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Notulen van de ocmw raad 

Zitting van dinsdag 28 april 2020  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

Eddy Bevers, burgemeester. 

 

Georges Meeus, Marc De Laet, Griet Reyntiens, Michel Eeraerts, 

Anita Moens, Thierry Serrien, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De Jonghe, Alain 

Aelbrecht, Solange Cluydts, Bavo Anciaux, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort, Hilde Van Dyck, Nelleke Van de Ven, Gert Boey, 

Anthony Vanoverschelde, raadsleden. 

 

Luc Spiessens, Ronald Somers, Murat Oner, Maaike Bradt, Ilse 

Lenvain, schepenen. 

 

Dirk Blommaert, algemeen directeur 

 

Verontschuldigd: Kevin Eeraerts, Véronique De Wever, 

raadsleden 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Goedkeuring van het verslag van de openbare zitting van de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 31 maart 2020 

Welzijn 

Algemeen 

2. Tussenkomst in de verblijfskosten van woonzorgcentra en assistentiewoningen, 

onderhoudsplicht en betalingsverbintenis 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

1. Goedkeuring van het verslag van de openbare zitting van de raad voor 

maatschappelijk welzijn van 31 maart 2020 

 

Besluit: Unaniem 

Het verslag van de vorige vergadering van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 31 maart 2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

 
 

Welzijn 

Algemeen 

2. Tussenkomst in de verblijfskosten van woonzorgcentra en 

assistentiewoningen, onderhoudsplicht en betalingsverbintenis 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Wanneer een OCMW moet tussenkomen in de kosten van verblijf en verzorging in een 
woonzorgcentrum of een assistentiewoning moet de betrokkene in de eerste plaats zijn eigen 
middelen aanspreken maar als het OCMW dan nog moet bijleggen dan zal dient het OCMW de 
onderhoudsplichtigen aan te spreken om deze tussenkomst te recupereren.  

De onderhoudsplicht is een geval van familiale solidariteit. De Organieke wet van 8 juli 1976 over 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 98 paragraaf 2 en het Koninklijk Besluit 
van 9 mei 1984 bepalen in welke gevallen draagkrachtige personen gehouden zijn (gedeeltelijk) in 
te staan voor het levensonderhoud van behoeftige familieleden. 
Bloedverwanten in zowel opgaande en neerdalende lijn (kind, ouder, grootouder) zijn elkaar 
levensonderhoud verschuldigd. 

Feiten en context 

Indien het OCMW van Willebroek een financiële tussenkomst toekent aan een bewoner van een 

woonzorgcentrum of een assistentiewoning, dan zal het OCMW deze terugvorderen via de 
onderhoudsplichtige kinderen van deze bewoner en dit volgens bepaalde regels. Deze regels 
worden gebundeld in het reglement voor tussenkomst in verblijfskosten, zoals toegevoegd in 
bijlage en dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het BCSD, het VAB en de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn.  

 
Dit document geeft toelichting over de onderhoudsplicht bij financiële tussenkomst door het OCMW 
in de verblijfskosten in een woonzorgcentrum of assistentiewoningen. De onderhoudsplicht die 
beschreven wordt geldt zowel voor tussenkomsten in de verblijfskosten in het WZC Ten 
Weldebrouc als voor een ander WZC of het verblijf in een erkende assistentiewoning. 
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Er werd een procedure opgemaakt voor de aanvraag van een tussenkomst in de verblijfskosten, de 

onderhoudsplicht, de vraag naar vrijstelling en de betaling, de betalingsverbintenis en deze wordt 
ter goedkeuring voorgelegd aan het BCSD, het VAB en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.  
 
De verschillende sjablonen van beslissingen en brieven die gehanteerd zullen worden bij 

behandeling van een aanvraag worden eveneens gevoegd bij dit besluit en ter goedkeuring 
voorgelegd.  
 
De belangrijkste wijzigingen betreffen de herberekening van het kindsdeel na overlijden van een 
van de kinderen, het vrijstellen van onderhoudsplicht van mensen die in collectieve 
schuldenregeling zijn voor de duur van de collectieve, de aantoonbare verstoorde relatie tijdens de 
jeugdjaren als billijkheidsredenen voor vrijstelling van onderhoudsplicht.  

 
De documenten werden voor advies voorgelegd aan het Bijzonder Comité van de sociale dienst van 
14/4/20  en werden, na stemming met 3 onthoudingen, positief geadviseerd voor goedkeuring. 
 
De documenten werden voor goedkeuring voorgelegd aan het Vast Bureau van 17/4/20 en werden, 

positief geadviseerd voor goedkeuring door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 

 

Juridische grond 

 Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn, artikel 98 § 2 en 3 
 Koninklijk besluit van 9 mei 1984 (BS 24/5/1984), gewijzigd bij KB van 3/9/2004 (BS 

27/9/2004) tot uitvoering van artikel 100bis, § 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 

betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,  

 Ministeriele omzendbrief van 4/11/2004 - Verhaal van de kosten van maatschappelijke 

dienstverlening op de onderhoudsplichtigen – uniforme schaal van tussenkomsten 

Adviezen - argumenten 

Het reglement, de procedure en de bijlagen werden opgemaakt en positief geadviseerd door de 
financiële dienst, de sociale dienst en de sociale dienst van het woonzorgcentrum.  

 

het Bijzonder Comité sociale dienst geeft positief advies (na stemming met 3 onthoudingen) over 
het reglement en de procedure en bijhorende documenten.  
 
Het Vast Bureau geeft positief advies over het reglement en de procedure en bijhorende 
documenten.  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Niet van toepassing 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen tegen: Georges Meeus, Marc De Laet, Griet 

Reyntiens, Anita Moens, Serkan Bozyigit, Nick Boeykens, Robbe Carleer, Jeroen 

Van Santvoort 

Voor de fractie N-VA stemmen voor: Eddy Bevers, Michel Eeraerts, Eddy Moens, 

Daniel De Maeyer, Carine Praet, Alain Aelbrecht, Solange Cluydts, Luc Spiessens, 

Ronald Somers, Ilse Lenvain 

Voor de fractie CD&V stemmen voor: Hilde Van Dyck, Gert Boey, Murat Oner, 

Maaike Bradt 

Voor de fractie Groen stemmen tegen: Thierry Serrien, Nelleke Van de Ven, 

Anthony Vanoverschelde 

Voor de fractie N-VA stemmen tegen: Jeroen De Jonghe 
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Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist  
 
Artikel 1 : om onderstaande goed te keuren, zoals vastgelegd in de documenten in bijlage : 

 
 Reglement onderhoudsplicht bij financiële tussenkomst in de verblijfskosten in een 

woonzorgcentrum of assistentiewoningen 
 De procedure voor de behandeling van een hulpvraag tot financiële tussenkomst in de 

verblijfskosten in een woonzorgcentrum of assistentiewoningen 
 De bij de procedure horende ontwerpbeslissingen van het BCSD (3), brieven (6) en 

ontvangstbewijzen (2) en verklaringen op eer (1) 

 De betalingsverbintenis en voorwaarden ten aanzien van woonzorgcentra en 
assistentiewoningen, andere dan deze van het eigen OCMW 
 

Artikel 2 : de Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist om deze reglementen te laten ingaan vanaf 
1/5/2020. 
 

 

 

 

 

Dirk Blommaert Eddy Moens 

Algemeen Directeur Voorzitter 

 

 

 

 


