingevoerd. Zo kan de POD Maatschappelijke 

Integratie nagaan of de ingevoerde gegevens overeenstemmen met de inhoud van het 

bestand. 

3. Timing  

De webapplicatie zal eind januari 2012 beschikbaar zijn op de volgende url: 

https://professional.socialsecurity.be .  

De precieze datum wordt later medegedeeld. 

 

De verschillende modules kunnen afzonderlijk van elkaar worden ingevuld en op 

verschillende tijdstippen naar de administratie worden doorgestuurd. De einddatum voor 

het doorsturen van de verschillende verslagen is evenwel 28 februari 2012 .    

 

4.  Opvolging en elektronische handtekening 

 

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften dienen zowel de secretaris als de voorzitter of 

zijn afgevaardigde alle formulieren elektronisch te handtekenen alvorens deze op te sturen. 

Voor alle praktische bijzonderheden betreffende de elektronische handtekening kan de 

omzendbrief van 15 december 2008 worden geraadpleegd. 
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5.  Inloggen 

De webapplicatie is beschikbaar via de portaalsite van de sociale zekerheid, op de 

volgende url: 

https://professional.socialsecurity.be/site_nl/civilservant/Applics/ruspp/index.htm. 

De personen van wie de rol zal zijn vastgelegd in de applicatie voor het beheer van de 

toegangen tot de portaalsite van de sociale zekerheid, zullen aan de hand een 

elektronische identiteitskaart kunnen inloggen via de voormelde url.  

 

6. Helpdesk  

 

Bij technische problemen dient de gebruiker van de webapplicatie ‘Uniek Verslag’ contact 

op te nemen met Smals via het e-mailadres ocmw-cpas@smals.be of telefonisch op het 

nummer 02/787 58 28. 

Heeft u vragen met betrekking tot de inhoud van de modules, gelieve ook de handleidingen 

te raadplegen. Daarnaast kunt u in voorkomend geval de Frontdesk contacteren via het e-

mailadres vraag@mi-is.be of telefonisch op het nummer 02/508 85 85. 

De IT-handleiding kan worden geraadpleegd op de portaalsite van de sociale zekerheid in 

de rubriek waar u ook het Uniek Verslag vindt. 

 

De handleiding betreffende de inhoud van de modules is beschikbaar op: http://www.mi-

is.be/be-nl/e-government-en-webapplicaties/het-uniek-jaarverslag.  

 

 

Hoogachtend,  

 
De Staatssecretaris voor Asiel, Migratie en Maatschappelijke Integratie 

Toegevoegd aan de minister van Justitie 

 

 

 

 

Maggie De Block 

 


