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

 

 
Datum: 8/11/2011 

 

 
Omzendbrief betreffende de 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 voor 2011 
 

1. Inleiding 

Gezien de budgettaire voorzichtigheid en de begrotingsdiscipline van de regering in lopende 

zaken werden de bedragen voor de maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke 

participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening 

van de OCMW’s in 2011 in twee koninklijke besluiten vastgelegd.  

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

toegewezen bedragen en werd op 22 april 2011 in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. 

Het tweede bevat de bedragen van de laatste 9 maanden en zal binnenkort bekendgemaakt 

worden.  

 

De twee besluiten zijn complementair. 

 

2. Algemene maatregelen  

 
De koninklijke besluiten van 2011 hernemen de maatregel voor sociaal-culturele participatie 

(art. 4), de maatregel voor gerecycleerde pc’s (art. 5) en de maatregel ter bestrijding van de 

kinderarmoede (art. 6).   

 

 

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 85 – fax +32 2 508 86 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 

http://www.mi-is.be/
mailto:vraag@mi-is.be
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2.1 Deelnemingsformulier – betaling van voorschotten 

 

Voor bovengenoemde maatregelen hoeft geen principebeslissing meer genomen te worden. 

 

Voor 2011 is het ook niet nodig zich in te schrijven voor de verschillende maatregelen. 

 

In juli kreeg u het in het koninklijk besluit van 12 april 2011 genoemde bedrag uitbetaald met 

respectievelijk als kenmerk DSO/SOCCVSAV11 (art. 4) en DSO/KAPEVSAV11 (art. 6).  

 

Binnen de maand na de bekendmaking van het tweede besluit in het Belgisch Staatsblad zal 

een voorschot van 50 % van het erin genoemde bedrag betaald worden aan de OCMW’s, 

met vermelding van hetzelfde kenmerk als bij de eerste betaling (zie hierboven). 

 

 

 

2.2 Invoer van de gegevens 

 

Net als vorig jaar kan uw OCMW de gegevens in het Uniek Jaarverslag invoeren ofwel door 

middel van de applicatie ofwel door gebruik te maken van een specifieke Excelspreadsheet 

indien u veel gegevens moet invoeren. 

 

In het laatste geval is het gebruik van de spreadsheet, die beschikbaar is op de website van 

de POD MI in de rubriek “Uniek Jaarverslag”, verplicht. 

 

Wanneer voor een bepaalde methode gekozen wordt, moet die bovendien voor de volledige 

maatregel gebruikt worden. Het is niet mogelijk een gedeelte door middel van de applicatie in 

te vullen en een ander gedeelte door middel van de spreadsheet. 

 

Voor verdere verduidelijkingen zou ik u willen verwijzen naar de handleiding van het Uniek 

Jaarverslag op de website van de POD MI. 

 

Er zal slechts één afsluiting zijn, die alle activiteiten van beide koninklijke besluiten zal 

bevatten. Hierover krijgt u later meer informatie.  

 

 

2.3 Nuttige contacten – Nuttige links 

 
Voor inhoudelijke vragen of problemen bij het invullen van uw verslagen neemt u contact op 
met de POD Maatschappelijke Integratie (vraag@mi-is.be). 

mailto:vraag@mi-is.be
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Voor vragen over de informaticatoepassing kan u terecht bij de Smals-helpdesk (ocmw-
cpas@smals.be). 
 

De handleidingen over de maatregelen in het Uniek Jaarverslag vindt u op de website van de 

POD Maatschappelijke Integratie: http://www.mi-is.be/be-nl/e-government-en-

webapplicaties/het-uniek-jaarverslag.  

 

De omzendbrieven betreffende de sociaal-culturele participatie vindt u op http://www.mi-

is.be/be-nl/ocmw/socioculturele-participatie.  

 

De specifieke spreadsheet is beschikbaar op http://www.mi-is.be/be-nl/ocmw/socioculturele-

participatie.  

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

De Staatssecretaris voor Sociale Integratie en 

Armoedebestrijding, 

 

 

 

                                         Ph. COURARD 
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