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Algemene principes

Overmacht is van toepassing:

- Voor de procedureregels voor de getroffen OCMW’s

- Voor de begunstigden die het slachtoffer zijn van het 
noodweer.



Algemene principes - voor de getroffen 
OCMW’s
Overmacht kan worden ingeroepen meer bepaald voor de volgende 
elementen:

- Permanenties 

- Registratie van de aanvragen

- Behandelingstermijnen van de dossiers en besluitvorming

- Kennisgevingen

- Invoeren van de kennisgevingsformulieren aan de POD MI;…

De POD MI beveelt aan om de beslissingen die tijdens deze periode 
werden genomen zoveel mogelijk te documenteren, in afwachting van 
een stabilisering van de situatie. 



Algemene principes - voor de OCMW-cliënten

Overmacht kan worden ingeroepen meer bepaald voor de 
volgende elementen:

- de invoering van een steunaanvraag;

- het sociaal onderzoek (bewijsstukken en huisbezoeken);

- werkbereidheid;

- GPMI; ...

Procedurele tekortkomingen van de gebruiker kunnen geen 
reden zijn om de gevraagde steun te weigeren of de toekenning 
ervan uit te stellen. 



Welk bedrag aan leefloon moet worden toegekend aan een dakloze die 
wordt gehuisvest door een vriend of een familielid en aan iemand die 
hem/haar onderdak biedt?

Een dakloze:

- waarvan de woning onbewoonbaar wordt omwille van de overstromingen 

- die voorlopig en tijdelijk wordt opgevangen door een familielid of door een vriend 

- die met deze persoon samenwoont voor een beperkte duur 

 kan aanspraak maken op een leefloon voor het bedrag alleenstaande

De verplichting om een GPMI te sluiten kan worden opgeheven wegens overmacht 
voor personen die het slachtoffer zijn van het noodweer.

Wanneer een leefloner een dakloze of een persoon die zijn woning tijdelijk niet kan 
bewonen omwille van de overstromingen huisvest

=> De POD beveelt aan om het basisbedrag te behouden van de persoon die iemand 
opvangt.



Territoriale bevoegdheid

Algemeen principe (art. 1,1°wet van 2/04/1965)

Territoriale bevoegdheid = Het OCMW van de gemeente waar de 
persoon gewoonlijk en effectief verblijft, is bevoegd om de 
steunaanvragen te kennen die door deze persoon werden 
ingediend 



Territoriale bevoegdheid - 3 hypotheses 

1. Persoon die tijdelijk opnieuw gehuisvest wordt op het grondgebied 
van een andere gemeente met de bedoeling om opnieuw in zijn 
beschadigde woning in te trekken wanneer de werkzaamheden 
voltooid zijn

=> effectieve verblijfplaats verandert niet (art 1,1°wet 2/04/1965)

2. Wanneer iemand slachtoffer is geworden van de overstromingen 
en zijn woning verwoest werd of afgebroken moet worden

=> OCMW van de gemeente waar de persoon opnieuw gehuisvest 
wordt is bevoegd (Art. 1, 1°wet van 02/04/1965)

3. Wanneer een specifieke regel inzake territoriale bevoegdheid van 
toepassing is, moet de toepassing hiervan worden gehandhaafd. 
Bijvoorbeeld voor een student die in Luik verblijft, maar 
gedomicilieerd is in Gent, zal het OCMW van Gent territoriaal 
bevoegd blijven (artikel 2, §6 wet van 2/04/1965).  



Gebruik van federale doorgangswoningen in de 

buurgemeenten van de getroffen gemeenten

“Federale doorgangswoningen” (financiering door de Nationale 
Loterij):

Opvang van korte duur (bewoningsovereenkomst van 
maximaal 6 maanden en kan een maal verlengd worden)

Doelpubliek (meer bepaald):

=> personen van wie de woonplaats ongezond of onbewoonbaar 
werd verklaard 

Terbeschikkingstelling door OCMW’s van buurgemeenten:

=> Mogelijkheid om doorgangswoningen ter beschikking te 
stellen in overleg met het OCMW van de gemeente van 
oorsprong van de getroffen personen.



Inspecties

De inspecties worden tot nader order opgeschort in de OCMW’s
van de rampgebieden.

Er zal rekening gehouden worden met alle aanbevelingen die
werden geformuleerd door de POD MI voor de controle van de
getroffen dossiers bij de OCMW’s die getroffen werden door het
noodweer. Er zullen richtlijnen gegeven worden aan de
inspecteurs, opdat zij rekening houden met deze uitzonderlijke
omstandigheden.



Steunmaatregelen aan de OCMW's

1. Inhoud  

• Subsidie van € 20 miljoen 

• Om de OCMW’s te ondersteunen die zich in een gemeente 
bevinden die als getroffen wordt aangeduid

• Om ervoor te zorgen dat aangepaste maatschappelijke hulp 
wordt toegekend aan de personen die schade hebben 
geleden als gevolg van de natuurramp (= overstromingen die 
hebben plaatsgevonden in juli 2021) 



Steunmaatregelene aan de OCMW's

• Hulp aan getroffen personen in nood, niet enkel aan de 
begunstigden van OCMW-steun

• maatschappelijke hulp, bijvoorbeeld voor de aankoop van 
voedsel, van levensnoodzakelijke producten, 
hygiëneproducten, voor de aankoop van meubels, 
huishoudtoestellen, tenlasteneming van de huur, 
psychologische ondersteuning, medische kosten, ...

• Wanneer het calamiteitenfonds en/of een privéverzekeraar 
tussenkomt, gaat het om een terugbetaalbaar voorschot

• De getroffen OCMW’s en de OCMW’s die getroffen personen 
opvangen, kunnen overeenkomsten sluiten voor de 
tenlasteneming van de hulp



Steunmaatregelen aan de OCMW's

2. Gebruik en verantwoording van de subsidie 

• De meest gepaste maatschappelijke hulp: aankoop van 
meubels, huishoudtoestellen, huurkosten, voedsel

• Maximaal 10 % van de subsidie mag gebruikt worden voor 
uitgaven in verband met de personeelskosten

• Niet voor werkings- en investeringskosten  



Steunmaatregelen aan de OCMW's

• 50 % tussen de OCMW's in verhouding tot het aantal 
getroffen huishoudens op basis van de voorlopige berekening, 
vastgesteld door de bevoegde provinciegouverneurs. De 
overige 50 % op basis van de definitieve berekening

• Verantwoording: voor 28/02/2023 elektronisch verslag 
(toegekende hulp en financieel verslag) via de toepassing 
“Uniek Jaarverslag”



Informatie 

- Emailadres voor noodgevallen: vraag.overstroming@mi-is.be

- specifieke rubriek op de site van de POD MI:

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

- Koninklijk besluit houdende het invoeren van een toelage 
“Overstromingen” voor de doelgroep van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn die in de getroffen gemeenten 
liggen en verklarende omzendbrief

- FAQ worden regelmatig bijgewerkt



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

