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Notulen van de ocmw raad 

Zitting van dinsdag 24 november 2020  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

Eddy Bevers, burgemeester. 

 

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

Michel Eeraerts, Anita Moens, Thierry Serrien, Serkan Bozyigit, 

Nick Boeykens, Daniel De Maeyer, Carine Praet, Jeroen De 

Jonghe, Alain Aelbrecht, Solange Cluydts, Véronique De Wever, 

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 

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 27 oktober 2020 

HRM 

2. Verhoging instapratio tweede pensioenpijler in kader van de korting op de 

responsabiliseringsbijdrage met ingang van 1 januari 2021 

ICT 

3. Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 10 

december 2020 – mandaat van de OCMW-raad 

Welzijn 

Algemeen 

4. Overeenkomst ocmw Willebroek - Willebroek winkelhart in kader van 

consumptiebonnen voor kwetsbaren 

Bijzonder Comité Sociale Dienst 

Sociale dienst 

5. Covid-maatregelen tussenkomsten achterstallen waterfactuur en minimale 

levering gas 
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Bijkomende punten van de openbare zitting 

 

Welzijn 

Algemeen 

6. Toegang tot de gegevens van de KSZ van rechthebbenden op een 

tegemoetkoming IGO/IVT/IT in het kader van automatische toekenning 

consumptiebonnen 
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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 27 oktober 2020 

 

Besluit: Unaniem 

Het verslag van de vorige vergadering van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 27 oktober 2020 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

 
 

HRM 

2. Verhoging instapratio tweede pensioenpijler in kader van de korting op de 

responsabiliseringsbijdrage met ingang van 1 januari 2021 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Tweede pensioenpijler 
 

Op 19 november 2008 sloten de gesprekspartners in het comité C1 voor de provinciale en 
plaatselijke overheidsdiensten, onderafdeling Vlaams Gewest en Vlaamse Gemeenschap het 
sectorale akkoord voor de jaren 2008-2013.  
Een van de punten uit dat sectoraal akkoord was de opstart van een aanvullend pensioen of 
tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel. Het personeel van de lokale sector bestond 
toen voor ongeveer de helft uit contractuele personeelsleden (Willebroek 2019: 75% contractueel). 
Voor een belangrijk deel gaat het om laaggeschoolden of om personeelsleden in lagere niveaus.  

 
Vóór 2010 hadden die contractuele personeelsleden enkel een werknemerspensioen, dat, rekening 
houdend met hun loonniveau en ten opzichte van het overheidspensioen van de statutaire 
personeelsleden, laag tot erg laag is. De geleidelijke uitbouw van een tweede pensioenpijler vanaf 
2010 had de bedoeling om die onrechtvaardigheid t.o.v. de pensioenregeling van statutaire 
personeelsleden (het overheidspensioen) te verhelpen.  
 

Vanaf 2010 werd daarom voor gemeente en OCMW Willebroek een pensioenplan afgesloten bij OFP 
Provant (OFP = Organisme voor de Financiering van Pensioenen) dat werkt met een vaste 
prestatieplan. OCMW en gemeente Willebroek kozen voor een instapratio van 30% (kloofdichting). 
Dit is te vergelijken met een vaste bijdrageplan en cash balance plan van andere aanbieders van 
tweede pensioenpijlers (zoals RSZPPO) van ongeveer 5% (= overeenstemmend percentage tussen 
pensioenplan van Provant en dat van RSZPPO/Ethias). 

 
Responsabiliseringsbijdrage 
 
Naast het werknemerspensioen voor de contractuele personeelsleden bestaat er voor de vast 
benoemde personeelsleden het systeem van een overheidspensioen. De lokale besturen staan zelf 
in voor de financiering van de pensioenen van hun statutaire personeelsleden via een gesloten 
financieringssysteem.  
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Willebroek is voor de statutaire medewerkers aangesloten bij het gesolidariseerd pensioenfonds 

voor de provinciale en plaatselijke besturen, ondertussen een onderdeel geworden van de federale 
pensioendienst. 
 
Een bepaald deel van het loon van de statutaire medewerkers wordt, via een persoonlijke bijdrage 

(7,5%) en een werkgeversbijdrage (34%), als basispensioenbijdrage gestort in dat fonds. Het 
fonds zorgt voor de uitbetaling van de pensioenen van de statutaire medewerkers. 
 
Door allerlei factoren en evoluties stijgen de pensioenuitgaven van de lokale besturen en 
overstijgen die bij bepaalde besturen zelfs de basispensioenbijdrage van die besturen. De 
prognoses wijzen uit dat het verschil tussen pensioenbijdrage en pensioenlast nog geruime tijd zal 
stijgen. Wanneer de pensioenlast hoger is dan de pensioenbijdrage zorgt dit voor een onevenwicht 

en dreigt het systeem onbetaalbaar te worden. De besturen die in die positie zitten, worden 
geresponsabiliseerd. Concreet betekent dit dat er sinds 2012 bovenop de basispensioenbijdrage 
aan die besturen ook een responsabiliseringsbijdrage wordt aangerekend. 
 
Die responsabiliseringsbijdrage wordt berekend door het verschil tussen de pensioenlast en de 

basispensioenbijdrage te vermenigvuldigen met een bepaalde responsabiliseringscoëfficiënt. Deze 

coëfficiënt bedraagt tot op vandaag 50%, maar kan en zal in de toekomst enkel maar stijgen 
(prognose: stijging naar 76% in 2025).  
 
Zowel het OCMW als gemeente Willebroek dienen sinds 2012 een responsabiliseringsbijdrage te 
betalen die zoals bij zeer veel lokale besturen zwaar weegt op het meerjarenplan. 
 
Korting op de responsabiliseringsbijdrage 

 
Om een oplossing te bieden aan de stijgende pensioenlasten van de lokale overheden en ter 
stimulatie van een meer uitgebreide en dus meer interessante tweede pensioenpijler voor de 
contractuele personeelsleden werd er via de wet van 30/03/2018 de mogelijkheid tot een korting 
op de responsabiliseringsbijdrage voorzien. 
 
Deze korting wordt bekomen door alle contractuele personeelsleden, uitgezonderd bepaalde 

categorieën zoals de artikel 60§7 medewerkers, een tweede pensioenpijler toe te kennen vanaf 1 

januari 2019. 
 
De minimumbijdrage voor deze tweede pensioenpijler is niet bepaald voor 2019, maar diende in 
geval van het vaste-prestatieplan van OFP Provant in 2020 gelijk te zijn aan een instapratio van 
minstens 25% en vanaf 2021 aan een instapratio van minstens 35%.  

 
Aangezien de gemeente en OCMW Willebroek een percentage van 30% hebben, voldoen zij op dat 
vlak aan de voorwaarden voor 2019 en 2020. Vanaf 2021 dient dit percentage voor zowel 
gemeente als OCMW te verhogen om te kunnen blijven genieten van de financiële incentive op de 
responsabiliseringsbijdrage. 
 
Er is echter een belangrijke keerzijde aan de korting, aangezien deze niet wordt gefinancierd door 

de hogere overheid of uit de schatkist, maar door de lokale besturen zelf. De financiering van die 
korting gebeurt door die besturen die geen of een onvoldoende hoge tweede pensioenpijler hebben 
ingevoerd voor alle contractuele personeelsleden. De kortingen van de andere besturen worden  
gefinancierd door verhoging van de responsabiliseringscoëfficiënt van die besturen die niet voldoen 
naar een maximum 100% (i.p.v. de huidige 50%) te brengen. Zodoende hebben alle besturen er 

baat bij om te voldoen aan de voorwaarden. 
 

De korting op de responsabiliseringbijdrage bedraagt de helft van de bijdrage, inclusief de 
bijzondere werkgeversbijdrage van 8,86%, aan de tweede pensioenpijler. 
 
De responsabiliseringsbijdrage 2019 bedroeg voor de gemeente 377.313 euro en voor het OCMW 
300.775 euro. Op basis van de simulaties zal deze bijdrage blijven stijgen de volgende jaren. 
 

Door de eerdere beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn op 17/12/2019 om de tweede 
pensioenpijler uit te breiden naar alle contractuele medewerkers van het OCMW-bestuur, 
uitgezonderd de artikel 60-medewerjers, werd een korting bekomen van 69.961 euro voor het 
OCMW. Voor de gemeente bedroeg de korting 45.796 euro. 
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Willebroek heeft er alle baat bij om deze korting te behouden en te blijven voldoen aan de 
voorwaarden zoals voorzien in de wet van 30/03/2018. Om te kunnen blijven genieten van die 
korting dienen wij ook te zorgen dat de instapratio voor de tweede pensioenpijler naar het vereiste 
percentage wordt gebracht vanaf 2021. 

 
In de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2019 werd reeds een verhoging van de 
instapratio naar 35% beslist vanaf 2021. Op die moment voldeed het OCMW door die verhoging 
aan de minimale instapratio. 
 

Feiten en context 

Het pensioenplan moet in een voldoende hoog aanvullend pensioen voorzien om van een korting 

op de responsabiliseringsbijdrage te kunnen blijven genieten.  
 
In een vorige communicatie was een instapratio van 35% voldoende vanaf 2021. In de laatste 
versie van de FAQ m.b.t. de korting is er een vaste omzettingscoëfficiënt bepaald om van een 

baremieke wedde naar het RSZ-loon over te gaan indien er geen reëel RSZ-loon beschikbaar is.  
 

Met deze nieuwe omzetting komt een plan met instapratio van 35% overeen met 5,95% van het 
RSZ-loon, terwijl de wet 6% van het RSZ-loon oplegt als minimumvoorwaarde. M.a.w. voldoet de 
35% niet maar aan de voorwaarden. 
 
Deze wettelijke voorwaarde omgezet naar de instapratio’s van het OFP PROVANT geven volgende 
percentages:  
- Vanaf 01/01/2020 moet de instapratio minstens 25% bedragen  

- Vanaf 01/01/2021 moet de instapratio minstens 36% bedragen  
 
 
Aangezien de instapratio van het OCMW voor 2021 op 35% werd beslist in de RMW van 
17/12/2019, voldoet het OCMW niet meer aan de noodzakelijke voorwaarden en is er geen recht 
op een vermindering van de responsabiliseringsbijdrage voor 2020. 
 

Een nieuwe aanpassing en verhoging naar een instapratio van 36% is vereist. 

Juridische grond 

- Het Decreet Lokaal Bestuur,  inzonderheid op artikels 40, 41 en 84 §1; 
- De wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel 

van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid; 
- Het protocol 148/2 van 18 juli 2005 houdende het sectoraal akkoord voor de federaal 

gefinancierde  gezondheidssectoren – publieke sector, meer bepaald punt 9, waar voor de 
personeelsleden van de federaal gefinancierde gezondheidsinstellingen in specifieke 
plannen voor een tweede pensioenpijler voor contractanten werden voorzien; 

- Het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen, 
afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008; 

- De wet van 30/03/2018 
- De faq die de FOD publiceerde eind september 2019 over de vermindering van de 

responsabiliseringsbijdrage ingevolge de toepassing van de wet van 30/03/2018 
- Het OCMW-besluit tot toetreding tot OFP Provant voor de contractuele personeelsleden van 

OCMW Willebroek van 17/02/2011 

- Bijkomende informatienota VVSG over de mogelijke korting op of verhoging van de 
responsabiliseringsbijdrage m.b.t. het jaar 2019 en volgende 

 

Adviezen - argumenten 

De intentie en het advies van het vast bureau van 6 november 2020 om de eerdere beslissing van 
de RMW van 17 december 2019 over de verhoging van de instapratio naar 35% om te zetten naar 
36%. 
 
Het protocol afgesloten met de representatieve vakorganisaties in het bijzonder comité van 13 
oktober 2021. 
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Financiële gevolgen & communicatie 

Er zal budget voorzien worden in de meerjarenplanning om de kosten te dekken. 

 

Besluit: Unaniem 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit: 
 

Artikel 1 : Om te kunnen blijven voldoen aan de voorwaarden voor de korting op de 
responsabiliserings-bijdrage zal de instapratio vanaf 2021 voor alle aangesloten personeelsleden 
van OCMW Willebroek/gemeente Willebroek verhoogd worden van 35% naar 36%. 

 
 

ICT 

3. Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 10 

december 2020 – mandaat van de OCMW-raad 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 10 december 2020 – mandaat 
van de OCMW-raad 
 

Feiten en context 

Juridische grond 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder 
op art. 77 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn en inzake de 

intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna 
kortweg “Cipal”); 

 
Gelet op de statuten van Cipal; 
 
Gelet op het raadsbesluit van 26 februari 2019 inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger van 
het OCMW op de Algemene Vergaderingen van Cipal; 
 
Gelet op de oproeping  tot de Algemene Vergadering van Cipal van 10 december 2020 met de 

volgende agendapunten: 
 

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers 
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2021 
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering 

 

Gelet op de toelichtende nota van Cipal betreffende de agendapunten van deze Algemene 
Vergadering; 
 
Gelet op de voorstellen van de Raad van Bestuur van Cipal; 
 

Adviezen - argumenten 

Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te 

weigeren. 
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Financiële gevolgen & communicatie 

Nvt. 

Besluit: 

Voor de fractie sp.a stemmen voor: 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, Jeroen De Jonghe, 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 Onafhankelijk raadslid 1 onthouden zich: Kevin Eeraerts 

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

Anthony Vanoverschelde 

Voor de fractie Onafhankelijk raadslid 2 onthouden zich: Véronique De Wever 

Voor de fractie Open VLD stemmen voor: Bavo Anciaux 

Artikel 1: Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de 
agendapunten van de Algemene Vergadering van Cipal van 10 december 2020 goedgekeurd. 
 
Artikel 2: De vertegenwoordiger van het OCMW wordt gemandateerd om op de Algemene 

Vergadering van Cipal van 10 december 2020 te handelen en te beslissen conform dit besluit. 
Indien deze Algemene Vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze Algemene 
Vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger van 
het OCMW gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda. 
 
Artikel 3: Het vast bureau wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit en in het 

bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal. 
 

 
 

Welzijn 

Algemeen 

4. Overeenkomst ocmw Willebroek - Willebroek winkelhart in kader van 

consumptiebonnen voor kwetsbaren 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De Vlaamse Regering besliste in juni om 15 miljoen euro ter beschikking te stellen van de lokale 
besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor een consumptiebudget voor kwetsbare 

huishoudens. Lokale besturen zullen hun deel van dit budget kunnen aanvragen om 
lokale consumptiebonnen voor kwetsbare gezinnen te financieren.  

Op 10 juli besliste de Vlaamse Regering over de voorwaarden en de procedure om deze subsidie 
aan te vragen. Lokale besturen kunnen hun aanvraag indienen bij het Agentschap Binnenlands 
Bestuur (ABB) tot en met 30 september 2020. ABB betaalt de eerste schijf van 90% uit op uiterlijk 
31 december 2020.  
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In de gemeenteraad van 22 september 2020 keurde de raad de subsidieaanvraag bij het 

agentschap goed om aan de meer kwetsbare bevolking in Willebroek consumptiebonnen te kunnen 
toekennen.  

Het OCMW verkoos volgende uitkeringsgerechtigde doelgroepen : 

 personen met een leefloon of gelijkgestelde steun 

 personen met een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) 

 personen met een integratietegemoetkoming (ITT) hebben 

 personen met een inkomstengarantie voor ouderen (IGO). 

Het OCMW van Willebroek wijst per gerechtigde een bedrag toe van 70€ in consumptiebonnen.  

De consumptiebonnen worden aan de gerechtigden per post bezorgd in december 2020 via een 

automatisch recht op basis van de verkregen persoonsgegevens van KSZ van gerechtigden op een 
leefloon/IVT/IT en IGO.  

De bonnen worden verspreid in november en hebben een geldigheidsduur van 1/12/2020 (vanaf 

verspreiding) tot en met 30/6/2021.  

Feiten en context 

Het OCMW kiest ervoor om de bijkomende financiële ondersteuning aan te bieden via het 
bestaande systeem van bonnen in samenwerking met Willebroek Winkelhart. Willebroek Winkelhart 

deed een extra oproep naar handelaars om lid te worden en er zijn ook verschillende handelaars 
uit het Willebroekse ingestapt. De lijst is toegevoegd in bijlage bij dit besluit.  

Het OCMW sluit met de vereniging Willebroek winkelhart een overeenkomst af in het kader van de 
bedeling van consumptiebonnen om alle modaliteiten voor terugbetaling vast te leggen. De 
consumptiebonnen kunnen gebruikt worden bij alle handelaars die lid zijn van Willebroek 
Winkelhart. Een lijst van alle Willebroekse deelnemende handelaars zal bij verspreiding aan de 

gerechtigden bezorgd.  

Hierdoor versterken we de lokale economie. De bonnen kunnen conform de voorwaarden van het 
subsidiebesluit door de winkels bij het bestuur worden ingewisseld tussen 1 december 2020 en 30 
september 2021.  

Rechthebbenden op voedselbedeling bij Argos kunnen de bonnen eveneens gebruiken in de lokale 
sociale kruidenier van Argos. Argos kan onder dezelfde voorwaarden als de handelaars van 
Willebroek Winkelhart de bonnen ter uitbetaling voorleggen.   

Juridische grond 

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een specifieke subsidie aan 
de Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van 

het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. 
 

Adviezen - argumenten 

De welzijnsdiensten vinden het aangewezen met het oog op een vlotte toewijzing en terugbetaling 
van de consumptiebonnen om met Willebroek Winkelhart de bijgevoegde overeenkomst af te 
sluiten. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

Visum :  0  nee         x  ja  Visumnummer :2020/105 Dienstjaar :  2020 

Nr. MJP : 2819 ARK: 6481231 Code beleidsveld: 0909 

Actie: AC 0000139 Bedrag : 80570 (waarde bonnen ) +  
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drukwerk (250) 

 
Visum werd reeds verleend in Raad voor Maatschappelijk Welzijn 22/9/202 

 

Besluit: Unaniem 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besluit 

Artikel 1 :  zijn goedkeuring te hechten aan de overeenkomst met de vereniging Willebroek 
Winkelhart in het kader van de bedeling van consumptiebonnen waarin alle modaliteiten 

worden vastgelegd. De consumptiebonnen kunnen gebruikt worden bij alle handelaars die lid 
zijn van Willebroek Winkelhart. Een lijst van alle Willebroekse deelnemende handelaars en de 
overeenkomst is toegevoegd bij dit besluit.  

 
 

Bijzonder Comité Sociale Dienst 

Sociale dienst 

5. Covid-maatregelen tussenkomsten achterstallen waterfactuur en minimale 

levering gas 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Zowel de federale als de regionale overheden hebben maatregelen genomen en financieringen 

voorzien voor de OCMW’s om gezinnen en personen met een (verhoogd) armoederisico te 
ondersteunen ingevolge Covid.  

Het OCMW wenst maatregelen te nemen om deze doelgroep te beschermen tegen inperking van 
basisbehoeften in casu het waterverbruiken het gasverbruik en hen anderzijds ook te  stimuleren 
om  lopende betaalplannen of verbruiksafspraken correct na te leven. 

De voorgestelde toelage inzake waterfacturen, de aangepaste werkwijze tot toekenning minimale 
levering alsook de mogelijkheid voor een beslissing tot  niet-terugvordering van het cliëntaandeel 

(30%) vormen een aanpassing op de bestaande steunnormregeling. 
 

Feiten en context 

Gelet op het bijkomend risico op water- en energiearmoede ingevolge Covid, wordt voorgesteld om 
: 

1) een aanvullende tussenkomst in waterfacturen te verlenen aan welbepaalde personen en 
gezinnen overeenkomstig de in het regelement voorgestelde voorwaarden en criteria;  

2) ingevolge de genomen Covid-maatregelen op algemeen en lokaal niveau, het maximaal 
mogelijk te maken dat personen en gezinnen die bedreigd worden door energiearmoede de 
toegang wordt verleend tot het bekomen van het voordeel van de minimale levering door de 
aanvraagprocedure hiervoor aan te passen; 

3) de terugvordering van het cliëntaandeel van 30% niet toe te passen indien de begunstigden 
correcte medewerking verleden door tijdige opladingen; 

 
De modaliteiten van deze tussenkomsten zijn opgenomen in het reglement in bijlage.  
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Juridische grond 

 Uitvoering van de maatregel wordt mogelijk gemaakt in toepassing van  de 
Omzendbrief van 14 juli 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. 

 
 De uitvoering van deze maatregel wordt mogelijk gemaakt  ingevolge de beslissing tot 

bekrachtiging  en afkondiging van het decreet tot het nemen van dringende 
maatregelen over de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale 
besturen, en over de armoedebestrijding naar aanleiding van de Covid-19-pandemie. 
Dit decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 17 juni 2020. 

 

Adviezen – argumenten 

De dienst schuldbemiddeling adviseert :  

1) Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde maatregelen en aldus de steunnormregeling te 

wijzigen zodat uitvoering mogelijk wordt gemaakt. 

2) Positief advies te verstrekken aan het Vast Bureau en de Raad voor Maatschappelijk welzijn om 
de voorgestelde maatregelen goed te keuren. 

 

Financiële gevolgen & communicatie 

nvt 

 

Besluit: Unaniem 

Het Vast Bureau besluit :  

 
Artikel 1 : Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde maatregelen en de aanpassing van de 
steunnormregeling tot uitvoering van de maatregelen :  

 
4) een aanvullende tussenkomst in waterfacturen te verlenen aan welbepaalde personen en 

gezinnen overeenkomstig de in het regelement voorgestelde voorwaarden en criteria;  
5) ingevolge de genomen Covid-maatregelen op algemeen en lokaal niveau, het maximaal 

mogelijk te maken dat personen en gezinnen die bedreigd worden door energiearmoede de 
toegang wordt verleend tot het bekomen van het voordeel van de minimale levering door de 
aanvraagprocedure hiervoor aan te passen; 

6) de terugvordering van het cliëntaandeel van 30% niet toe te passen indien de begunstigden 
correcte medewerking verleden door tijdige opladingen 
 

Artikel 2 : verleent een positief advies aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn tot goedkeuring 
van de voorgestelde maatregelen. 
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Bijkomende punten van de openbare zitting 

Welzijn 

Algemeen 

6. Toegang tot de gegevens van de KSZ van rechthebbenden op een 

tegemoetkoming IGO/IVT/IT in het kader van automatische toekenning 

consumptiebonnen 

Punt op de agenda geplaatst op verzoek van de heer Jeroen De Jonghe, N-VA fractie en 
de heer Gert Boey, CD&V fractie, overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal 
bestuur 

   (de tekst wordt integraal overgenomen van de tekst van de indiener) 

 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

De Vlaamse Regering besliste in juni om 15 miljoen euro ter beschikking te stellen van de lokale 
besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor een consumptiebudget voor kwetsbare 
huishoudens. Lokale besturen zullen hun deel van dit budget kunnen aanvragen om 
lokale consumptiebonnen voor kwetsbare gezinnen te financieren.  

Op 10 juli besliste de Vlaamse Regering over de voorwaarden en de procedure om deze subsidie 
aan te vragen. Lokale besturen kunnen hun aanvraag indienen bij het Agentschap Binnenlands 
Bestuur (ABB) tot en met 30 september 2020. ABB betaalt de eerste schijf van 90% uit op uiterlijk 
31 december 2020. In de gemeenteraad van 22 september 2020 keurde de raad de 

subsidieaanvraag bij het agentschap goed om aan de meer kwetsbare bevolking in Willebroek 

consumptiebonnen te kunnen toekennen.  

Het OCMW verkoos volgende uitkeringsgerechtigde doelgroepen : 

 personen met een leefloon of gelijkgestelde steun 

 personen met een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) 

 personen met een integratietegemoetkoming (ITT) hebben 

 personen met een inkomstengarantie voor ouderen (IGO). 

Het bestuur gaf de opdracht aan de welzijnsdiensten om de willebroekbonnen maximaal toe te 
kennen via een automatisch recht. 
 

 

Feiten en context 

Het gemeentebestuur kan aan Cipal opdracht geven om de gegevens van personen die genieten 
van een uitkering IVT/IT/IGO te verwerken met het oog op de automatische toekenning van deze 
bonnen.  
De KSZ biedt de mogelijkheid om een lijst te geven met alle personen die gedomicilieerd zijn in 
Willebroek en die recht hebben op een van de vernoemde uitkeringen.  Hiertoe dient de gemeente 

de bijgevoegde overeenkomst inzake de mededeling van persoonsgegevens door de KSZ aan de 
gemeente Willebroek, af te sluiten met de KSZ. 
 
De opvraging kan enkel via een softwarehuis gebeuren. Gezien het OCMW aangesloten is bij Cipal 
werd hiertoe aan Cipal een offerte opgevraagd om deze lijst te bezorgen.  
 
Het reglement dient opgenomen te worden bij de aanvraag bij de KSZ. 
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Juridische grond 

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van een specifieke subsidie aan 
de Vlaamse gemeenten, OCMW’s en de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van 
het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen. 
 

 

Adviezen - argumenten 

De welzijnsdiensten vinden het aangewezen met het oog op een vlotte verwerking en toewijzing 
van de consumptiebonnen om met KSZ de bijgevoegde overeenkomst en met Cipal de bijgevoegde 
overeenkomst aangaande de verwerking van persoonsgegeven van KSZ af te sluiten. 
 

Financiële gevolgen & communicatie 

 

Visum :    nee         x  ja  Visumnummer :2020/105 Dienstjaar :  2020 

Nr. MJP : 2819 ARK: 6481231 Code beleidsveld: 0909 

Actie: AC 0000139 Bedrag : 740€ + btw = 896€  

 

Besluit: Unaniem 

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit   
 
Artikel 1 : gezien de hoogdringendheid, zijn goedkeuring te hechten aan de overeenkomst tussen 

de gemeente Willebroek en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid met het oog op de 
verwerking van de gegevens van rechthebbenden op een uitkering IVT/IT/IGO en dit op 
1/10/2020.  
 
artikel 2 : om Cipal aan te stellen als informaticaleverancier waarmee de gegevens van 
rechthebbenden per 1/10/2020 zullen uitgewisseld worden. 

 

 

 

 

 

 

Dirk Blommaert Eddy Moens 

Algemeen Directeur Voorzitter 

 

 

 

 


