
 

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

 
 

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) 

Juridische dienst   8601 10 december 2020 1 

 

 

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 29 juni 2020 
betreffende de dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de 
doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn 
 

 

Mevrouw de Voorzitter, 

Mijnheer de Voorzitter, 

 

De tweede golf van de corona-crisis heeft er ontegensprekelijk voor gezorgd dat het 

aantal mensen in nood is toegenomen en dat de sector van de voedselhulp 

opnieuw zwaar wordt aangesproken.  

Het is dan ook van wezenlijk belang om deze vorm van eerstelijnshulp te 

ondersteunen.  

Met dit doel voor ogen werd het koninklijk besluit van 31 maart 2020 betreffende de 

dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij koninklijk besluit van 

10 december 2020. Bovenop de eerste 6 miljoen euro die al zijn toegekend, trekt de 

regering nog eens bijkomend 6 miljoen euro uit voor deze maatregel. 

Bovendien is de duur van de maatregel verlengd tot 30 juni 2021. 
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Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? 

Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be 
Of bel naar 02 508 85 85 

 

 
 

 
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous des 

informations supplémentaires? 

Envoyez un courriel au frontdesk à l’adresse suivante  question@mi-is.be  
Ou prenez contact avec nous au  02 508 85 86 
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In navolging van de wijziging van bovenvermeld koninklijk besluit, wijzigt 

onderhavige omzendbrief de omzendbrief van 29 juni 2020. 

 

Hoogachtend, 

 

De Minister van Maatschappelijke Integratie,  

 

(getekend) 

 

 

Karine LALIEUX 
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WIJZIGINGEN AAN DE OMZENDBRIEF VAN 29 JUNI 2020 

 

4. Bedrag van de toelage 

 

De toelage bedraagt nu € 12.000.024 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 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 2019;  

▪ 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 2019. 

 

De verdeling per OCMW is als bijlage bij het koninklijk besluit van 10 december 

2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 2020 gevoegd. 

De toelage zal in haar volledigheid aan de OCMW’s worden uitbetaald in de loop 

van 2020. 

 

6. Verantwoording van de toelage 

 

De toelageperiode van dit besluit loopt van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2021. 

 

Met het oog op de verantwoording van de toelage, bezorgt het OCMW een lijst van 

de begunstigden, met vermelding van het bedrag dat overeenstemt met de 

voedselhulp die iedere persoon ontvangen heeft gedurende de toelageperiode. 

Deze lijst wordt in elektronische vorm overgemaakt, aan de hand van een 
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Excelbestand. De datum die hierbij moet worden vermeld, is de datum waarop de 

uitgave in de boekhouding van het OCMW werd ingeboekt (de zogenaamde 

imputatiedatum). 

 

Bij gegroepeerde aankopen deelt het OCMW het totale bedrag door het aantal 

begunstigden om zodoende een gemiddeld bedrag per persoon te verkrijgen. 

  

De OCMW’s zijn verplicht om voor hun verantwoording het Excelbestand te 

gebruiken dat als bijlage bij deze omzendbrief is gevoegd. 

 

Dit Excelbestand zal via de toepassing van het Uniek Jaarverslag moeten worden 

overgemaakt, aan de hand van het daartoe ontworpen formulier. Onderrichtingen 

hierover zullen te gepasten tijde worden medegedeeld. 


