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Aan de dames en heren Voorzitters 
van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn 

Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? 
Raadpleeg dan Primabook, de documentatieruimte van  
de POD MI via https://primabook.mi-is.be. 
 
Mail voor bijkomende vragen naar onze FrontOffice  
via vraag@mi-is.be of bel naar 02 508 85 85. 

  

    
    

Datum: 19/09/2022   
    

Onderwerp: Omzendbrief betreffende de dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van 
gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de tweede helft van het 
jaar 2022 en de jaar 2023 
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Mevrouw de Voorzitter, 

Mijnheer de Voorzitter, 

 

Op 31 december 2021 is de toelageperiode voor de voedselhulp die uw OCMW sinds de aanvang van 
de coronacrisis kon toekennen aan de meest hulpbehoevende personen afgelopen. Echter, 
overwegende dat het land zich in een crisistoestand bevindt als gevolg van de galopperende inflatie, 
met name door de stijging van de voedsel- en energieprijzen, is er nog steeds een nood aan deze 
basisvorm van hulpverlening. Daarom heeft de regering 3 miljoen euro uitgetrokken om deze vorm 
van hulpverlening ook nog in de tweede helft van het jaar 2022 en in 2023 mogelijk te maken.  

Hiertoe werd het koninklijk besluit van 11 september 2022 houdende dringende maatregelen inzake 
voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
voor het tweede semester van het jaar 2022 en voor het jaar 2023 genomen.  

De maatregel inzake voedselhulp blijft bijgevolg onverkort behouden met ingang van 1 juli 2022 tot 31 
december 2023.  
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U vindt hieronder de uitwerking en concrete uitvoeringsmodaliteiten van deze toelage voor de periode 
juli 2022-december 2023 nog eens opgelijst. 

 

Hoogachtend, 

 

Getekend  

 

 

De Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, 
Armoedebestrijding en Beliris 

 

 

Karine LALIEUX 
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1. Wettelijke basis 
 

Koninklijk besluit van 11 september 2022 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor 
de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het tweede 
semester van het jaar 2022 en voor het jaar 2023 met bijlage. 

 

2. Doel van de maatregel 
 

Verderzetting van de maatregel die bij de aanvang van de coronacrisis in het leven is geroepen om de 
meest kwetsbare mensen de kans te geven om te voorzien in hun voedselbehoefte en nood aan 
basishygiënemateriaal ter bescherming tegen COVID-19. 

 

3. Doelgroep 
 

De toelage richt zich tot de gebruiker van het OCMW in de ruime zin, met name de persoon die gebruik 
maakt van gelijk welke vorm van openbare dienstverlening die behoort tot de opdrachten van het 
OCMW. Die dienstverlening moet in de ruimst mogelijke betekenis begrepen worden. Men mag het 
gebruik van de toelage dus niet beperken tot personen die recht hebben op een leefloon of een andere 
sociale uitkering. Ieder kwetsbaar persoon die een aanvraag doet voor voedselhulp bij het OCMW 
behoort automatisch tot de doelgroep. Het is dus niet nodig om een sociaal onderzoek uit te voeren 
om dit te bewijzen. 

Dit geldt eveneens voor personen die gewoonlijk geholpen worden door een voedselbank. Wanneer 
een voedselbank om een of andere reden zijn klanten doorverwijst naar het OCMW of het OCMW gaat 
een samenwerking aan met de voedselbank, worden de klanten van de voedselbank beschouwd als 
deel uitmakend van de doelgroep, zonder dat een sociaal onderzoek nodig is. 

In dezelfde lijn hoort iedereen tot de doelgroep die valt onder de definitie van het doelpubliek dat 
voedingsproducten kan ontvangen die verdeeld worden in het kader van het Fonds voor Europese hulp 
aan de meest behoeftigen (FEAD), dit wil zeggen personen die onder de armoededrempel leven, 
ongeacht hun statuut, en dit zonder dat een sociaal onderzoek nodig is. 

 

4. Bedrag van de toelage 
 

De toelage bedraagt € 2.999.999 in totaal. Dit bedrag wordt onder de OCMW’s verdeeld 
overeenkomstig de volgende verdeelsleutel: 

 75 % op basis van het aantal gerechtigden op een leefloon als bedoeld door de wet van 26 mei 
2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie of op een financiële 
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maatschappelijke hulp terugbetaald door de Staat in het kader van artikel 5 van de wet van 2 
april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, in de gemeente op datum van 1 januari 2021;  

 25 % op basis van het aantal rechthebbenden op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming 
als bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, in de gemeente op 1 
januari 2021. 

 

De verdeling per OCMW is als bijlage bij het koninklijk besluit van 11 september 2022 houdende 
dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn voor het tweede semester van het jaar 2022 en voor het jaar 2023 
gevoegd. 

75 % van de toelage zal worden uitbetaald na bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad. 

Een saldo van ten hoogste 25% van het op basis van artikel 2, § 2, berekende bedrag, wordt uitgekeerd 

aan het centrum na goedkeuring van een eindverslag ingediend. 

 

 

5. Aanwending van de toelage 
 

Zoals in punt 2 aangegeven, heeft de toelage tot doel de meest kwetsbare mensen de kans te geven 
om in hun voedselbehoefte en nood aan basishygiënemateriaal ter bescherming tegen COVID-19 te 
voorzien. Dit doel kan worden bereikt aan de hand van: 

 

5.1. De bedeling van voedselpakketten 
 

De OCMW’s kunnen deze pakketten zelf samenstellen of een beroep doen op externe organisaties 
(voedselbank, verenigingen, plaatselijke producenten, samenwerking met andere OCMW’s, enz.). 

 

5.2. De bedeling van kant-en-klare maaltijden 
 

De OCMW’s kunnen deze maaltijden zelf bereiden (bijvoorbeeld in een grootkeuken indien ze daarover 
beschikken) of een beroep doen op externe organisaties (verenigingen, traiteurs, enz.). 

 

5.3. De uitreiking van aankoopbonnen voor de aankoop van voeding 
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Hiermee worden aankoopbonnen bedoeld in welke vorm dan ook, voor zover het wettelijk kader in 
acht wordt genomen (bvb. de elektronische aankoopbonnen uitgegeven door de leveranciers van 
maaltijd- en dienstencheques, of door handelaren). 

Deze bonnen kunnen alleen gebruikt worden voor de aankoop van voedings- en niet alcoholische 
drankwaren. Aankoopbonnen die een ruimer gebruik toelaten komen niet in aanmerking. 

De maaltijdcheques die het OCMW als werkgever aan zijn werknemers toekent, kunnen niet worden 
uitgedeeld aan de OCMW-gebruikers. 

 

5.4. Andere vormen van uitgaven 
 

Onder deze rubriek vallen alle andere middelen die de OCMW’s aanwenden om het doel van deze 
toelage te bereiken alsook de aankoop of terugbetaling voor de begunstigden van 
basishygiënemateriaal ter bescherming tegen COVID-19 (zeep, maskers, ontsmettingsgel). 

De vervoerskosten om de voedselhulp af te leveren en de administratieve kosten verbonden aan de 
aankoopbonnen vallen hier ook onder. 

 

Uitgaven in verband met personeelskosten, werkingskosten en investeringen komen niet in 
aanmerking voor de toelage voedselhulp.  

 

6. Verantwoording van de toelage 
 

De toelageperiode van dit besluit loopt van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2023. 

Met het oog op de verantwoording van de toelage, bezorgt het centrum vóór 28 februari 2024 via de 
toepassing van het Uniek Jaarverslag een lijst, met opgave van het aantal begunstigden en het 
toegekende bedrag per persoon. 

Deze lijst wordt in elektronische vorm overgemaakt, aan de hand van een Excelbestand dat u kunt 
terugvinden op : https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/uniek-jaarverslag in de rubriek “DOCUMENT”. 

De niet-gebruikte of niet-verantwoorde bedragen zullen ten laatste op 1 november 2024 aan de Staat 
worden terugbetaald. 


