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Mevrouw de Voorzitster, 

Mijnheer de Voorzitter, 

 

In het kader van de gezondheidscrisis die ons land doormaakt, heeft de federale regering 

beslist jongeren en studenten via de OCMW’s te ondersteunen. 

 

Onze jeugd, jongvolwassenen, studenten, werkenden of werkzoekenden, is veelzijdig. De 

moeilijkheden die onze jongeren onder 25 jaar ondervinden ten gevolge van de 

Coronapandemie hebben betrekking op uiteenlopende situaties. Jongvolwassenen die aan de 

hogeschool of universiteit studeren, krijgen al maandenlang voor bijna 100% les via 

afstandsonderwijs. Voor sommigen is deze nieuwe manier van lesgeven ingewikkeld om te 

volgen en is het risico op afhaken groot. Veel jongeren die vroeger werkten om hun studie 

en kot te betalen, beschikken niet langer over middelen omdat studentenjobs schaars zijn. 

Sommigen van hen keren noodgedwongen terug naar hun ouders, anderen zitten vast aan 

hun huurcontracten en zijn financieel krap bij kas. Jonge afgestudeerden en degenen die zich 

begeven op de  arbeidsmarkt , beginnen hun beroepsleven in een bijzonder ingewikkelde 

economische context op een gesloten arbeidsmarkt. De vooruitzichten voor de toekomst zijn 

noch duidelijk, noch geruststellend.  

 

Terwijl ondersteuning op het gebied van onderwijs en geestelijke gezondheid van essentieel 

belang is, moet er ook voor worden gezorgd dat deze generatie financieel wordt ondersteund 

om een deel van de stress weg te nemen die een hypotheek legt op hun vooruitzichten op 

succes, hetzij op studievlak, hetzij op de arbeidsmarkt. 

   

 

 
 

 
Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? 
Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be  
Of bel naar  02 508 85 86 
 

 

http://www.mi-is.be/
mailto:question@mi-is.be
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Om deze reden heb ik twee maatregelen voorgesteld. 

 

De eerste is bedoeld om jongeren tussen 18 en 25 jaar te helpen. Velen van hen leefden voor 

de crisis van klusjes in de horeca of in de evenementensector en zitten nu al maanden met 

een inkomensverlies waardoor ze hun rekeningen niet kunnen betalen en geen plannen 

kunnen maken voor de komende maanden. Hoe kan een student zich immers voorstellen om 

in september de studies voort te zetten of aan te vatten, een kot te huren enz. als hij of zij 

niet heeft kunnen werken? Naast de pedagogische stress verbonden aan de studies, de 

uitzonderlijke omstandigheden van het afstandsonderwijs, de gevolgen voor de geestelijke 

gezondheid ten gevolge van de lockdown, ... is er de bijkomende financiële stress, en ook 

daaraan wil de regering iets doen. 

 

We weten dat het economisch herstel lang zal duren. Daarom wordt een toelage van 24 

miljoen toegekend aan de OCMW's om gerichte eenmalige financiële steun of meer 

structurele financiële steun te bieden, naar gelang van de behoeften van elk individu. Deze 

steunmaatregelen zijn  niet beperkt tot jongeren of studenten die een leefloon ontvangen, 

maar staan open voor elke jongere of student die een beroep doet op de hulp van het OCMW 

en bij wie een toestand van behoeftigheid wordt vastgesteld. U wordt ook aangemoedigd om 

synergieën te ontwikkelen met bestaande ondersteunende netwerken zoals de sociale 

diensten van hogescholen en universiteiten en organisaties die met deze specifieke 

doelgroep werken (ETF,...). Er is in die zin reeds contact met hen gelegd en deze sectoren 

zijn bereid met u samen te werken. Het is de bedoeling zo veel mogelijk jongeren en 

studenten in moeilijkheden te kunnen opsporen om hen snel passende en doeltreffende 

sociale bijstand te kunnen verlenen en zo de neerwaartse spiraal tegen te gaan.  

Sommige mensen vinden moeilijk de weg naar het OCMW. Om de personen binnen deze 

doelgroep die dat nodig hebben doeltreffend te kunnen begeleiden, nodigen wij u ook uit om 

één enkel, duidelijk herkenbaar aanspreekpunt te ontwikkelen. De POD MI zal u ook 

communicatiemateriaal (flyers) en een online tekst met een vereenvoudigde beschrijving 

van de maatregel ter beschikking stellen. 

 

De tweede maatregel beoogt het versterken van de steun die de OCMW’s kunnen verlenen 

in het kader van het GPMI voor jongeren en studenten die een leefloon ontvangen. Het 

GPMI is een ondersteunend instrument, maar ook en vooral een instrument dat moet worden 

aangepast aan de persoon en de situatie. Tijdens deze pandemie is het belangrijk de band 

met deze jongeren en studenten niet te verliezen en met hen een echt project voor de 

toekomst te kunnen opbouwen.  

 

Gezien de sociale, economische en gezondheidssituatie verwachten we een sterke toename 

van het aantal studenten en jongvolwassenen die gerechtigd zijn op maatschappelijke 

integratie. Evenwel is deze steun verbonden aan controles en een begeleiding met het oog op 

de naleving van de voorwaarden van het GPMI, met name op het vlak van een succesvol 
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studietraject en een studentenjob. Gezien de huidige crisis is het uiteraard moelijker om aan 

deze voorwaarden te voldoen. 

 

De omstandigheden van het afstandsonderwijs zijn voor sommige jongeren bijzonder 

ingewikkeld, vooral voor jongeren in een precaire gezinssituatie - krappe behuizing, 

problemen met betrekking tot computerapparatuur, concentratieproblemen, enz. Bijgevolg 

kan het risico op falen vaker voorkomen. Ook zijn de sectoren waar vroeger de meeste 

studentenjobs te vinden waren - horeca, evenementen, enz. - al maanden gesloten.  

 

Het is absoluut noodzakelijk dat de doelstellingen van het GPMI worden aangepast aan de 

huidige situatie. Daarom vraag ik u de grootste aandacht en zorg te besteden aan het 

actualiseren van deze doelstellingen, rekening houdend met de uitzonderlijke moeilijkheden 

waarmee deze jongeren en studenten te kampen hebben: moeilijkheden op school, 

psychologische problemen, problemen bij het vinden van werk, zelfs voor studenten, 

moeilijkheden binnen het gezin, … 

 

Om u te helpen hen te helpen, heb ik beslist de GPMI-toelage te verhogen. Deze toelage zal 

worden verdubbeld voor de periode van 01 april 2021 tot en met 30 juni 2021 wanneer ze 

wordt toegekend in het kader van een GPMI voor een jongere onder de 25 jaar of voor een 

student. Dit zou u in staat moeten stellen intensievere en meer zorgzame begeleidingen te 

ontwikkelen indien nodig. 

  

 

Deze omzendbrief heeft tot doel u het toepassingskader van deze twee maatregelen mede te 

delen.  

 

Hoogachtend, 

 

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

handicap, Armoedebestrijding en Beliris, 

 

         

 

Karine LALIEUX 
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Voorafgaande opmerking  

 

Deze twee maatregelen worden genomen om jongeren en studenten te helpen. De wet van 

26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie heeft van het begin af aan 

een bijzondere klemtoon gelegd op deze twee categorieën. Om de doelgroep te bepalen, zijn 

beide maatregelen dan ook gebaseerd op de definities van de wet van 26 mei 2002:  

 

1. Het begrip jongere: het gaat om een jongere onder de 25 jaar, zoals vermeld in 

hoofdstuk II, afdeling 1 van de wet van 26 mei 2002, namelijk iedere meerderjarige 

persoon jonger dan 25 jaar. Wordt gelijkgesteld met een meerderjarige persoon, de 

minderjarige persoon die hetzij ontvoogd is door huwelijk, hetzij één of meerdere 

kinderen ten laste heeft, hetzij bewijst zwanger te zijn. 

 

2. Het begrip student: het gaat om de student zoals gedefinieerd door artikel 11, §2, a) 

van de wet van 26 mei 2002 met name iedere persoon jonger dan 25 jaar die een 

studie met voltijds leerplan aanvat, hervat of voortzet in een door de 

gemeenschappen erkende, georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinstelling. 

Deze persoon behoudt het statuut van student tijdens de ganse duur van zijn studies, 

ook al is hij/zij ouder dan 25 jaar. 

 

 

Deel 1. De GPMI-toelage van 10% 

1. Wettelijke basis 

Een wetsvoorstel werd ingediend in de Kamer tot wijziging van  artikel 43/2 van de wet van 

26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie met het oog op de toelage 

van het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. 

 

2. Inhoud van de maatregel 

De GPMI-toelage van 10% wordt verdubbeld voor een beperkte periode (van 1 april tot en 

met 30 juni 2021). Deze verhoging geldt enkel voor:  

- de vermelde periode en voor zover er een betoelaagd GPMI bestaat tijdens deze 

periode 

- en dat het GPMI een jongere onder de 25 jaar of een student betreft.  
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3. Aanwending van de toelage 

De aanwending van de toelage blijft dezelfde. Deze toelage moet worden aangewend voor 

de begeleidings- en activeringskosten. 

In deze moeilijke tijden moeten de OCMW’s bijzondere aandacht besteden aan 

integratieondersteuning en pedagogische ondersteuning.  

 

De toelage kan worden aangewend voor opleidingen, onderwijsondersteuning, remedial 

teaching, psychologische begeleiding, schoolkosten, aankoop van een computer, …  

 

Voorbeelden : 

 Aankoop van materiaal voor het OCMW, bijvoorbeeld de aankoop van software 

specifiek bestemd ter ondersteuning van de begeleiding in het kader van het GPMI 

 Kost van psychologische begeleiding indien dit laatste onderdeel uitmaakt van het 

GPMI  

 Specifieke kledingkosten, noodzakelijk voor de uitvoering van een of meerdere 

actiepunten van het GPMI  

 De verzekeringskosten, afgesloten in de zin van artikel 11, § 3, tweede lid, van het 

koninklijk besluit houdende het algemeen reglement betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie 

 Kosten van stages, activiteiten, opleidingen, … met het oog op de socio-

professionele integratie van de begunstigde en voor zover dit onderdeel uitmaakt van het 

GPMI van de betrokken persoon  

 Verplaatsingskosten van de begunstigde, verbonden aan de uitvoering van de 

actiepunten van het GPMI  

 Kinderopvangkosten tijdens de uren dat de begunstigde een actie uitvoert die 

verband houdt met de doelstellingen van het GPMI (bijvoorbeeld een taalcursus bijwonen, 

deelnemen aan een workshop, ….) 

U vindt in de handleiding van het Uniek Jaarverslag 2020 voorbeelden voor de  aanwending: 

https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/uniek-jaarverslag   

 

https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/uniek-jaarverslag


  6. 

Ze kan ook worden aangewend voor personeelskosten voor een maatschappelijk werker (in 

de ruime zin) die instaat voor de begeleiding en activering van de personen die een GPMI 

hebben afgesloten. 

 

4. Verantwoording van de toelage 

De verantwoording van de toelage blijft dezelfde. Het totaalbedrag van de toelage voorzien 

bij artikel 43/2 zal worden geglobaliseerd en de verantwoording zal zoals gewoonlijk 

gebeuren door middel van het Uniek Jaarverslag in februari 2022. 
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Deel 2. Toelage ter ondersteuning van jongeren en studenten 

in een kwetsbare situatie ingevolge de COVID-19-crisis 

 

1. Wettelijke basis 

Het koninklijk besluit van 3 maart 2021 ter ondersteuning van jongeren en studenten in een 

kwetsbare situatie ingevolge de COVID-19 crisis  

 

2. Bedrag van de toelage 

 

Het bedrag van de toelage bedraagt in totaal € 24.000.005. Dit bedrag wordt verdeeld onder 

de OCMW’s op basis van de gemiddelde som van het aantal jongeren onder de 25 jaar en 

studenten zoals gedefinieerd door de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie, die een leefloon hebben ontvangen in de periode tussen 1 

november 2019 en 31 oktober 2020. 

 

Met deze verdeelsleutel is het mogelijk de jongeren- en studentenpopulatie in aanmerking te 

nemen ten opzichte van de bestaande situatie in een OCMW. 

 

De verdeling per OCMW is bijgevoegd als bijlage bij voormeld koninklijk besluit. 

 

3. Doel van de maatregel 

Jongeren en studenten zijn om verschillende redenen bijzonder getroffen door de Covid-

crisis: moeilijkheden op school, geen inkomsten omdat het onmogelijk is te werken, … Deze 

crisis heeft de armoedesituaties bij jongeren en studenten, die reeds een bijzonder kwetsbare 

groep zijn, nog verergerd. 

Dankzij deze maatregel kan het OCMW tussenkomen door middel van een eenmalige 

doelgerichte steun of een meer structurele financiële steun in functie van de behoeften van 

de jongere. 

Zij is bedoeld voor jongeren en studenten die zich ingevolge de Covid-crisis in een 

moeilijke situatie bevinden. Ze is evenwel niet beperkt tot alleen de begunstigden van 

maatschappelijke dienstverlening of van het recht op maatschappelijke integratie. 
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Ze staat open voor jongeren onder de 25 jaar en studenten, zoals gedefinieerd door de wet 

van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, die gebruik maken 

van de openbare diensten die onder de opdrachten van het centrum vallen, in welke vorm 

dan ook. 

 

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de jongere, ingevolge de crisis, niet heeft kunnen werken 

en dus bepaalde kosten niet kan betalen die hij ten laste zou hebben genomen indien hij had 

gewerkt, of met meer uitgaven geconfronteerd wordt (aankoop informaticamateriaal, kosten 

voor internetverbinding, …) 

 

Met deze toelage kunnen de OCMW's financiële, materiële, sociale, medische, medisch-

sociale of psychologische hulp verlenen aan jongeren onder de 25 jaar en aan studenten die 

om OCMW-hulp vragen. Deze hulp kan structureel of éénmalig zijn, afhankelijk van de 

behoeften van de betrokkene. 

 

In het kader van het sociaal onderzoek kan het OCMW de Dolsis-stroom raadplegen om het 

jobverlies van de jobstudent vast te stellen. Hiermee kan men toegang hebben tot de RSZ-

gegevens betreffende de Dimona en de DMFA. 

 

 

 

4. Aanwending van de toelage 

 

Het OCMW doet een sociaal onderzoek en op basis daarvan kan het:  

- Punctuele steun toekennen: tenlasteneming van een abonnement voor het openbaar 

vervoer, huur, een huurwaarborg, een rekening, … 

- Een meer structurele financiële steun toekennen: in functie van de behoeften van de 

persoon kan het OCMW een steun toekennen van een vastgelegd bedrag aan de 

persoon tot het einde van het jaar. 

De éénmalige steun kan uitwerking hebben tot en met 31 december 2022. Bijvoorbeeld: een 

internetabonnement voor een jaar dat in juli 2021 wordt afgesloten, kan uitwerking hebben 

tot in juni 2022. 

De meer structurele financiële steun kan daarentegen enkel uitwerking hebben tot het eind 

van de toelageperiode, namelijk 31 december 2021. 
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5. Verantwoording van de toelage 

 

De toelageperiode loopt van 1 april 2021 tot en met 31 december 2021. 

 

Om de aanwending van de toelage te verantwoorden, dient het centrum vòòr 28 februari 

2022 een elektronisch verslag in, bestaande uit de gegevens betreffende de uitgaven. Dit 

verslag dient via de webapplicatie “Uniek Jaarverslag” te worden overgemaakt.   

De oorspronkelijke verantwoordingsstukken blijven ter beschikking met het oog op de 

controle op het gebruik van de toelage. 

De niet-gebruikte of niet-verantwoorde bedragen zullen ten laatste op 1 november 2022 aan 

de Staat worden terugbetaald.  

 

 

 


