
Rapportering van de COVID-
maatregelen

2020- 2021



Samenvatting van de subsidies die werden 
toegekend in het kader van de COVID-crisis

 Tijdelijke premies voor bijstandsgerechtigden
 Subsidie COVID -19
 Voedselhulp (voor het 2de semester 2021)
 Psychologische ondersteuning
 ZOOM 18/25

Al deze subsidies moeten begin 2022 verantwoord worden 
in het uniek jaarverslag



Samenvatting van de kalender 

Maatregelen Subsidie-
periode

Begindatum Einddatum Beschikbaarheids-
data van de 
handleidingen

Tijdelijke premies voor 
bijstandsgerechtigden

1/01/2021 tot 
31/12/2021 

6/12/2021 14/01/2022 
(geen verlenging 
mogelijk)

1/12/2021

Subsidie COVID -19 1/04/2020 tot 
31/12/2021

3/01/2022 28/02/2022

22/12/2021

Voedselhulp - 2 1/07/2021 tot 
31/12/2021

3/01/2022 28/02/2022

Psychologische 
ondersteuning

1/12/2020 tot 
31/12/2021

3/01/2022 28/02/2022

Zoom 18/25 1/04/2021 tot 
31/12/2021

3/01/2022 28/02/2022



Enkele belangrijke punten:
 Om het gebruik van elke subsidie te rechtvaardigen, moet

een elektronisch verslag met de gegevens van de uitgaven
bezorgd worden voor 28 februari 2022 (behalve voor de
tijdelijke premies voor bijstandsgerechtigden die moeten
gerechtvaardigd voor 14 januari 2022) via de
webtoepassing “Uniek Jaarverslag”.

 Voor de rechtvaardiging van de subsidies moet het OCMW
een Excel-rekenblad invullen. De tijdelijk premies voor
bijstandsgerechtigden vereisen geen rapportering via
Excel.

 Voor de subsidie “COVID-19” en de subsidie
“Psychologische ondersteuning” is het eveneens
noodzakelijk om de personeelskosten rechtstreeks op te
nemen in het Uniek Jaarverslag.



Invoeren van de personeelskosten



Enkele belangrijke links:

 De handleidingen en de Excel-rekenbladen:
https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/uniek-jaarverslag

 een rechtstreekse link via een specifieke knop in
het Uniek Jaarverslag

 de handleiding in verband met de COVID-
maatregelen (zeer binnenkort beschikbaar)

 een samenvattende lijst voor elke soort steun zal
ter beschikking blijven voor alles wat betrekking
heeft op de soorten tussenkomst die aanvaard
en/of geweigerd worden (zeer binnenkort
beschikbaar)

 Nuttige documenten, FAQ, de samenvatting van de
verschillende Coronamaatregelen, enz. zijn beschikbaar via
de link: https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/coronavirus-
covid-19

 Inspectiehandleiding van de COVID-19 maatregelen:
https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/handleiding

https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/handleiding


Rechtstreekse toegang tot de handleidingen 
vanuit de formulieren



Vragen?



Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 165
B-1000 Brussel

Contacteer ons 
van 8u30 tot 12u30 en van 13u00 tot 16u30 (vrijdag tot 16u00) via
+32 2 508 85 85
vraag@mi-is.be
www.mi-is.be

Volg ons op

POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie 
en Grootstedenbeleid

http://www.facebook.com/podmaatschappelijkeintegratie
http://www.instagram.com/podmaatschappelijkeintegratie
http://www.linkedin.com/podmaatschappelijkeintegratie
http://www.twitter.com/pod_mi
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