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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: 2 juni 2022   
Ons kenmerk: 8775   

Onderwerp: Omzendbrief inzake de wet van 18 mei 2022 tot bevordering van de integratie van de 
begunstigden van het tijdelijk beschermingsstatuut 
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Mevrouw de Voorzitster,  

Mijnheer de Voorzitter, 

 

De oorlog in Oekraïne veroorzaakt een humanitaire crisis die we lang niet meer hebben meegemaakt 

in Europa. De UNCHR verwacht dat tussen de 4  en 7 miljoen Oekraïners hun land zullen ontvluchten. 

Om hen te beschermen, heeft de EU het tijdelijk beschermingsstatuut geactiveerd. Dit tijdelijk 

beschermingsstatuut opent het recht op maatschappelijke dienstverlening.  

Ik vond het van essentieel belang om de OCMW’s die maatschappelijke dienstverlening toekennen aan 

personen die tijdelijke bescherming genieten, te steunen door een bijkomende toelage toe te kennen. 

Daarom heeft de regering tijdens het samenkomen van de Kern van 18 maart 2022 ingestemd met een 

verhoogde terugbetaling van de maatschappelijke dienstverlening die gelijk is aan het leefloon voor 

OCMW’s die Oekraïense onderdanen, die tijdelijke bescherming genieten, opvangen en begeleiden.  

Deze bijkomende toelage bedraagt 35% van het toelagebedrag van de maatschappelijke 

dienstverlening gedurende 4 maanden. Vanaf de 5de maand bedraagt de toelage 25% van het 

toelagebedrag van de maatschappelijke dienstverlening. 

Dankzij het verhoogd terugbetalingspercentage zullen de OCMW’s over bijkomende middelen 

beschikken om hun bijkomende administratieve kosten en andere onverwachte behoeften te dekken. 

De 135% tijdens de eerste vier maanden van de begeleiding is gerechtvaardigd, omdat de behoeften 

op dat moment het dringendst en het belangrijkst zijn. Na deze 4 maanden kunnen de OCMW’s nog 

rekenen op federale steun van 125% voor de volledige duur van de opvolging van elk dossier. 
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Ik wil u ook nogmaals bedanken voor uw proactiviteit en het vermogen van uw teams, die reeds zwaar 

op de proef zijn gesteld door het beheer van de gezondheidscrisis, om uw opdrachten van sociale 

bijstand aan personen in nood te blijven uitvoeren. 

 

Het doel van deze omzendbrief is u het kader voor de toepassing van deze maatregelen aan te reiken. 

Hoogachtend, 

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

Armoedebestrijding en Beliris 

Getekend 

Karine LALIEUX 
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1. Wettelijke basis 

De wet van 18 mei 2022 tot bevordering van de integratie van de begunstigden van het tijdelijk 

beschermingsstatuut 

 

2. Recht op maatschappelijke dienstverlening van de begunstigden van het 

tijdelijk beschermingsstatuut 

 

Wanneer de persoon zijn attest van tijdelijke bescherming heeft en zich heeft aangeboden 

bij de gemeente en indien de persoon daartoe een aanvraag doet, kan hij/zij aanspraak 

maken op het recht op maatschappelijke dienstverlening. 

Het is aan het OCMW om, door middel van zijn sociaal onderzoek, de staat van behoeftigheid 

van de persoon en het soort dienstverlening dat het meest geschikt is te bepalen. Indien de 

dienstverlening van financiële aard is, bepaalt het OCMW het bedrag van deze 

dienstverlening, zodat de persoon in kwestie een menswaardig leven kan leiden. 

Het OCMW kan bijgevolg € 1000 toekennen aan de ene persoon en een ander bedrag aan een 

andere persoon, afhankelijk van zijn sociaal onderzoek en de staat van behoeftigheid.  

Volgens de jurisprudentie is het referentiebedrag voor een menswaardig leven het bedrag dat 

wordt genoemd inzake het recht op maatschappelijke integratie. 

 

3. Herinnering aan de terugbetalingsregels 

 
- De kosten van de maatschappelijke dienstverlening die door een OCMW wordt 

toegekend, worden door de Staat ten laste genomen wanneer de persoon behoeftig 

is, niet over de Belgische nationaliteit beschikt en niet in het bevolkingsregister is 

ingeschreven.  

- De regels voor het beperken van de terugbetaling zijn vastgesteld in het ministerieel 

besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de 

kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
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toegekend aan een behoeftige die de Belgische nationaliteit niet bezit en die niet in 

het bevolkingsregister is ingeschreven. 

- De Staat betaalt het werkelijke bedrag van de kosten terug, tot maximaal het bedrag 

van de voorziene categorie inzake recht op maatschappelijke integratie1.   

Dit betekent het volgende:  

 Indien het OCMW 1.800 euro toekent aan een alleenstaande: Indien het bedrag van 

de categorie in het recht op maatschappelijke integratie voor een alleenstaande 1.000 

euro bedraagt, zal het OCMW 1.000 euro terugbetaald krijgen, omdat dit het 

maximumbedrag van de categorie is. De resterende 800 euro is afkomstig van de eigen 

middelen van het OCMW. 

 Indien het OCMW 600 euro toekent aan een alleenstaande: Indien het bedrag van de 

categorie in het recht op maatschappelijke integratie voor een alleenstaande 1.000 

euro bedraagt, krijgt het OCMW 600 euro terugbetaald, omdat de Staat enkel de 

werkelijk toegekende kosten terugbetaalt. 

 

- De Staat betaalt de kosten van de toegekende maatschappelijke dienstverlening tot 

een maximumbedrag terug. 

Dit betekent het volgende:  

 Indien het OCMW op 1 april aan een alleenstaande voor de maand april 

maatschappelijke dienstverlening van 1.000 euro toekent, zal het OCMW voor die 

maand recht hebben op een terugbetaling van 1.000 euro, aangezien het bedrag van 

de toegekende dienstverlening lager is dan of gelijk is aan het bedrag van de categorie 

toegekend op het vlak van het recht op maatschappelijke integratie. 

 Indien het OCMW op 14 april aan een alleenstaande voor de maand april 

maatschappelijke dienstverlening van 1.000 euro toekent, zal het OCMW voor die 

maand recht hebben op een terugbetaling van 1.000 euro, aangezien het bedrag van 

de toegekende dienstverlening lager is dan of gelijk is aan het bedrag van de categorie 

toegekend op het vlak van het recht op maatschappelijke integratie.  

 

 
1 Artikel 1.:  "De kosten van de maatschappelijke hulp door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn toegekend 
aan een behoeftige die de Belgische nationaliteit niet bezit en die niet in het bevolkingsregister is ingeschreven, worden 
door de Staat terugbetaald ten belope van het werkelijke bedrag van deze kosten en met maximum het bedrag bepaald in 
artikel 14, § 1, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie voor de categorie van 
personen waartoe de begunstigde van de dienstverlening behoort." 
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- De Staat betaalt enkel de dienstverlening terug die is toegekend aan de geholpen 

persoon, op voorwaarde dat deze persoon een inkomen heeft dat lager is dan de 

maximumbedragen voor de berekening van het leefloon2.  

Dit betekent dat indien een persoon een inkomen heeft dat hoger is dan het leefloon en het 

OCMW na een sociaal onderzoek besluit aan deze persoon maatschappelijke dienstverlening 

van 300 euro toe te kennen, de Staat deze bijstand niet ten laste zal nemen. De 300  euro 

wordt uit eigen middelen ten laste genomen. 

Deze inkomensgrens wordt berekend overeenkomstig de regels inzake het recht op 

maatschappelijke integratie. 

4. Inhoud van de maatregel 

Opdat de OCMW’s de absoluut noodzakelijke begeleiding en maatschappelijke 

dienstverlening kunnen toekennen, is een bijkomende toelage op het bedrag van de kosten 

van de financiële maatschappelijke dienstverlening ten laste genomen door de Staat, 

verschuldigd aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor elke persoon die 

de eerste keer financiële maatschappelijke dienstverlening ontvangt in de hoedanigheid van 

begunstigde van de tijdelijke bescherming.  

Deze bijkomende toelage bedraagt 35% van het toelagebedrag van de financiële 

maatschappelijke dienstverlening voor de eerste vier maanden van de toekenning van 

financiële maatschappelijke dienstverlening. Vanaf de vijfde maand van de toekenning van 

financiële maatschappelijke dienstverlening bedraagt de bijkomende toelage 25% van het 

toelagebedrag van de financiële maatschappelijke dienstverlening.  

Indien een begunstigde van de tijdelijke bescherming bijvoorbeeld wordt geholpen door het 

OCMW in maart en april en hij vervolgens 2 maanden werkt, en vervolgens opnieuw wordt 

geholpen door het OCMW vanaf juli zal het OCMW de bijkomende toelage van 35% genieten 

voor de maanden maart, april en vervolgens juli en augustus.  Vanaf de maand september zal 

dit een bijkomende toelage van 25 % zijn.  

Deze bijkomende toelage kan worden gebruikt voor personeelskosten, werkingskosten en 

maatschappelijke dienstverlening. 

 

 
2 Artikel 1. derde lid: "Ingeval het bedrag van de inkomsten waarover de begunstigde beschikt gelijk is aan of hoger ligt dan 
het bedrag waarvan sprake in het eerste lid, is er geen terugbetaling door de Staat.” 
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5. Toelageperiode 

De periode waarin de OCMW’s over deze bijkomende toelage zullen kunnen beschikken, ligt 

tussen 4 maart 2022 en 3 maart 2024, de periode waarin deze bescherming wordt toegekend. 

 

6. Praktische modaliteiten 

De bijkomende toelage van 35% wordt toegepast op de eerste vier kostenstaten (D1-

formulieren) ingevoerd in de Novaprima-applicatie.  Vanaf de vijfde maand zal het gaan om 

een bijkomende toelage van 25%. 

Indien een begunstigde van het tijdelijk beschermingsstatuut bijvoorbeeld in maart en april 

door OCMW X wordt geholpen, vervolgens twee maanden werkt en naar gemeente Y verhuist 

en vanaf juli opnieuw door OCMW Y wordt geholpen, dan zal OCMW X de bijkomende toelage 

van 35% ontvangen voor de maanden maart en april, en OCMW Y voor de maanden juli en 

augustus.  Vanaf de maand september zal dit een bijkomende toelage van 25% zijn. 

De OCMW’s die hun kostenstaten reeds hebben ingevoerd (D1-formulieren), moeten dus 

niets doen, aangezien deze formulieren weer zullen worden  geopend.  

De OCMW’s die hun kostenstaten nog niet zouden hebben ingevoerd, worden verzocht dit 

zo snel mogelijk te doen in de Novaprima-applicatie. 

De implementatie zal plaatsvinden in juli 2022.  

 

7. Informatie 

U kan onze website raadplegen voor verdere informatie: https://www.mi-is.be/nl/oekraine. 

De FAQ wordt regelmatig bijgewerkt. 

De autoriteiten en overheidsdiensten werken samen om de informatie op een enkele 

website te verzamelen: www.info-ukraine.be. De inhoud is beschikbaar in het Nederlands, 

Frans, Duits, Engels, Oekraïens en Russisch. De personen kunnen er informatie vinden over 

hun rechten, de stappen die ze moeten ondernemen, de organisatie van het onthaal, enz.  

Zij kunnen ook dagelijks van 9 tot 17 uur terecht op het nummer 02/488 88 88.
 

 


