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Reglement op de toekenning van toelagen voor het lokaal opvanginitiatief
OVERW EGEND GEDEELTE
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976 en latere wijzigingen;
Gelet op de Wet van 2 april 1965 en latere wijzigingen betreffende het ten laste nemen van steun door
de OCMW’s;
Gelet op de Conventie van Genéve (vluchtelingenverdrag) van 28 juli 1951 en latere wijzigingen;
Gelet op de huidige asielprocedure zoals van toepassing sinds 1 juni 2007;
Overwegende dat de meeste asielzoekers uit het systeem van materiële opvang (LOI) komen waarbij
aan hen een wekelijks leef-en zakgeld wordt toegekend;
Overwegende dat ingeval deze asielzoekers overschakelen naar het systeem van maandelijkse
financiële steun/leefloon (bij erkenning van de vluchtelingenstatus), zij dienen te wachten tot het einde
van de maand alvorens het leefgeld/leefloon van die betreffende maand betaald wordt;
Dat voor de meeste dossiers deze termijn te lang is om financieel te overbruggen en dat om die reden
moet voorzien worden in de toekenning van één extra maand financiële steun/leefloon; hetzij niet
terugvorderbaar;
Overwegende dat het voor die dossiers eveneens aangewezen is te voorzien in:
-

-

Betaling van eerste maand huur; niet terugvorderbaar
Betaling van een huurwaarborg; terugvorderbaar naargelang de financiële mogelijkheden
binnen het dossier
Toekenning van een installatiepremie; deze stemt overeen met één keer het bedrag van het
leefgeld categorie personen met gezinslast; bedrag kan teruggevorderd worden van de POD
Maatschappelijke Integratie; indien de asielzoekers reeds een installatiepremie heeft gekregen,
dient het bedrag wel teruggevorderd te worden
De betaling van het wekelijks leef-en zakgeld in het kader van het LOI (materiële opvang) laten
doorlopen tot beslissing opstart dossier financiële steun/leefloon;

Overwegende dat het OCMW voor het Lokaal Opvanginitiatief wenst te voorzien in toelagen;
Na beraadslaging, besluit de OCMW-raad:
BESCHIKKEND GEDEELTE
ARTIKEL 1 /TOEPASSINGSPERIODE
Dit reglement is van toepassing op legislatuur 2019-2024.
ARTIKEL 2 /RECHTHEBBENDEN
Rechthebbenden op de toelagen van het Lokaal Opvanginitiatief zijn volgende personen: Asielzoekers
uit het systeem van materiële opvang.
ARTIKEL 3 /AANVRAAG
Rechthebbenden dienen zelf een aanvraag te richten aan het OCMW tot het bekomen van een toelage
voor het Lokaal opvanginitiatief. De aanvraag van de rechthebbenden zal worden voorgelegd de
eerstvolgende vergadering van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
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Reglement op de toekenning van toelagen voor het lokaal opvanginitiatief
ARTIKEL 3 /TOELAGE
De toelagen van het Lokaal Opvanginitiatief bedragen:
-

-

Toekenning wekelijks leef-en zakgeld volgens opgelegde normen FEDASIL
Toekenning kledingtoelage ad € 100,00/persoon/kwartaal
Toekenning tussenkomst in de medische en farmaceutische kosten, terugbetaald door POD
Maatschappelijke Integratie
Toekenning tussenkomst in de ambulante kosten en andere kosten en/of hospitalisatiekosten
verstrekt in een verplegingsinstelling, terugbetaald door POD Maatschappelijke Integratie/
Afleveren medische kaart via Medi-Prima
Ten laste name ziekenfondsbijdrage/aanvullende bijdrage, terugbetaald door POD
Maatschappelijke Integratie
Ten laste name VG-netabonnement Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn ad €
38,00/persoon
Aansluiting bij de Minder-Mobielen-Centrale
Toekenning andere diverse tussenkomsten in het kader van het LOI
a. Toekenning kraamgeld, dat evenwel wordt gegeven ‘in natura’ nl. via de ter beschikking
stelling van babybenodigdheden
b. Ten laste name pampers en babyvoeding
c. Toekenning € 25,00/kind voor aankoop van een geschenk voor de verjaardag
d. Ten laste name schoolfacturen / Nederlandse taallessen / handboeken voor het volgen
van Nederlandse les
e. Ten laste name treintickets voor procedure / advocaat of medische redenen
f. Toekenning € 25,00/maand/gezin voor herlading GSM (nodig voor procedure,
medische redenen, enz.)
g. Ten laste name lidgelden ingeval van aansluiting van kinderen bij plaatselijke
verenigingen (KLJ, chiro, voetbal, enz.)
h. Ten laste name kosten van Buitenschoolse Kinderopvang indien noodzakelijk
i. Sinterklaasfeest met geschenk van € 25,00/kind

ARTIKEL 4 /BEKENDMAKING
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april
2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal
bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden
bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones
en hulpverleningszones.
Op de gemeentelijke webstek wordt dit reglement gepubliceerd op https://www.kortenaken.be/bestuurdiensten/reglementen/ met vermelding van de datum waarop het door de OCMW-raad aangenomen
werd.
ARTIKEL 5 /INW ERKINGTREDING
Dit reglement treedt in werking vanaf 29 maart 2019.
Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen inzake deze materie.
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