
 

  

 

 
  

 

 

UNION DES VILLES 

ET COMMUNES DE 

WALLONIE  
(UVCW) 

Rue de l'Etoile, 14 
5000  -  NAMUR 
Tél.: 081.24.06.51 

  Fax: 081.24.06.52 

ASSOCIATION VILLE & 
COMMUNES DE BRUXELLES 
(BRULOCALIS) 

Rue d'Arlon,  53 Bte 4 
1040  -  BRUXELLES 
Tél.: 02.238.51.40 
 Fax: 02.280.60.90 

VERENIGING VAN 

VLAAMSE STEDEN 

EN GEMEENTEN 
(VVSG) 

Huis Madou 
Bischoffsheimlaan 1-8 
1000  -  BRUSSEL 
Tel : 02.211.55.00 
Fax: 02.211.56.00 

 

 

Uw kenmerk : 
Ons kenmerk : piet.vanschuylenbergh@vvsg.be 
corresp. :  
(VVSG)  Piet VAN SCHUYLENBERGH 02.211.55.27  
(UVCW)  Alain VAESSEN 081.24.06.50 
(Brulocalis)   Karine LALIEUX 02.238.51.56 
 
 

Bijlage:  

 
  
        Brussel, 6 juli 2020 
 
 
Beste voorzitter, 
 
Betreft: verhoging van het Covid Fonds – inzetbaarheid van de middelen 
 
We hebben de bevestiging gekregen van de beslissing van de Ministerraad van 26 juni jl. om het Covid Fonds 
met 110 miljoen euro te verhogen. We danken u van harte voor dit gebaar want dit is een zeer goede zaak. 
 
Deze verhoging biedt de OCMW’s immers de mogelijkheid hun rol goed te vervullen ten aanzien van de 
mensen met een laag inkomen. Zij worden immers het zwaarst getroffen door de Covid-19-crisis. 
 
We juichen ook de beslissing toe om het toepassingsgebied van de oorspronkelijke maatregel te verruimen 
naar het ondersteunen van kinderen in armoede en naar maatregelen op het vlak van energiearmoede. 
Bovendien krijgen de OCMW’s 10 miljoen euro extra werkingsmiddelen om de begeleiding van deze gezinnen 
in goede banen te leiden, wat een zeer goede zaak is. 
 
Een Koninklijk Besluit moet deze beslissing omzetten in regelgeving. Zo moet o.a. bepaald worden gedurende 
welke periode de OCMW’s deze middelen kunnen inzetten. Naar verluidt zou het ontwerp van Koninklijk 
Besluit bepalen dat deze middelen enkel ingezet kunnen worden van 1 juni 2020 tot 31 december 2020.  
 
Als dit zou kloppen dan willen we hierbij heel wat voorbehoud maken want dat zou deze beslissing voor de 
OCMW’s onuitvoerbaar maken: 
      

• De teksten die in voorbereiding zijn moeten het mogelijk maken dat alle OCMW’s het toegekende 

budget kunnen aanwenden en verantwoorden tot het einde van het jaar 2021, ook indien het om 

begrotingstechnische redenen nodig zou zijn dat de federale middelen in de loop van het jaar 2020 

aan de OCMW’s toegekend zouden worden. 

• De impact van de Covid-19-crisis zal zich maar volop de komende maanden laten voelen en vooral 

in het jaar 2021. De gevolgen die ons te wachten staan zijn nog grotendeels onbekend. Het is zeker 

dat we de grootste impact nog niet gezien hebben en, zoals de regering zelf verklaard heeft, zal 

deze impact vooral de komende maanden sterker worden als de tijdelijke maatregelen binnen de 

sociale zekerheid stelselmatig afgebouwd zullen worden. 

• Hoe zullen de OCMW’s binnen zo’n korte tijdspanne met deze belangrijke enveloppe uit het Fonds 

nieuwe sociale acties kunnen opzetten? De termijn die voorop gesteld wordt laat niet toe om de 

doelstelling van deze subsidie te halen, nl. op langere termijn de sociale gevolgen van de corona-

crisis te matigen.       

 
 

 

 

De heer Conner Rousseau 
Voorzitter sp.a 
Grasmarkt 105/37 
1000 Brussel 
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Daarom vragen we dat het Koninklijk Besluit uitdrukkelijk voorziet dat de budgetten die aan de OCMW’s 
toegekend worden door hen tot 31 december 2021 kunnen aangewend worden. 
 
We hopen dat u met onze wensen rekening wil houden en verblijven inmiddels, 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 

 
 

 

 
 

 
Luc VANDORMAEL 

Président de la Fédération 
des CPAS de l’Union des 
Villes et Communes de 

Wallonie 

Karine LALIEUX 
Présidente de la Fédération  

des CPAS Bruxellois  
Association Ville & Communes 

de Bruxelles 

Wim DRIES 
Voorzitter van de Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten 

 
 
 
 
 
Deze brief werd ook verstuurd naar: 

- Sophie Wilmès, Eerste Minister 

- Alexander De Croo, Vice-Eerste Minister 

- Koen Geens, Vice-Eerste Minister 

- David Clarinval, Vice-Eerste Minister 

- Denis Ducarme, Minister van maatschappelijke integratie 

- Nathalie Muyllle, Minister belast met armoedebestrijding 
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Uw kenmerk : 
Ons kenmerk : piet.vanschuylenbergh@vvsg.be 
corresp. :  
(VVSG)  Piet VAN SCHUYLENBERGH 02.211.55.27  
(UVCW)  Alain VAESSEN 081.24.06.50 
(Brulocalis)   Karine LALIEUX 02.238.51.56 
 
 

Bijlage:  

 
  
        Brussel, 6 juli 2020 
 
 
Beste voorzitter, 
 
Betreft: verhoging van het Covid Fonds – inzetbaarheid van de middelen 
 
We hebben de bevestiging gekregen van de beslissing van de Ministerraad van 26 juni jl. om het Covid Fonds 
met 110 miljoen euro te verhogen. We danken u van harte voor dit gebaar want dit is een zeer goede zaak. 
 
Deze verhoging biedt de OCMW’s immers de mogelijkheid hun rol goed te vervullen ten aanzien van de 
mensen met een laag inkomen. Zij worden immers het zwaarst getroffen door de Covid-19-crisis. 
 
We juichen ook de beslissing toe om het toepassingsgebied van de oorspronkelijke maatregel te verruimen 
naar het ondersteunen van kinderen in armoede en naar maatregelen op het vlak van energiearmoede. 
Bovendien krijgen de OCMW’s 10 miljoen euro extra werkingsmiddelen om de begeleiding van deze gezinnen 
in goede banen te leiden, wat een zeer goede zaak is. 
 
Een Koninklijk Besluit moet deze beslissing omzetten in regelgeving. Zo moet o.a. bepaald worden gedurende 
welke periode de OCMW’s deze middelen kunnen inzetten. Naar verluidt zou het ontwerp van Koninklijk 
Besluit bepalen dat deze middelen enkel ingezet kunnen worden van 1 juni 2020 tot 31 december 2020.  
 
Als dit zou kloppen dan willen we hierbij heel wat voorbehoud maken want dat zou deze beslissing voor de 
OCMW’s onuitvoerbaar maken: 
      

• De teksten die in voorbereiding zijn moeten het mogelijk maken dat alle OCMW’s het toegekende 

budget kunnen aanwenden en verantwoorden tot het einde van het jaar 2021, ook indien het om 

begrotingstechnische redenen nodig zou zijn dat de federale middelen in de loop van het jaar 2020 

aan de OCMW’s toegekend zouden worden. 

• De impact van de Covid-19-crisis zal zich maar volop de komende maanden laten voelen en vooral 

in het jaar 2021. De gevolgen die ons te wachten staan zijn nog grotendeels onbekend. Het is zeker 

dat we de grootste impact nog niet gezien hebben en, zoals de regering zelf verklaard heeft, zal 

deze impact vooral de komende maanden sterker worden als de tijdelijke maatregelen binnen de 

sociale zekerheid stelselmatig afgebouwd zullen worden. 

• Hoe zullen de OCMW’s binnen zo’n korte tijdspanne met deze belangrijke enveloppe uit het Fonds 

nieuwe sociale acties kunnen opzetten? De termijn die voorop gesteld wordt laat niet toe om de 

doelstelling van deze subsidie te halen, nl. op langere termijn de sociale gevolgen van de corona-

crisis te matigen.       

 
 

 

 

De heer Egbert Lachaert 
Voorzitter Open VLD 
Melsensstraat 34 
1000 Brussel 
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Daarom vragen we dat het Koninklijk Besluit uitdrukkelijk voorziet dat de budgetten die aan de OCMW’s 
toegekend worden door hen tot 31 december 2021 kunnen aangewend worden. 
 
We hopen dat u met onze wensen rekening wil houden en verblijven inmiddels, 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 

 
 

 

 
 

 
Luc VANDORMAEL 

Président de la Fédération 
des CPAS de l’Union des 
Villes et Communes de 

Wallonie 

Karine LALIEUX 
Présidente de la Fédération  

des CPAS Bruxellois  
Association Ville & Communes 

de Bruxelles 

Wim DRIES 
Voorzitter van de Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten 

 
 
 
 
 
Deze brief werd ook verstuurd naar: 

- Sophie Wilmès, Eerste Minister 

- Alexander De Croo, Vice-Eerste Minister 

- Koen Geens, Vice-Eerste Minister 

- David Clarinval, Vice-Eerste Minister 

- Denis Ducarme, Minister van maatschappelijke integratie 

- Nathalie Muyllle, Minister belast met armoedebestrijding 
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Bijlage:  

 
  
        Brussel, 6 juli 2020 
 
 
Beste voorzitter, 
 
Betreft: verhoging van het Covid Fonds – inzetbaarheid van de middelen 
 
We hebben de bevestiging gekregen van de beslissing van de Ministerraad van 26 juni jl. om het Covid Fonds 
met 110 miljoen euro te verhogen. We danken u van harte voor dit gebaar want dit is een zeer goede zaak. 
 
Deze verhoging biedt de OCMW’s immers de mogelijkheid hun rol goed te vervullen ten aanzien van de 
mensen met een laag inkomen. Zij worden immers het zwaarst getroffen door de Covid-19-crisis. 
 
We juichen ook de beslissing toe om het toepassingsgebied van de oorspronkelijke maatregel te verruimen 
naar het ondersteunen van kinderen in armoede en naar maatregelen op het vlak van energiearmoede. 
Bovendien krijgen de OCMW’s 10 miljoen euro extra werkingsmiddelen om de begeleiding van deze gezinnen 
in goede banen te leiden, wat een zeer goede zaak is. 
 
Een Koninklijk Besluit moet deze beslissing omzetten in regelgeving. Zo moet o.a. bepaald worden gedurende 
welke periode de OCMW’s deze middelen kunnen inzetten. Naar verluidt zou het ontwerp van Koninklijk 
Besluit bepalen dat deze middelen enkel ingezet kunnen worden van 1 juni 2020 tot 31 december 2020.  
 
Als dit zou kloppen dan willen we hierbij heel wat voorbehoud maken want dat zou deze beslissing voor de 
OCMW’s onuitvoerbaar maken: 
      

• De teksten die in voorbereiding zijn moeten het mogelijk maken dat alle OCMW’s het toegekende 

budget kunnen aanwenden en verantwoorden tot het einde van het jaar 2021, ook indien het om 

begrotingstechnische redenen nodig zou zijn dat de federale middelen in de loop van het jaar 2020 

aan de OCMW’s toegekend zouden worden. 

• De impact van de Covid-19-crisis zal zich maar volop de komende maanden laten voelen en vooral 

in het jaar 2021. De gevolgen die ons te wachten staan zijn nog grotendeels onbekend. Het is zeker 

dat we de grootste impact nog niet gezien hebben en, zoals de regering zelf verklaard heeft, zal 

deze impact vooral de komende maanden sterker worden als de tijdelijke maatregelen binnen de 

sociale zekerheid stelselmatig afgebouwd zullen worden. 

• Hoe zullen de OCMW’s binnen zo’n korte tijdspanne met deze belangrijke enveloppe uit het Fonds 

nieuwe sociale acties kunnen opzetten? De termijn die voorop gesteld wordt laat niet toe om de 

doelstelling van deze subsidie te halen, nl. op langere termijn de sociale gevolgen van de corona-

crisis te matigen.       

 
 

 

 

Mevrouw Meyrem Almaci 
Voorzitter Groen 
Sergeant De Bruynestraat 78-82 
1070 Anderlecht 
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Daarom vragen we dat het Koninklijk Besluit uitdrukkelijk voorziet dat de budgetten die aan de OCMW’s 
toegekend worden door hen tot 31 december 2021 kunnen aangewend worden. 
 
We hopen dat u met onze wensen rekening wil houden en verblijven inmiddels, 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 

 
 

 

 
 

 
Luc VANDORMAEL 

Président de la Fédération 
des CPAS de l’Union des 
Villes et Communes de 

Wallonie 

Karine LALIEUX 
Présidente de la Fédération  

des CPAS Bruxellois  
Association Ville & Communes 

de Bruxelles 

Wim DRIES 
Voorzitter van de Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten 

 
 
 
 
 
Deze brief werd ook verstuurd naar: 

- Sophie Wilmès, Eerste Minister 

- Alexander De Croo, Vice-Eerste Minister 

- Koen Geens, Vice-Eerste Minister 

- David Clarinval, Vice-Eerste Minister 

- Denis Ducarme, Minister van maatschappelijke integratie 

- Nathalie Muyllle, Minister belast met armoedebestrijding 
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Bijlage:  

 
  
        Brussel, 6 juli 2020 
 
 
Beste voorzitter, 
 
Betreft: verhoging van het Covid Fonds – inzetbaarheid van de middelen 
 
We hebben de bevestiging gekregen van de beslissing van de Ministerraad van 26 juni jl. om het Covid Fonds 
met 110 miljoen euro te verhogen. We danken u van harte voor dit gebaar want dit is een zeer goede zaak. 
 
Deze verhoging biedt de OCMW’s immers de mogelijkheid hun rol goed te vervullen ten aanzien van de 
mensen met een laag inkomen. Zij worden immers het zwaarst getroffen door de Covid-19-crisis. 
 
We juichen ook de beslissing toe om het toepassingsgebied van de oorspronkelijke maatregel te verruimen 
naar het ondersteunen van kinderen in armoede en naar maatregelen op het vlak van energiearmoede. 
Bovendien krijgen de OCMW’s 10 miljoen euro extra werkingsmiddelen om de begeleiding van deze gezinnen 
in goede banen te leiden, wat een zeer goede zaak is. 
 
Een Koninklijk Besluit moet deze beslissing omzetten in regelgeving. Zo moet o.a. bepaald worden gedurende 
welke periode de OCMW’s deze middelen kunnen inzetten. Naar verluidt zou het ontwerp van Koninklijk 
Besluit bepalen dat deze middelen enkel ingezet kunnen worden van 1 juni 2020 tot 31 december 2020.  
 
Als dit zou kloppen dan willen we hierbij heel wat voorbehoud maken want dat zou deze beslissing voor de 
OCMW’s onuitvoerbaar maken: 
      

• De teksten die in voorbereiding zijn moeten het mogelijk maken dat alle OCMW’s het toegekende 

budget kunnen aanwenden en verantwoorden tot het einde van het jaar 2021, ook indien het om 

begrotingstechnische redenen nodig zou zijn dat de federale middelen in de loop van het jaar 2020 

aan de OCMW’s toegekend zouden worden. 

• De impact van de Covid-19-crisis zal zich maar volop de komende maanden laten voelen en vooral 

in het jaar 2021. De gevolgen die ons te wachten staan zijn nog grotendeels onbekend. Het is zeker 

dat we de grootste impact nog niet gezien hebben en, zoals de regering zelf verklaard heeft, zal 

deze impact vooral de komende maanden sterker worden als de tijdelijke maatregelen binnen de 

sociale zekerheid stelselmatig afgebouwd zullen worden. 

• Hoe zullen de OCMW’s binnen zo’n korte tijdspanne met deze belangrijke enveloppe uit het Fonds 

nieuwe sociale acties kunnen opzetten? De termijn die voorop gesteld wordt laat niet toe om de 

doelstelling van deze subsidie te halen, nl. op langere termijn de sociale gevolgen van de corona-

crisis te matigen.       

 
 

 
 
 
De heer Bart De Wever 
Voorzitter N-VA 
Koningsstraat 47 - bus 6 
1000 Brussel 
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Daarom vragen we dat het Koninklijk Besluit uitdrukkelijk voorziet dat de budgetten die aan de OCMW’s 
toegekend worden door hen tot 31 december 2021 kunnen aangewend worden. 
 
We hopen dat u met onze wensen rekening wil houden en verblijven inmiddels, 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 

 
 

 

 
 

 
Luc VANDORMAEL 

Président de la Fédération 
des CPAS de l’Union des 
Villes et Communes de 

Wallonie 

Karine LALIEUX 
Présidente de la Fédération  

des CPAS Bruxellois  
Association Ville & Communes 

de Bruxelles 

Wim DRIES 
Voorzitter van de Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten 

 
 
 
 
 
Deze brief werd ook verstuurd naar: 

- Sophie Wilmès, Eerste Minister 

- Alexander De Croo, Vice-Eerste Minister 

- Koen Geens, Vice-Eerste Minister 

- David Clarinval, Vice-Eerste Minister 

- Denis Ducarme, Minister van maatschappelijke integratie 

- Nathalie Muyllle, Minister belast met armoedebestrijding 
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Bijlage:  

 
  
        Brussel, 6 juli 2020 
 
 
Beste voorzitter, 
 
Betreft: verhoging van het Covid Fonds – inzetbaarheid van de middelen 
 
We hebben de bevestiging gekregen van de beslissing van de Ministerraad van 26 juni jl. om het Covid Fonds 
met 110 miljoen euro te verhogen. We danken u van harte voor dit gebaar want dit is een zeer goede zaak. 
 
Deze verhoging biedt de OCMW’s immers de mogelijkheid hun rol goed te vervullen ten aanzien van de 
mensen met een laag inkomen. Zij worden immers het zwaarst getroffen door de Covid-19-crisis. 
 
We juichen ook de beslissing toe om het toepassingsgebied van de oorspronkelijke maatregel te verruimen 
naar het ondersteunen van kinderen in armoede en naar maatregelen op het vlak van energiearmoede. 
Bovendien krijgen de OCMW’s 10 miljoen euro extra werkingsmiddelen om de begeleiding van deze gezinnen 
in goede banen te leiden, wat een zeer goede zaak is. 
 
Een Koninklijk Besluit moet deze beslissing omzetten in regelgeving. Zo moet o.a. bepaald worden gedurende 
welke periode de OCMW’s deze middelen kunnen inzetten. Naar verluidt zou het ontwerp van Koninklijk 
Besluit bepalen dat deze middelen enkel ingezet kunnen worden van 1 juni 2020 tot 31 december 2020.  
 
Als dit zou kloppen dan willen we hierbij heel wat voorbehoud maken want dat zou deze beslissing voor de 
OCMW’s onuitvoerbaar maken: 
      

• De teksten die in voorbereiding zijn moeten het mogelijk maken dat alle OCMW’s het toegekende 

budget kunnen aanwenden en verantwoorden tot het einde van het jaar 2021, ook indien het om 

begrotingstechnische redenen nodig zou zijn dat de federale middelen in de loop van het jaar 2020 

aan de OCMW’s toegekend zouden worden. 

• De impact van de Covid-19-crisis zal zich maar volop de komende maanden laten voelen en vooral 

in het jaar 2021. De gevolgen die ons te wachten staan zijn nog grotendeels onbekend. Het is zeker 

dat we de grootste impact nog niet gezien hebben en, zoals de regering zelf verklaard heeft, zal 

deze impact vooral de komende maanden sterker worden als de tijdelijke maatregelen binnen de 

sociale zekerheid stelselmatig afgebouwd zullen worden. 

• Hoe zullen de OCMW’s binnen zo’n korte tijdspanne met deze belangrijke enveloppe uit het Fonds 

nieuwe sociale acties kunnen opzetten? De termijn die voorop gesteld wordt laat niet toe om de 

doelstelling van deze subsidie te halen, nl. op langere termijn de sociale gevolgen van de corona-

crisis te matigen.       

 
 

 
 
De heer Joachim Coens 
Voorzitter CD&V 
Wetstraat 89 
1040 Brussel  
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Daarom vragen we dat het Koninklijk Besluit uitdrukkelijk voorziet dat de budgetten die aan de OCMW’s 
toegekend worden door hen tot 31 december 2021 kunnen aangewend worden. 
 
We hopen dat u met onze wensen rekening wil houden en verblijven inmiddels, 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 

 
 

 

 
 

 
Luc VANDORMAEL 

Président de la Fédération 
des CPAS de l’Union des 
Villes et Communes de 

Wallonie 

Karine LALIEUX 
Présidente de la Fédération  

des CPAS Bruxellois  
Association Ville & Communes 

de Bruxelles 

Wim DRIES 
Voorzitter van de Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten 

 
 
 
 
 
Deze brief werd ook verstuurd naar: 

- Sophie Wilmès, Eerste Minister 

- Alexander De Croo, Vice-Eerste Minister 

- Koen Geens, Vice-Eerste Minister 

- David Clarinval, Vice-Eerste Minister 

- Denis Ducarme, Minister van maatschappelijke integratie 

- Nathalie Muyllle, Minister belast met armoedebestrijding 



 

 

Cpas sur serveur – courrier politique –  3/3 

 


	20200706_ brief Conner Rousseau-COVID fonds
	20200706_ brief Egbert Lachaert_COVID fonds
	20200706_ brief Meyrem Almaci_COVID fonds
	20200706_brief Bart De Wever_COVID fonds
	20200706_brief Joachim Coens_COVID fonds

