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Reglement tussenkomst bij individuele 
steunaanvragen gelinkt aan de Covid-middelen 
2020-2021  
Wetgeving 

Koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie “Covid-19” voor de 
doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
 
Koninklijk Besluit van 3 juli 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 
 
Omzendbrief betreffende het koninklijk besluit van 3 juli 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 
 
Toelage voor OCMW Denderleeuw (A 20353) - te spenderen tot eind 2021 
 

Besteding toelage 

De overheid bepaalde 8 sectoren waaraan de Covid middelen besteed moeten/kunnen worden: 
 
1° het verlenen van hulp voor huisvesting, met inbegrip van de lasten, uitgezonderd de huurwaarborg; 
 
Het OCMW kan dus steun verlenen voor de betaling van huur of huurachterstand, 
huisvestingskosten, gemeenschappelijke kosten en water. Het ten laste nemen van het bedrag van 
de hypothecaire lening in het geval dat de bank uitstel van betaling heeft geweigerd of de 
gewaarborgde lening kan ook door de toelage worden gedekt, op voorwaarde dat de begunstigde 
van de steun daadwerkelijk in de woning woont die het voorwerp van de lening uitmaakt. 
  
De huurwaarborg is evenwel uitgesloten. 
 
2° het verlenen van hulp voor energieverbruik, met inbegrip van inbegrip van de noodzakelijk 
begeleiding en sociale en budgettaire geleiding; 
 
Alle brandstoffen komen in aanmerking: gas, elektriciteit, kolen, hout, stookolie, pellets...   
 
De toelage kan worden gebruikt voor het opladen van budgetmeters of het betalen van facturen 
met betrekking tot energieverbruik en -preventie; het kan worden gebruikt voor steun bij de 
aanzuivering van schulden in het kader van schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling, … 
Preventieve maatregelen vallen hier ook onder, zoals energiescans, aankopen van 
energiebesparende lampen, of ondersteuning bij het aanvragen van het sociaal tarief als de 
persoon in kwestie aan de voorwaarden voldoet. 
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3° het verlenen van hulp voor digitale ondersteuning met het oog op het bevorderen van het online 
opstarten van procedures, sociale contacten en onderwijsondersteuning; 
 
Dit omvat de aankoop van een computer of tablet, het ten laste nemen van telefoon-, gsm- en 
internetabonnementen, de aankoop van een ID kaartlezer (of promotie van de applicatie ITSME), 
het ten laste nemen van kosten voor het huren van een computer, het volgen van online 
opleidingen, een abonnement op online schooltaken,… 
 
4° het verlenen van psychosociale hulp om de kosten te dekken van erkende professionele hulpverleners 
bij huiselijk geweld, angstproblemen en psychiatrische onrust;  
 
Hier gaat het om prestaties door derden : psycholoog, psychiater, ergotherapeut,… 
 
5° het verlenen van hulp op het gebied van gezondheid; 
 
Het gaat om de betaling van geneeskundige kosten in het algemeen: medicijnen, 
ziekenhuisrekeningen, kosten voor ziekenwagen, ...   
Ook de aankoop van maskers, gels en handschoenen kan worden aangerekend op de toelage en 
dit om het publiek te helpen dat administratief geïsoleerd is en die zich dit materiaal niet kon 
verschaffen via de distributiekanalen die door de Staat opgezet zijn in het beheer van de sanitaire 
crisis, met name sekswerkers en daklozen. 
 
6° het verlenen van hulp bij onbetaalde facturen als gevolg van een beperking van de middelen; 
 
Alle rekeningen die moeilijk te betalen zijn als gevolg van een beperking van de bestaansmiddelen 
kunnen in aanmerking worden genomen: begrafeniskosten, proces- en deurwaarderkosten, 
diverse belastingen, ... 
 
Er kan ook rekening gehouden worden met de beroepskosten: beroepsverzekeringen, ... 
 
Het is echter raadzaam om met de persoon in kwestie een budgetopvolging op te starten wanneer 
de situatie structureel blijkt te zijn. 
 
7° het lenigen van andere levensnoodzakelijke behoeften. 
 
Bijvoorbeeld: tussenkomst in de vervoerskosten, tussenkomst in de kosten van een jaarlijkse 
verzekering (bv. brandverzekering, burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering), tussenkomst in de 
aankoop van kledij, aankoop van een bril, thuiszorg, ... 
 
8° het verlenen van steun in het kader van de strijd tegen kinderarmoede 
 
Kunnen ten laste genomen worden  meer bepaald: de kosten van speelpleinen, vakantiestages, 
onderwijsbegeleiding, kosten van de schoolkantine, abonnementen voor het openbaar vervoer, 
kosten van logopedie, psychomotoriek, de strijd tegen intra-familiaal geweld… 
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Op dezelfde manier kan steun die specifiek gericht is op de vroege kinderjaren in aanmerking 
genomen worden: poedermelk, luiers, materiaal voor de vroege kinderjaren, crèchekosten, 
…Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de éénoudergezinnen 

Doelgroep 

Kwetsbare groepen en alle personen rechtstreeks getroffen worden door de gevolgen van deze 
crisis, waardoor zij in een armoedespiraal zouden kunnen terechtkomen: doelgroepen, zoals de 
jobstudenten, uitzendkrachten, personen met een flexi-job en/of contracten van tijdelijke duur, 
personen met een handicap, de artiesten, de medewerkers in de cultuur- en evenementensector, 
daklozen en sekswerkers, kinderen binnen kwetsbare gezinnen,.. 

Voorwaarden voor aanvraag tussenkomst  

Categorie 1: de gerechtigden op een Verhoogde Tegemoetkoming van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering  

Categorie 2: cliënten met een laag inkomen 
Nagaan van de inkomstenvoorwaarde  

Categorie 3: behartenswaardige situatie  
Pas in laatste instantie nagaan of er sprake is van behartenswaardige situatie. Hierbij kan het gaan 
over: 

- een hoge huishuur 
- een zware schuldenlast 
- een collectieve schuldenregeling 
- een budgetbeheer 
- hoge medische kosten 
- sprake van een faillissement 
- werkloosheid  
- lage scholingsgraad 
- het inkomen van het gezin is met meer dan 50% verminderd 
- … 

 
=> zie bedoelde doelgroep omzendbrief 

Bedrag van de tussenkomst vanuit het OCMW 

Algemene regel: 
1/3 – 2/3 verdeling 
Plafond: maximaal 1.000 euro tussenkomst OCMW per hulpvraag (dus de 2/3) 
 
Individuele afwijkingen kunnen verdedigd worden op het BC als uitzondering mits argumentatie 
door de MW’er. 
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Werkwijze sociaal/financieel onderzoek 

Ontvangstbewijs maatschappelijke dienstverlening invullen en laten ondertekenen en het nodige 
bewijsstuk van de categorie toevoegen: 
 
Voor cat 1:  attest ziekenfonds of KSZ-onderzoek om VT te bewijzen (geen klevertje) 
Voor cat 2:  bewijs inkomsten (laatste aanslagbiljet of loonfiches, attesten uitkering)  
Voor cat 3:  bewijzen behartenswaardige situatie (een kopie van de beschikking van 

toelaatbaarheid schuldbemiddeling, attest budgetbeheer, kopie rekeninguittreksel 
huishuur, huurcontract, ect.) 

 
In het geval van categorie 1 en 2 is het een A-dossier.  
 
In het geval van categorie 3 (behartenswaardige situatie) moet er een sociaal verslag opgemaakt 
worden en voorgelegd worden aan het BCSD als B-dossier. 
 
Het sociaal en financieel onderzoek dient uit te wijzen dat de getroffene recht heeft op een éénmalige 
financiële steun. Andere oplossingen (bemiddelingen, afbetalingsplannen edm) worden eerst bekeken 
en overwogen door de maatschappelijk werker. Indien dit geen oplossing kan bieden wordt een 
financiële steun gevraagd via het Bijzonder Comité. 
 
Het sociaal verslag in COT dient volgende zaken te bevatten (sjabloon): 
 

1. Context: korte schets van de vraag van de cliënt + situatieschets 
2. Het sociaal en financieel onderzoek wees uit dat betrokkene kansenverlies heeft geleden 

binnen volgend domein (korte uitleg) 
‐ huisvesting 
‐ digitale ondersteuning 
‐ psychosociale hulp 
‐ gezondheid 
‐ onbetaalde facturen ten gevolge van beperkte middelen 
‐ lenigen van levensnoodzakelijke behoeften 
‐ kinderarmoede 

3. Inspanning van de cliënt: welke inspanning levert de cliënt levert om zijn situatie te 
verbeteren?  
Andere pistes of opties, overwogen door de MW’er? 

4. Conclusie: Het sociaal en financieel onderzoek heeft uitgewezen dat betrokkene ten 
gevolge van de Covid 19 epidemie kansenverlies heeft geleden. Hiertoe wordt er aan 
betrokkene een éénmalige financiële steun ten bedrage van … euro uitgekeerd om dit te 
compenseren. Deze steun wordt uitgekeerd op basis 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. 

 
 


