Federale en Vlaamse financiële coronastromen richting OCMW’s
Overzicht de dato 12/11/2020

1 Situering
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de middelen die naar aanleiding van de COVID-19 crisis door zowel de Federale als de Vlaamse
overheid aan de OCMW’s (zullen) worden overgemaakt met het oog op de ondersteuning van kwetsbare groepen. Hierover werd op de VVSG
website reeds bericht ( zie o.m.: https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/ocmws-organisatie-hulpverlening; https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/Armoede)

2 Federale maatregelen
Omschrijving

Wet/KB/MB

Bedrag

Meer informatie

Indexering Sociaal Fonds

Wet van 4 september 2002

12.501.447 €

Opdracht OCMW’s om steun en financiële bijstand

Gas en Elektriciteit

(basiswetgeving)

te verlenen aan mensen die, ondanks hun persoonlijke inspanningen, moeite hebben om hun
gas- en elektriciteitsrekeningen te betalen. Bedragen werden in 2018 bevroren op niveau 2012. Het
parlement besliste om de bedragen van voor 2019
en 2020 te indexeren.
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-de-indexering-van-het-budget-van-hetgas-en-elektriciteitsfonds

Omschrijving

Wet/KB/MB

Bedrag

Meer informatie

Subsidie aan OCMW voor

Koninklijk besluit van 24

6.000.012 euro

Meest kwetsbare groepen (ruim in te vullen) kans

voedselhulp

juni 2020 tot wijziging van

(1.887.652 euro voor

geven in hun voedselbehoeften te voorzien via

het koninklijk besluit van 31

Vlaamse OCMW’s)

-

bedeling voedselpakketten

maart 2020 houdende drin-

-

bedeling maaltijden

gende maatregelen inzake

-

aankoopbonnen enkel voor voeding

voedselhulp voor de doel-

-

hygiënemateriaal

groep van gebruikers van
de openbare centra voor

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-

maatschappelijk welzijn.

van-24-juni-2020-tot-wijziging-van-het-koninklijkbesluit-van-31-maart
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-totwijziging-van-de-omzendbrief-van-3-april-2020-betreffende-de-dringende

7.000.000 euro

bijkomend 6.000.000 euro voedselvoorziening
voor kwetsbare groepen + 1.000.000 euro voor enkele grotere organisaties (bv. Rode Kruis)
Regelgeving volgt.

Subsidie aan OCMW’s voor

Koninklijk besluit van 3 juli

125.000.000€

Doelgroep wordt ruim bekeken. Eenieder die op

materiële, sociale, genees-

2020 tot wijziging van het

(115.000.000 € +

een of andere wijze beroep doet op de hulpverle-

kundige, sociaal-geneeskun-

koninklijk besluit van 13

10.000.000 €)

ning van het OCMW. (niet voor personen die enkel

dige of psychologische

mei 2020 houdende het in-

dienstverlening

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

recht hebben op dringende medische hulp)
Middelen zijn aan te wenden voor:
1. het verlenen van hulp voor huisvesting,

centra voor maatschappe-

met inbegrip van de lasten; uitgezonderd

lijk welzijn

de huurwaarborg
2. het verlenen van hulp voor energieverbruik
3. het verlenen van hulp voor digitale ondersteuning met het oog op het bevorderen
van het online opstarten van procedures,
sociale contacten en onderwijsondersteuning
4. het verlenen van psychosociale hulp om de
kosten te dekken van erkende professionele hulpverleners bij huiselijk geweld,
angstproblemen en psychiatrische onrust
5. het verlenen van hulp op het gebied van
gezondheid
6. het verlenen van hulp bij onbetaalde facturen als gevolg van een beperking van de
middelen
7. het lenigen van andere levensnoodzakelijke behoeften
8. kinderarmoede

Niet aanwenden voor: de terugvordering van onverschuldigde bedragen door het OCMW. Overlapping met andere toelages (dubbele subsidiëring) is
uitgesloten.
10 mio wordt onder OCMW’s verdeeld voor uitgaven met betrekking tot personeelskosten en uitgaven met betrekking tot werkings- en investeringskosten van het OCMW.
Voor de periode van 1 april 2020 tot en met 31
december 2021.
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluitvan-3-juli-2020-tot-wijziging-van-het-koninklijk-besluit-van-13-mei
Omzendbrief: https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-van-14-juli-20-betreffende-hetkoninklijk-besluit-van-3-juli-2020-tot
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 (subsidie kan
tot eind 2021 uitgegeven worden): https://www.miis.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-de-wetvan-7-oktober-2020-tot-wijziging-van-het-koninklijk-

Omschrijving

Wet/KB/MB

Bedrag

Meer informatie
besluit?utm_medium=email&utm_campaign=echo%2016%20oktober%202020&utm_content=echo%2016%20oktober%202020+CID_3e31a3316eafa011dfc343b0a9
2b7c15&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=omzendbrief

Hogere terugbetaling leef-

Koninklijk besluit nr. 43 van

Geschat budget: 21

Verhoging terugbetaling leefloon 15% voor de drie

loon voor nieuwe dossiers in

26 juni 2020 tot wijziging

mio €

categorieën (55% wordt 70%, 65% wordt 80% en

periode juni -december 2020

van de wet van 26 mei

70% wordt 85%)

2002 met het oog op een

Voor nieuwe leefloondossiers van 1 juni tot en met

tijdelijke verhoging van het

31 december 2020. (nieuwe dossiers = die cliënten

terugbetalingspercentage

die in de laatste 3 maanden geen leefloon hebben

van het leefloon door de

gekregen)

Staat ten opzichte van de

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-

OCMW’s in het kader van

nr-43-tot-wijziging-van-de-wet-van-26-mei-2002-

COVID-19

met-het-oog-op-een
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-de-tijdelijke-verhoging-van-15-van-het-terugbetalingspercentage
Wordt verlengd tot 30 juni 2021.
Regelgeving volgt

Omschrijving

Wet/KB/MB

Bedrag

Meer informatie

Premie 6 x 50 € voor leeflo-

Koninklijk Besluit nr. 47 van

6 maanden 50 € boven

Bedoeling is dat voor de maanden juli tot en met

ners, personen met een be-

26 juni 2020 tot uitvoering

op de uitkering voor

december 2020 voor leefloners het OCMW telkens

perking en gerechtigden op

van artikel 5, § 1, 3° en 5°,

leefloners, personen

50 € (per persoon) oplegt bij het leefloon. Het be-

een IGO

van de wet van 27 maart

met een beperking en

drag zal volledig gedragen worden door de fede-

2020 die machtiging ver-

gerechtigden op een

rale overheid.

leent aan de Koning om

IGO

maatregelen te nemen in

https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-

de strijd tegen de versprei-

van-9-juli-2020-betreffende-de-toekenning-van-

ding van het coronavirus

een-premie-van-eu-50?utm_me-

COVID-19 (II) voor de toe-

dium=email&utm_campaign=E-

kenning van een tijdelijke

cho%2014%20juli%202020&utm_content=E-

premie aan de begunstig-

cho%2014%20juli%202020+CID_718adbd64d5c02

den van bepaalde sociale

e34510298501229487&utm_source=Email%20mar

bijstandsuitkeringen

keting%20software&utm_term=omzendbrief

Wordt verlengd tot 31 maart 2021 (voorzien budget: 75,5 mio euro)
Regelgeving volgt.

Omschrijving

Wet/KB/MB

Bedrag

Meer informatie

Informatie ter aanvulling: 2

Koninklijk besluit van 4 juni

/

Ten eerste: inkomsten uit bezoldigen door werk in

maatregelen met betrekking

2020 tot wijziging van het

vitale sectoren (PC’s land-, tuin- en bosbouw; uit-

tot de behandeling van leef-

koninklijk besluit van 11 juli

zendarbeid en de erkende ondernemingen die

loondossiers door de OCMW

2002 houdende het alge-

buurtwerken of –diensten leveren, voor zover de

sociale diensten

meen reglement betref-

uitzendarbeider wordt tewerkgesteld bij een gebrui-

fende het recht op maat-

ker in één van de bovengenoemde sectoren) wor-

schappelijke integratie in

den tijdelijk vrijgesteld bij de berekening van de be-

twee maatregelen die leef-

staansmiddelen.

loonbegunstigden moeten

Van 01/04 tot 30/06/2020; verlengd tot 31/08/2020.

ondersteunen
Ten tweede: er wordt tijdelijk geen onderscheid gemaakt tussen beurs- en niet-beursstudenten voor
wat betreft de toepassing van de SPI-vrijstelling op
inkomsten uit studentenarbeid.
Van 01/05/2020 tot 30/06/2020; verlengd tot
31/08/2020
https://www.mi-is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-het-koninklijk-besluit-van-4-juni-2020-totwijziging-van-het

3 Vlaamse maatregelen
Omschrijving

Decreet/BVlReg/MB

Bedrag

Meer informatie

Subsidie aan lokale besturen

Decreet 19 juni 2020 tot het ne-

13.500.000 euro (+1.500.000

Deze subsidie werd geïntegreerd

voor armoedebeleid

men van dringende maatregelen

VGC)

in het decreet dat ook de midde-

met betrekking tot de noodfond-

len (84 mio) bevat voor de lokale

sen voor cultuur, jeugd, sport, me-

besturen ter ondersteuning van

dia en de lokale besturen, en met

het lokaal verenigingsleven. Meer

betrekking tot de armoedebestrij-

bepaald in de artikelen 13-16.

ding naar aanleiding van de CO-

Aan te wenden ter ondersteuning

VID-19-pandemie

van kwetsbare groepen en/of in
te zetten in het lokaal sociaal beleid, al dan niet in samenwerking
met lokale partners.
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1570039
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/covid-19-lokale-besturen-krijgen-30-miljoen-eurovoor-armoedebeleid-update-22juni

Omschrijving

Decreet/BVlReg/MB

Bedrag

Meer informatie

Subsidie aan lokale besturen als

Besluit Vlaamse Regering van 10

14.250.000 euro

Doel: consumptiebudget voor

consumptiebudget voor kwets-

juli 2020

bare huishoudens

kwetsbare huishoudens aan de
hand van voucherbonnen, uit te
geven in de lokale economie.
Trekkingsrecht via aanvraagprocedure voor 1/10/2020 bij ABB.
(https://www.vvsg.be/nieuws/subsidie-voor-consumptiebudgetkwetsbare-doelgroepen-aanvragen-voor-1-oktober)
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/covid-19-lokale-besturen-krijgen-30-miljoen-eurovoor-armoedebeleid

Peter Hardy
14 juli 2020

