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Aan de dames en heren Voorzitters 
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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  
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Mevrouw de Voorzitter,  

Mijnheer de Voorzitter, 

Na de verschrikkelijke natuurramp van half juli zijn veel gezinnen hard getroffen. Sommige OCMW's 

werden door de overstromingen ook bijzonder zwaar getroffen. Dit betekent dat uw teams moeten 

worden gereorganiseerd om uw taken te kunnen blijven uitvoeren. Ik wil van deze gelegenheid gebruik 

maken om mijn steun te betuigen als Minister van Maatschappelijke Integratie en ook de steun van 

mijn administratie, de POD Maatschappelijke Integratie.  

Allereerst willen wij hulde brengen aan uw proactiviteit en aan het vermogen van uw teams die reeds 

zwaar op de proef zijn gesteld door de gevolgen van de gezondheidscrisis, om uw opdrachten van 

maatschappelijke dienstverlening aan mensen in nood te blijven uitvoeren. 

Wij zijn ons ervan bewust dat uw teams voor een dubbele uitdaging staan, namelijk reageren op de 

noodsituatie van huishoudens die door het noodweer werden getroffen en de continuïteit van de 

dienstverlening garanderen voor alle mensen die bij uw OCMW zijn ingeschreven. 

Het is van essentieel belang dat u financiële steun krijgt om aan deze nieuwe eisen te voldoen, maar 

ook, gezien de dramatische situatie waarin sommigen van u zich bevinden, dat in de regelgeving 

flexibiliteit kan worden toegepast. 

Wat het eerste deel betreft, delen wij u mede dat de regering besloten heeft steun te verlenen aan de 

OCMW's om hen in staat te stellen de aankoop te subsidiëren van essentiële producten en uitrusting 

om de slachtoffers van de ramp te helpen. Een totaal budget van 20 miljoen euro werd uitgetrokken 

voor de OCMW's van de getroffen gemeenten. U zult zo spoedig mogelijk op de hoogte worden 

gebracht van de wijze waarop deze subsidie wordt gebruikt, zodat u een noodreactie aan de betrokken 

begunstigden kunt voorbereiden. 

Bovendien zullen de diensten van de POD MI u met raad en daad terzijde staan en zullen de inspecties 

in de getroffen gemeenten tijdelijk worden opgeschort. U kunt uw vragen sturen naar vraag@mi-is.be. 
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Wat de voortzetting van uw taken bij de begunstigden van uw diensten betreft, hebben wij een 

crisisoverleg georganiseerd met de federaties van OCMW's en de verschillende diensten van de POD 

Maatschappelijke Integratie om een antwoord te kunnen bieden op de administratieve moeilijkheden 

die u zou kunnen ondervinden ten gevolge van de impact van het slechte weer op uw infrastructuur. 

Er zullen aanpassingen in de administratieve procedures worden gevonden om OCMW's in staat te 

stellen hun cruciale rol in deze nooit eerder geziene crisis te spelen. U kunt deze informatie raadplegen 

op de website van POD MI op het volgende adres https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/watersnood/. 

De FAQ's zullen regelmatig worden bijgewerkt. 

Wij willen u nogmaals bedanken voor al uw inspanningen om de continuïteit van de dienstverlening 

aan de meest behoeftigen in deze moeilijke situatie te waarborgen. Hulp aan de getroffenen moet de 

hoogste prioriteit hebben. Het is absoluut noodzakelijk de continuïteit van de dienstverlening te 

garanderen en de door de OCMW's verleende bijstand uit te breiden tot alle personen in 

moeilijkheden. 

Wij blijven tot uw beschikking om u in deze moeilijke tijden te steunen. Gelieve, Mevrouw, Mijnheer, 

de Voorzitter, de gevoelens van onze bijzondere hoogachting te willen aanvaarden. 

 

De Minister van Pensioenen en 
Maatschappelijke Integratie, belast met 

Personen met een handicap, 
Armoedebestrijding en Beliris 

 
 
 
 
 
 
 

Voorzitter POD Maatschappelijke Integratie 

Karine Lalieux Alexandre Lesiw 
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