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

Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? 
Consulteer 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: 6 augustus 2021   
    

Onderwerp: Omzendbrief betreffende de toelage "Overstromingen" voor de doelgroep van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn die zich in de getroffen gemeenten bevinden 
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Mevrouw de voorzitter, 

Mijnheer de voorzitter, 

Na de verschrikkelijke natuurramp van juli zijn veel gezinnen hard getroffen. Ook sommige OCMW's 
kregen erg te lijden onder de overstromingen. Dit betekent dat uw teams moeten worden 
gereorganiseerd om uw taken te kunnen blijven uitvoeren. Nogmaals wil ik u mijn volledige steun 
betuigen. 

Ook wil ik nogmaals hulde brengen aan uw proactief optreden en het vermogen van uw teams, die al 
zwaar op de proef werden gesteld met de aanpak van de gezondheidscrisis, om uw opdrachten van 
maatschappelijke dienstverlening aan mensen in nood te blijven vervullen.  

Ik ben me ervan bewust dat uw teams voor een dubbele uitdaging staan, namelijk reageren op de 
noodsituatie van huishoudens die door het noodweer werden getroffen en de continuïteit van de 
dienstverlening garanderen voor alle mensen die bij uw OCMW zijn ingeschreven. 

Het is van essentieel belang dat u zou kunnen beschikken over financiële steun om aan deze nieuwe 
eisen het hoofd te kunnen bieden. Daarom heeft de regering besloten om steun te verlenen aan de 
OCMW's om hen in staat te stellen de aankoop te subsidiëren van essentiële producten en materiaal 
om de slachtoffers van de ramp te helpen. In totaal werd een budget van 20 miljoen uitgetrokken voor 
de OCMW's van de getroffen gemeenten.  
 

De huidige omzendbrief heeft als doel u het kader te schetsen voor de toepassing van deze maatregel. 

Met de meeste hoogachting, 
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De minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, 
Armoedebestrijding en Beliris, 

 

 

         

                                                                                                                                                              Getekend 

Karine LALIEUX 

1. Wettelijke basis 
 

Het koninklijk besluit houdende het invoeren van een toelage "Overstromingen" voor de doelgroep 

van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die in de getroffen gemeenten liggen  

2. Inhoud van de maatregel 
 

Een toelage wordt toegekend aan de OCMW's die zich bevinden in een gemeente die door de 

bevoegde overheden getroffen is verklaard, teneinde de meest passende sociale hulp, zoals bepaald 

in artikel 57, §1 van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn, te kunnen toekennen aan de personen die schade hebben geleden ten gevolge van de 

natuurramp en die in aanmerking komen om een beroep te doen op deze hulp en deze diensten. 

Onder natuurramp wordt verstaan de overstromingen die plaatsvonden in juli 2021. 

De maatregel is bedoeld voor iedere getroffen persoon die behoeftig is, dus niet alleen voor de 

begunstigden van maatschappelijke dienstverlening en het recht op maatschappelijke integratie. 

Wat betreft het sociaal onderzoek, is het aangewezen flexibiliteit aan de dag te leggen.  Als een 

gebruiker er door omstandigheden die verband houden met het noodweer niet in slaagt om één of 

meerdere document(en) aan het OCMW te bezorgen, kan dit geen grond zijn voor weigering van steun 

of een grond voor sanctie. De maatschappelijk werker zal deze moeilijkheden noteren in zijn verslag 

van sociaal onderzoek en, indien nodig, een verklaring op eer vragen. 

Aangezien maatschappelijke dienstverlening een residuair recht is, krijgt de door het OCMW verleende 

financiële hulp, indien de begunstigde een financiële tussenkomst verwerft van het rampenfonds en/of 

zijn of haar privé-verzekeraar, het karakter van een voorschot dat terugvorderbaar is. 
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Het kan bijvoorbeeld gaan om maatschappelijke dienstverlening voor de aankoop van voedsel, 

basisproducten, hygiëneproducten, voor de aankoop van meubels, huishoudelijke toestellen, 

huurkosten, psychologische ondersteuning, medische kosten... 

 

3. Bedrag en gebruik van de toelage 
 

Er wordt een toelage van 20.000.000 euro toegekend aan de centra gevestigd in een gemeente die 

door de bevoegde overheden als getroffen wordt verklaard. 

 

Deze toelage mag voor maximaal 10 % worden gebruikt voor uitgaven in verband met 

personeelskosten.   

 

De toelage mag niet aangewend worden voor uitgaven in verband met werkingskosten en 

investeringen. 

 

50% van de toelage wordt bij ministerieel besluit verdeeld tussen de centra naargelang van het aantal 

getroffen huishoudens op het grondgebied van hun gemeente, zoals voorlopig berekend door de 

bevoegde provinciegouverneurs. De overige 50 % van de toelage wordt bij een in ministerraad 

overlegd besluit verdeeld tussen de centra naargelang van het aantal getroffen huishoudens op het 

grondgebied van hun gemeente, zoals definitief berekend door het betrokken Gewest. 

4. Verantwoording van de toelage 
 

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

Ter verantwoording van het gebruik van de toelage dient het centrum uiterlijk op 28 februari 2023 een 

elektronisch verslag in, bestaande uit gegevens over de verstrekte dienstverlening en een financieel 

overzicht.  Dit verslag moet worden overgemaakt via de webapplicatie "Uniek Jaarverslag". 

De originele bewijsstukken blijven ter beschikking met het oog op de controle op het gebruik van de 

toelage. 
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5. Territoriale bevoegdheid 
 

De territoriale bevoegdheid van de OCMW's wordt geregeld door de wet van 2 april 1965 betreffende 

het ten laste nemen van de steun toegekend door de OCMW's. De algemene regel van territoriale 

bevoegdheid (artikel 1,1° van bovengenoemde wet) bepaalt dat het OCMW van de gemeente waar de 

persoon gewoonlijk en effectief verblijft, bevoegd is om kennis te nemen van steunaanvragen 

ingediend door deze persoon.  

In deze context zijn verschillende hypotheses mogelijk:  

 

1. Wanneer iemand slachtoffer is geworden van de overstromingen en hij tijdelijk opnieuw 

gehuisvest kan worden op het grondgebied van een andere gemeente en hij wel degelijk de 

intentie heeft om opnieuw in zijn beschadigde woning in te trekken wanneer de 

werkzaamheden voltooid zijn, dan wijzigt de gewoonlijke en effectieve verblijfplaats van deze 

persoon niet. Het OCMW van de gemeente waar de beschadigde woning van deze persoon 

zich bevindt, blijft territoriaal bevoegd krachtens artikel 1, 1° van voornoemde wet;  

 

2. Wanneer iemand slachtoffer is geworden van de overstromingen en zijn woning verwoest 

werd of afgebroken moet worden, zal het OCMW van de gemeente waar de persoon opnieuw 

gehuisvest wordt territoriaal bevoegd zijn krachtens artikel 1, 1° van voornoemde wet. Zolang 

de persoon niet elders verblijft, blijft het oorspronkelijke OCMW bevoegd; 

 

3. Wanneer een specifieke regel inzake territoriale bevoegdheid van toepassing is, moet de 

toepassing hiervan worden gehandhaafd. Bijvoorbeeld voor een student die in Luik verblijft, 

maar gedomicilieerd is in Gent, zal het OCMW van Gent territoriaal bevoegd blijven krachtens 

artikel 2, §6 van voornoemde wet.  

 

Wat het gebruik betreft van deze toelage mogen de getroffen OCMW’s en de OCMW’s die getroffen 

personen opvangen akkoorden sluiten over de tenlasteneming van de steun (bijvoorbeeld huurkosten, 

aankoop van meubelen, van huishoudapparaten,…) om zo het oorspronkelijke OCMW in staat te 

stellen de continuïteit van de dienstverlening via deze toelage te garanderen. 

 

6. Informatie 
 

Er zijn aanpassingen gevonden in de administratieve procedures om de OCMW's in staat te stellen 

hun cruciale rol te spelen in deze ongekende crisis. De informatie hierrond is beschikbaar op de 
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website van de POD-MI via: https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/watersnood. De FAQ’s zullen 

regelmatig bijgewerkt worden. 

 


