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Omzendbrief betreffende de wet van 7 oktober 2020 tot wijziging 
van het koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het invoeren 
van een subsidie “Covid-19” voor de doelgroep van de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn  
 

 

 

Mevrouw de Voorzitter, 

Mijnheer de Voorzitter, 

 

Bij het nemen van de beslissing om de toelageperiode van de COVID maatregel te 

verlengen tot en met 31 december 2021, heeft het Parlement1 gehoor gegeven aan 

de oproep van de OCMW’s. Ik steun deze beslissing volledig. 

 

Ik weet immers dat de gevolgen van deze crisis niet achter ons liggen en dat de 

OCMW’s nog onder grote druk zullen staan de komende maanden. 

 

Deze onontbeerlijke verlenging stelt u eveneens in staat om binnen uw OCMW’s 

sociale acties op te zetten die toelaten een toereikende steun te bieden aan nieuwe 

gerechtigden teneinde te voorkomen dat de groepen die geraakt zijn door de 

catastrofale economische gevolgen van de Covid-19 pandemie nog dieper 

wegzakken in de armoede. 

 

 
1 Wet van 7 oktober 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het 
invoeren van een subsidie “Covid-19” voor de doelgroep van de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn 
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Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? 
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  2. 

Nu ik in deze moeilijke sociale tijden mijn functie opneem, weet ik dat er veel 

sociale aangelegenheden moeten worden geregeld. Maar ik ben er eveneens zeker 

van dat we alleen samen deze pandemie kunnen overwinnen.  

 

Ik wens eveneens uw medewerkers te prijzen en aan te moedigen voor het werk 

dat zij elke dag onder moeilijke omstandigheden verrichten.   

 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

 

De Minister van Pensioenen en Maatschappelijke 

Integratie, belast met Personen met een 

beperking en Armoedebestrijding 

 

       getekend 

 

 

Karine LALIEUX 

 



  3. 

UITEENZETTING VAN DE MAATREGEL 

Punt 7 van de omzendbrief van 14 juli 2020 betreffende het koninklijk besluit van 3 

juli 2020 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het 

invoeren van een subsidie “Covid-19” voor de doelgroep van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn wordt als volgt gewijzigd: 

7. Verantwoording van de toelage 

 

De toelageperiode loopt van 1 april 2020 tot en met 31 december 2021. 

 

Deze toelage zal verantwoord worden door middel van een elektronisch verslag, 

bestaande uit de gegevens van de activiteiten en een financieel overzicht. Dit 

verslag moet worden overgemaakt via de webtoepassing "Uniek Jaarverslag". 

 

Dit verslag moet worden ingediend voor 28 februari 2022. Er zal dus slechts één 

verslag zijn voor de jaren 2020 en 2021. 

 

De Excel-fiches die uitsluitend gebruikt dienen te worden om deze toelagen te 

verantwoorden, bevinden zich op de website www.mi-is.be in het punt omtrent het 

uniek jaarverslag.  

Het bestaat uit 2 bladen: de ene betreffende de maatschappelijke dienstverlening 

waar het OCMW het aantal begunstigden en het totale bedrag per genomen 

maatregel moet vermelden en de andere betreffende de personeels- wen 

werkingskosten. 

 

De oorspronkelijke bewijsstukken blijven ter beschikking met het oog op de controle 

op het gebruik van de toelage. 

 

Volgens het koninklijk besluit zullen de niet gebruikte of niet verantwoorde bedragen 

door de Staat worden teruggevorderd volgens de regels bepaald door de Minister, 

dit kan gebeuren door ze te compenseren met andere toelages. 
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