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ERRATUM - Boekhoudkundige aanbevelingen aan de Brusselse OCMW’s  ingevolge de verschillende maatregelen die werden genomen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19  

 

 NAAM  WETTELIJKE BEPALINGEN OMZENDBRIEVEN TIJDSDUUR BEDRAG BETALING  VERANTWOORDING Boekhoudkundige aanbevelingen van de Directie Lokale 

Financiën van Brussel Plaatselijke Besturen  

1 Voedselhulp Koninklijk besluit van 24 juni 2020 tot 

wijziging van het koninklijk besluit van 

31 maart 2020  houdende dringende 

maatregelen inzake voedselhulp voor de 

doelgroep van gebruikers van de 

openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn. 

 

https://www.mi-

is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-van-

24-juni-2020-tot-wijziging-van-het-

koninklijk-besluit-van-31-maart  

Omzendbrief van 29 juni 2020 tot wijziging 

van de omzendbrief van 3 april 2020 

betreffende de dringende maatregelen inzake 

voedselhulp voor de doelgroep van 

gebruikers van de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn 

 

https://www.mi-

is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-tot-wijziging-

van-de-omzendbrief-van-3-april-2020-

betreffende-de-dringende  

31/12/2020 6.000.012€ - 75% na 30/06/2020 

- 25%  4de kwartaal 

2020 

 

➔ Eerste uitbetaling 

werd in juni 2020 

uitgevoerd met 

betalingsreferentie: 

DSO/SAAav20 

Uniek Jaarverslag 

28/02/2021 

Wij adviseren om deze subsidie alsook de overeenstemmende 

uitgaven te boeken op de functie 8790 « Covid-19 ». De subsidie 

dient ingeschreven op de economische natuur 46500/13 « Andere 

specifieke tussenkomsten van de centrale overheid”.  

Het niet gebruikte deel van de subsidie dient het voorwerp uit te 

maken van een overboeking naar het exploitatiereservefonds via 

het uitgaafartikel 0600/95400/01 «Overboeking naar het 

exploitatiereservefonds » en dit om te vermijden dat de 

gemeentedotatie zou beïnvloedt worden en teneinde  de niet 

gebruikte  of niet verantwoorde bedragen te kunnen terugbetalen 

tegen ten laatste 1 november 2021.  Desgevallend kan de 

terugbetaling via het uitgaafartikel 8790/-46500/13 

« Terugbetaling van andere specifieke tussenkomsten van de 

centrale overheid» worden geboekt.  

 

  (VOORHEEN)  

Koninklijk besluit van 31 maart 2020  

houdende dringende maatregelen 

inzake voedselhulp voor de doelgroep 

van gebruikers van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn. 

 

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

van-31-maart-2020-houdende-

dringende-maatregelen-inzake-

voedselhulp-voor-de-doelgroep  

(VOORHEEN) 

Omzendbrief van 3 april 2020 betreffende de 

dringende maatregelen inzake voedselhulp 

voor de doelgroep van gebruikers van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn 

 

https://www.mi-

is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-

de-dringende-maatregelen-inzake-

voedselhulp-voor-de-doelgroep-van  

30/09/2020 3.000.000€ - 75% na 06/04/2020 

- 25%  4de kwartaal 

2020 

Uniek Jaarverslag 

28/02/2021 

2 Algemene steun COVID 

19 

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 

 

https://www.mi-

is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-van-

3-juli-2020-tot-wijziging-van-het-

koninklijk-besluit-van-13-mei  

Omzendbrief van 14 juli 2020 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 

https://www.mi-

is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-van-14-juli-20-

betreffende-het-koninklijk-besluit-van-3-juli-

2020-tot  

 

31/12/2020 125.000.000€  

(115.000.000 € + 

10.000.000 €) 

 

- 75% na 09/07/2020 

- 25%  4de kwartaal 

2020 

 

➔ Eerste uitbetaling 

van 75% wordt in 

augustus 2020 

uitgevoerd met 

betalingsreferentie: 

DSO/SAGav20 

Uniek Jaarverslag 

28/02/2021 

Wij adviseren om deze subsidie alsook de overeenstemmende 

uitgaven te boeken op de functie 8790 « Covid-19 ». Le subside 

sera inscrit à la nature économique 46500/13 « Autres 

interventions spécifiques du pouvoir central ».  

De subsidie dient ingeschreven op de economische natuur 

46500/13 « Andere specifieke tussenkomsten van de centrale 

overheid”.  

Het niet gebruikte deel van de subsidie dient het voorwerp uit te 

maken van een overboeking naar het exploitatiereservefonds via 

het uitgaafartikel 0600/95400/01 «Overboeking naar het 

exploitatiereservefonds » en dit om te vermijden dat de 

gemeentedotatie zou beïnvloedt worden   (VOORHEEN)  

Koninklijk besluit van 13 mei 2020 

houdende het invoeren van een subsidie 

"Covid-19" voor de doelgroep van de 

openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn 

https://www.mi-

is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-van-

13-mei-2020-houdende-het-invoeren-

van-een-subsidie-covid-19-voor-de  

(VOORHEEN) 

Omzendbrief van 27 mei 2020 betreffende het 

koninklijk besluit houdende het invoeren van 

een subsidie “Covid-19” voor de doelgroep 

van de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn 

https://www.mi-

is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-

het-koninklijk-besluit-houdende-het-invoeren-

van-een-subsidie  

 15.000.000 €. - 75% na 20/05/2020 

- 25%  4de kwartaal 

2020 

Uniek Jaarverslag 

28/02/2021 
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3 Verhoging van het 

terugbetalingspercentage 

van het leefloon 

Koninklijk besluit nr. 43 van 26 juni 2020  

tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 

met het oog op een tijdelijke verhoging 

van het terugbetalingspercentage van 

het leefloon door de Staat ten opzichte 

van de OCMW’s in het kader van 

COVID-19  

 

https://www.mi-

is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-nr-

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

2002-met-het-oog-op-een  

Omzendbrief van 6 juli 2020 betreffende de 

tijdelijke verhoging van 15% van het 

terugbetalingspercentage van het leefloon.  

 

 

 

https://www.mi-

is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-betreffende-

de-tijdelijke-verhoging-van-15-van-het-

terugbetalingspercentage   

1 juni tot en 

met 31 

december 

2020 

 - 85% in 2020 geschat 

op grond van cijfers 

POD 

- 15% in januari 2021 

geschat op grond van 

cijfers POD 

Eenmaal cijfers stabiel 

in 2021: 

correcties/rechtzettingen  

 

➔ Eerste uitbetaling 

van 85% wordt in 

oktober 2020 

uitgevoerd 

Toepassing 

Novaprima 

Wij adviseren om de tijdelijke verhoging van 15% (van het 

betoelaagde bedrag van het leefloon) te voorzien op de functie 

8320 ‘Sociale bijstand’ en deze te boeken op het ontvangstartikel 

46500/15 “Specifieke tussenkomst van de centrale overheid in 

verband met de wet betreffende het recht op maatschappelijke 

integratie”.  

4 Toekenning van een 

premie van 50€ 

Koninklijk Besluit nr. 47 van 26 juni 2020 

tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3° en 5°, 

van de wet van 27 maart 2020 die 

machtiging verleent aan de Koning om 

maatregelen te nemen in de strijd tegen 

de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 (II) voor de toekenning van 

een tijdelijke premie aan de 

begunstigden van bepaalde sociale 

bijstandsuitkeringen 

 

https://www.mi-

is.be/nl/wetgeving/koninklijk-besluit-nr-

47-van-26-juni-2020-met-het-oog-op-

het-toekennen-van-een-tijdelijke  

 

Omzendbrief van 9 juli 2020 betreffende de 

toekenning van een premie van € 50 per 

leefloonbegunstigden of begunstigden van 

een hulpverlening equivalent aan het leefloon. 

 

 

 

https://www.mi-

is.be/nl/wetgeving/omzendbrief-van-9-juli-

2020-betreffende-de-toekenning-van-een-

premie-van-eu-50  

1 juli tot en 

met 31 

december 

2020 

 - 85% in 2020 geschat 

op grond van cijfers 

POD 

- 15% in januari 2021 

geschat op grond van 

cijfers POD 

Eenmaal cijfers stabiel 

in 2021: correcties – 

rechtzettingen 

 

➔ Eerste uitbetaling 

van 85% wordt in 

augustus 2020 

uitgevoerd met 

betalingsreferentie: 

COVIDPREMIE50 

Toepassing 

Novaprima 

Wij adviseren om de premie van 50€ te isoleren op de functie 

8790 “Covid-19” en deze te boeken op het ontvangstartikel 

46500/13 en de overeenstemmende uitgaven op de artikels 

8790/33XXX/XX.  

5  Iriscare GGC - 

Bijkomende subsidie 

250€  - rusthuizen en 

rust- en 

verzorgingstehuizen 

 Omzendbrief dd.9 juni 2020 over de 

steunmaatregelen aan de Brusselse non-

profit ondernemingen 

 

 een budget van € 250 

voorzien voor elk 

gebruikt bed tijdens 

het laatste kwartaal 

van 2019 

  Wij adviseren om deze bijkomende subsidie te voorzien op de 

functie 8341 « Bejaardentehuizen » en deze te boeken op de 

economische natuur  48500/01 « Specifieke tussenkomst ».   

6  Uitzonderlijke subsidie 

GGC –30 miljoen – ten 

voordele van de 19 

Brusselse OCMW’s  – 

Crisis COVID-19  

 Omzendbrief  dd.16 september 2020 

betreffende de toekenningsvoorwaarden en 

de verantwoording van de uitzonderlijke 

subsidie van 30 miljoen euro ten voordele van 

de 19 Brusselse OCMW’s – Crisis COVID-19 

Voor de 

gedane 

uitgaven 

tijdens de 

periode vanaf 

1 maart 2020 

en 31 

december 

2021  

30.000.000 €, onder 

verdeeld in 2 

schijven  :  

->  18 miljoen voor de 

algemene toewijzing 

voor courante 

bijkomende uitgaven 

die gelinkt zijn aan de 

crisis COVID-19 

(Schijf A) 

-> 12 miljoen voor een 

specifieke toewijzing 

inzake 

energiebegeleiding, 

ondersteuning in 

huisvesting, 

schuldbemiddeling, 

voedselhulp, sociale 

➔ Schijf A : Het deel 

van het bedrag dat 

elk OCMW toekomt 

(volgens bijlage 1) 

zal in één keer 

betaald worden, na 

de notificatie van 

het besluit inzake 

subsidiering door 

de Diensten van 

het Verenigd 

College. 

Vereffening à rato 

van 100% van het 

bedrag van schijf A 

vóór 31 december 

2020  

 

Het betreffen 

facultatieve subsidies 

die dienen te worden 

gemotiveerd op basis 

van een 

verantwoordingsdossier 

dat ten laatste op         

31 maart 2020 dient 

overgemaakt. 

Wij adviseren om deze uitzonderlijke subsidie en de 

overeenstemmende uitgaven te boeken op de functie                         

8790 “COVID-19”. De subsidie dient ingeschreven op het 

ontvangstartikel  46600/02 « Tussenkomst van de centrale 

overheid » ; Op het einde van het dienstjaar, dient het eventueel 

resterende gedeelte (van schijf A en/of B) dat niet werd gebruikt 

tijdens het dienstjaar 2020 te worden gestort in het 

exploitatiereservefonds door middel van een begrotingswijziging 

via het uitgaafartikel  0600/95400/01       « Overboeking naar het 

exploitatiereservefonds  » en dit om te vermijden dat de 

gemeentedotatie zou beïnvloedt worden alsook teneinde hun 

gebruik te  garanderen op het volgende dienstjaar. 

In het kader van de transparantie en ingeval een resterend 

bedrag van deze uitzonderlijke subsidie wordt overgeboekt naar 

het exploitatiereservefonds, nodigen wij u uit deze te 

vermelden/detailleren in het rapport van de technische groep.  
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coördinatie (in 

samenhang met de 

contracten inzake 

lokale sociale 

gezondheid), hulp 

voor 

eenoudergezinnen 

(Tranche B)  

 

➔ Schijf B : Het deel 

van het bedrag dat 

elk OCMW toekomt 

(volgens bijlage 2) 

kan slechts 

toegewezen 

worden na 

aanvaarding van de 

projecten door  het 

Verenigd College 

belast met Welzijn 

en Gezondheid . 

Na deze etappe, 

zullen de finale 

voorwaarden 

kunnen vastgelegd 

worden in een 

overeenkomst 

tussen elk OCMW 

en de Leden van 

het Verenigd 

College. 

Vereffening à rato 

van 100% van het 

bedrag van schijf B 

vóór 31 december 

2020 

 

 

 

 

 

 


