
 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 september 2018 
betreffende de goedkeuring van het reglement inzake de toekenning van staatssubsidies aan OCMW-cliënteel ter 
bevordering van hun participatie en sociale activering. 
 

 
REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN STAATSSUBSIDIES AAN O.C.M.W.-CLIËNTEEL  

TER BEVORDERING VAN HUN PARTICIPATIE EN SOCIALE ACTIVERING 
 

 

Op basis van het koninklijk besluit houdende toekenning van een financiële tegemoetkoming aan bepaalde 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn als gevolg van de hervorming van de maatregelen ter 
bevordering van de participatie en de sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening. 

Artikel 1: Doelgroep 
Fase 1: 

1. De cliënten in budgetbeheer en budgetbeheer in een collectieve schuldbemiddeling. 
2. Cliënten die over meer dan 1.500 euro aan spaargelden beschikken, komen niet in aanmerking om te 

genieten van de maatregel. 
3. Cliënten waarvan de sociale dienst weet heeft dat zij geen gebruik zullen maken van deze maatregel, 

worden niet opgenomen in de lijst van verdeling. 
Fase 2: 

De sociale dienst kan uitzonderlijk en steeds in gezamenlijk overleg uitzonderingen op deze doelgroep toestaan. 
Uitzonderingen kunnen enkel en alleen indien het gaat om cliënten die niet tot de bovenvermelde categorieën 
behoren, doch cliënten van het OCMW zijn. 

Artikel 2 
De sociale dienst zal ambtshalve nagaan wie in aanmerking komt en voor welke activiteiten en kosten. 

Artikel 3: Criterium 
De gerechtigden vermeld onder artikel 1 moeten op datum van hun gerechtigdheid (datum berekening door de 
sociale dienst) 3 maanden in budgetbeheer of collectieve schuldenregeling zijn. 

Artikel 4: De verdeling van de maximale individuele toelage: 
De cliënten dienen geen eigen bijdrage te betalen. 

1° In een eerste fase wordt de maximale individuele jaarlijkse subsidie als volgt berekend: X=
YxA

B
 

waarbij 

X=de maximale jaartoelage per dossier 

Y=de totale jaarsubsidie of toelage 

B=het totaal aantal maanden budgetbeheer van alle betrokken dossiers in het betreffende jaar 

A=het aantal maanden van één betrokken dossier in het betreffende jaar 

2° In een tweede fase zullen op het einde van de referteperiode de eventuele saldi over deze cliënten verdeeld 
worden bij wie de hen toegekende subsidie ontoereikend is. Deze saldi zullen over de in aanmerking komende 
cliënten verdeeld worden volgens de verdeelsleutel zoals vermeld in 1°, waarbij Y in dit geval staat voor het totale 
nog te verdelen saldo. 

Artikel 5 
Uitzonderingen op deze criteria kunnen te allen tijde gebeuren op basis van een maatschappelijk verslag, 
opgemaakt door de maatschappelijk assistent van het OCMW en in overleg met de sociale dienst. 
 


