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Notulen van de ocmw raad 

Zitting van dinsdag 23 maart 2021  

Aanwezig: Eddy Moens, voorzitter. 

Eddy Bevers, burgemeester. 

 

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, Mina Koukas, raadsleden. 

 

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

Lenvain, schepenen. 

 

Dirk Blommaert, algemeen directeur 

 

Verontschuldigd: Georges Meeus, raadslid 

AGENDA 

Punten van de openbare zitting 

 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

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

maatschappelijk welzijn van 23 februari 2021 

Welzijn 

Sociale dienst en schuldbemiddeling 

2. Verwerkingsovereenkomst Remi - Cebud 

Team Intensieve begeleiding 

3. FJC - Protocol 458 ter - casusoverleg intrafamiliaal geweld 

 

Punten van de besloten zitting 

 

Ondersteunende diensten 

Financiën 

4. Aktename minnelijke regelingen collectieve schuldenregelingen 
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OPENBARE ZITTING 

Punten van de openbare zitting 

Ondersteunende diensten 

Centrale administratie 

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

maatschappelijk welzijn van 23 februari 2021 

 

Besluit: Unaniem 

Het verslag van de vorige vergadering van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 23 februari 2021  wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 

 
 

Welzijn 

Sociale dienst en schuldbemiddeling 

2. Verwerkingsovereenkomst Remi - Cebud 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Het OCMW maakt sinds 2017 gebruik van de tool Remi, een programma van de Thomas More 
hogeschool – afdeling cebud en betaalt hiertoe jaarlijks een gebruiksrecht van 3500€. 
 
CEBUD ontwikkelde REMI: een onlinetool voor OCMW’s waarmee op maat van iedere cliënt een 
referentiebudget voor een menswaardig inkomen kan worden berekend. Menselijke waardigheid 
vormt immers een leidinggevend principe voor het handelen van OCMW-medewerkers en -

beleidsvoerders. Volgens de OCMW-wet van 1976 heeft iedere persoon in ons land recht op 
maatschappelijke dienstverlening. Dit recht verplicht OCMW’s om elke hulpvraag ernstig te nemen 
en te toetsen aan de vraag of een tussenkomst van de gemeenschap onder de vorm van materiële 
of immateriële hulp is aangewezen op grond van de menselijke waardigheid. De beslissing over 
welke steun het OCMW verleent, behoort tot de autonomie van een OCMW.  
Deze beleidsvrijheid zorgt ervoor dat de hulpverlening zo nauw mogelijk kan aansluiten op de 

individuele behoeften van de cliënt. De keerzijde hiervan is een grote verscheidenheid in hulp- en 
dienstverlening. REMI helpt medewerkers en beleidsvoerder om zicht te krijgen op het inkomen dat 
minimaal nodig is om te kunnen deelnemen aan de samenleving. 

 
REMI berekent namelijk op maat van iedere, unieke cliëntsituatie het inkomen dat minimaal 
noodzakelijk is om menswaardig te kunnen leven. Dit referentiebudget wordt vergeleken met het 
reëel beschikbaar inkomen van de cliënt. Het verschil geeft het inkomen dat de cliënt extra nodig 

heeft indien de inkomsten niet kunnen worden verhoogd en indien de vaste uitgaven niet kunnen 
worden verminderd. 
 
REMI reikt uniforme criteria aan om leefsituaties te beoordelen in functie van de menselijke 
waardigheid en doet dit op maat van elke cliënt. Zo zal dezelfde cliënt in verschillende OCMW’s tot 
eenzelfde referentiebudget komen, en zullen verschillende cliëntsituaties binnen hetzelfde OCMW 
tot verschillende referentiebedragen leiden. 
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Feiten en context 

De GDPR-wetgeving noodzaakt dat er een overeenkomst gemaakt wordt tussen het OCMW van 
Willebroek en Cebud in verband met de verwerking van de persoonlijke gegevens.  
De vraag tot ondertekening van de overeenkomst werd op een mailadres bezorgd dat niet langer in 

gebruik was waardoor deze overeenkomst uit het oog verloren werd en laattijdig wordt voorgelegd.  
 
Om ons in regel te stellen met de gegevensbescherming wordt deze overeenkomst ter goedkeuring 
voorgelegd.  
 

Juridische grond 

- Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking 
van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming); 

 

Adviezen - argumenten 

Gezien het OCMW gebruik maakt van Remi voor de berekening van het recht op aanvullende steun 

en dit sinds 2017 is het ondertekenen van de overeenkomst noodzakelijk voor een verdere goede 
operationele werking van de sociale dienst;  
 

Financiële gevolgen & communicatie 

Er zijn geen financiële gevolgen 

Besluit: Unaniem 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besluit :  
 
Artikel 1 : zijn goedkeuring te hechten aan de verwerkingsovereenkomst tussen het OCMW van 

Willebroek en Thomas More Kempen vzw met bijlagen zoals toegevoegd in bijlage bij dit besluit.  

 
 

Team Intensieve begeleiding 

3. FJC - Protocol 458 ter - casusoverleg intrafamiliaal geweld 

Motivering 

 

Voorgeschiedenis 

Het bestuur sloot vorig jaar (2020) een samenwerkingsovereenkomst af met het Family Justice 
Center die reeds diverse casussen in Willebroek opnamen. In het kader van een goede 
samenwerking met partners werd ook een protocol uitgewerkt met de verschillende partners over 

informatiedeling.  

Feiten en context 

De partners die een samenwerkingsovereenkomst ondertekenden met het Family Justice Center 
werkten een protocol uit waarin afspraken opgenomen zijn om relevante informatie met elkaar 
te delen zonder zich strafbaar te maken aan enige schending van het beroepsgeheim en te 
voldoen aan de bepalingen van artikel 458 ter van het Strafwetboek. 
Dit protocol heeft tot gevolg dat deze partners alle voor het overleg relevante informatie , ook 
die informatie die zonder dit protocol onder de bescherming van het door artikel 458 van het 
Strafwetboek bedoeld beroepsgeheim van de betrokken partner(s) zou ressorteren , vrijelijk 

met elkaar kunnen delen tijdens het overleg, overeenkomstig de finaliteit en modaliteiten van 
het overleg én dit op een wijze die rekening houdt met het gegevensbeschermingsrecht. Zulke 
tijdens het overleg door een partner gedeelde informatie , die onder het beroepsgeheim van die 
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partner zou ressorteren, geniet vanaf de informatiedeling via het overleg van de plicht tot 

geheimhouding door de andere partners die er via het overleg kennis van kregen. 
Deze informatiedeling behoeft niet het voorafgaandelijk akkoord van de betrokkene(n) omtrent 
wie overleg wordt georganiseerd.  
De Procureur des Konings of de persoon die hij daartoe aanstelt kijkt toe op de naleving van dit 

protocol.  
In het bijzonder zullen deze partners met elkaar overleggen om elke vorm van schending van 
de fysieke of psychische integriteit van één of meerdere personen binnen een familiale context 
in de ruime zin van het woord aan te pakken middels gecoördineerde en ketengerichte 
samenwerking, zodat de integriteit naar de toekomst toe wordt beschermd, ongeacht of er al 
dan niet al strafbare feiten zouden zijn gepleegd op het moment dat ze tot overleg overgaan. 
De relevant te delen informatie moet de partners helpen de situatie beter in te schatten en 

interventies vanuit de verschillende aanwezige partners te coördineren en af te stemmen. Dit 
alles past volledig in de bestaansreden van elke partner afzonderlijk. 

 
Het protocol wordt in bijlage gevoegd bij deze beslissing.  

Juridische grond 

 artikel 458 van het Strafwetboek 

 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking 
van Richtlijn 95/46/EG 

Adviezen – argumenten 

Het Team Intensieve begeleiding geeft positief advies voor ondertekening van dit protocol met 
voorwaarden tot informatiedeling. 

Het Vast Bureau gaf in zitting van 5/3/2021 positief advies tot goedkeuring van het protocol 458 
ter- casusoverleg intrafamiliaal geweld.  

 

Financiële gevolgen & communicatie 

Niet van toepassing 

 

Besluit: Unaniem 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn besluit  
 
Artikel 1 : zijn goedkeurig te hechten aan de ondertekening van het protocol 458 tre – 
casusoverleg intrafamiliaal geweld zoals toegevoegd in bijlage 
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BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

 

Mina Koukas (raadslid, Groen) verlaat de zitting. 

Ondersteunende diensten 

Financiën 

4. Aktename minnelijke regelingen collectieve schuldenregelingen 

 
Motivering 

Tijdens de gerechtelijke fase wordt een collectieve schuldenregeling wettelijk tot 5 jaar beperkt en 
zou ook een kwijtschelding kunnen worden opgelegd. Gezien mensen in collectieve 
schuldenregeling meestal in een zeer precaire financiële toestand zitten, en zij na een collectieve 
schuldenregeling een nieuwe start kunnen maken kunnen wij hier als OCMW geen bezwaar tegen 
hebben.  
Bovendien doet de schuldbemiddelaar steeds een voorstel waarbij de schuldenaars steeds 

maximale inspanningen moeten doen om zoveel mogelijk inkomsten te verwerven over een 
maximale periode en wordt er toch een evenwicht gezocht tussen het delgen van de schulden  
én de schuldbemiddelaar en zijn gezin een menswaardig leven te laten lijden (wat de kerntaak is 
van het OCMW). 
Rekening houden met deze gegevens stelden wij dan ook voor om principieel akkoord te gaan met 
elke minnelijke regeling die in die zin opgemaakt wordt. 

In de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 december 2017 werd dit unaniem beslist.  
 
Voorgeschiedenis 
Elke maand komt er minstens een minnelijk voorstel van een schuldbemiddelaar voor een 

collectieve schuldenregeling waarbij het OCMW gevraagd wordt een kwijtschelding te doen. 
Hierbij wordt steeds gevraagd om maximale inspanningen binnen de maximale voorwaarden van 
de wet. Dikwijls moeten deze vragen als bijkomend punt toegevoegd worden om binnen de 

geldende periode te kunnen beslissen. Als men niet anwtoord  of te laat antwoord wordt men 
trouwens geacht akkoord te gaan met het minnelijk voorstel.  
Het is trouwens steeds fiinancieel voordeliger akkoord te gaan met een minnelijk voorstel. 
 
Feiten en context 
De minnelijke voorstellen stellen steeds voor om zoveel mogelijk de schulden te delgen binnen de 
beperkingen die de wet oplegt. Als we niet akkoord zouden gaan en er wordt een wettelijke 

regeling opgelegd is de uitkomst nadeliger voor de schuldeisers. 
 
Juridische grond 
Artikel 1675/10§2 van het gerechtelijk wetboek. 
 
Adviezen – argumenten 

In principe houdt elke schuldbemiddelaar al rekening met eventuele meerinkomsten in het plan en 
hoe deze verdeeld worden. 
Elke regeling stelt meestal het maximale voor, voor de schuldeisers. 
Vandaar het voorstel om principieel akkoord te gaan met  deze voorstellen en de daaraan 
verbonden kwijtscheldingen. 
 
Financiële gevolgen & communicatie 

De financiële gevolgen kunnen niet steeds ingeschat worden. Vast staat echter dat wanneer we 
niet akkoord gaan met een regeling een wettelijke regeling gevraagd kan worden waarbij de 
periode van de schuldbemiddeling sowieso beperkter is en waardoor de kwijtschelding nog groter 
wordt. 
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Besluit: 

Artikel 1:Akte wordt genomen van het ontwerp van minnelijke schikking van schuldbemiddelaar 
Katy Mariëns voor de CSR van Vermeire Ines. 
Op basis van het ontwerp zal er een kwijtschelding moeten gebeuren van 42,08%. Voor het OCMW 

komt dit neer € 416,17.  
 
Artikel 2:Akte wordt genomen van het ontwerp van minnelijke schikking van schuldbemiddelaar 
Katy Mariëns voor de CSR van Marc Van Ooyen. 
Op basis van het ontwerp zal geprobeerd worden om de schulden maximaal te delgen. Er zal 
maximaal een kwijtschelding zijn van € 1.370,00. 
 

Artikel 3: Akte wordt genomen van het ontwerp van minnelijke schikking van schuldbemiddelaar 
Kristine Jacobs voor de CSR van Vicky Van Herbruggen.  
Op basis van het ontwerp zal de openstaande vordering volledig worden terugbetaald. 
 
Artikel 4:Akte wordt genomen van het ontwerp van minnelijke schikking van schuldbemiddelaar 
Annick Lemmens de CSR van Van Bremdt Anja. 

Op basis van het ontwerp zal geprobeerd worden om de schulden maximaal te delgen. Er zal 
maximaal een kwijtschelding zijn van € 380,00. 
 
Artikel 5: Akte wordt genomen van het ontwerp van minnelijke schikking van schuldbemiddelaar 
Katy Mariëns voor de CSR van Osmani Sebedrzana.  
Op basis van het ontwerp zal de openstaande vordering volledig worden terugbetaald. 
 

Artikel 6:Akte wordt genomen van het ontwerp van minnelijke schikking van schuldbemiddelaar 
Katy Mariëns voor de CSR van Mubenga Wa Mubenga Alain.  
Op basis van het ontwerp zal geprobeerd worden om de schulden maximaal te delgen. Er zal 
maximaal een kwijtschelding zijn van € 15.684,26. 
 
Artikel 7: Akte wordt genomen van het ontwerp van minnelijke schikking van schuldbemiddlaar 
Sylvie Goossens de CSR van Deniz Gulefer. De collectieve werd ondertussen stop gezet. 

Op basis van het ontwerp zal geprobeerd worden om de schulden maximaal te delgen. Er zal 
maximaal een kwijtschelding zijn van € 522,94. 

 
Artikel 8: Akte wordt genomen van de gewijzigde minnelijke schikking van schuldbemiddelaar 
Gülhan Saadet voor de CSR van De Wael Kelly. Deze regeling werd bevestigd krachtens vonnis van 
12 oktober 2020. 

Op basis van het ontwerp zal geprobeerd worden om de schulden maximaal te delgen. Er zal 
maximaal een kwijtschelding zijn van € 1.653,98. 
 
Artikel 9: Akte wordt genomen van het ontwerp van minnelijke schikking van schuldbemiddelaar 
Sylvie Goossens voor de CSR van Jafari Modjtaba. 
Op basis van het ontwerp zal geprobeerd worden om de schulden maximaal te delgen. Er zal 
maximaal een kwijtschelding zijn van € 547,07. 

 
Artikel 10: Akte wordt genomen van het ontwerp van minnelijke schikking van schuldbemiddelaar 
Katy Mariëns voor de CSR van Kalamba Armandine. 
Op basis van het ontwerp zal geprobeerd worden om de schulden maximaal te delgen. Er zal 
maximaal een kwijtschelding zijn van € 330,00. 

 
Artikel 11: Akte wordt genomen van het ontwerp van minnelijke schikking van schuldbemiddelaar 

Katy Mariëns voor de CSR van De Becker Wendy. 
Op basis van het ontwerp zal geprobeerd worden om de schulden maximaal te delgen. Er wordt 
minimaal in totaal 6.720 EUR in totaal terugbetaald. Er zal maximaal een kwijtschelding zijn van € 
10.780,16. 
 
Artikel 12: Akte wordt genomen van het ontwerp van minnelijke schikking van schuldbemiddelaar 

Katy Mariëns voor de CSR van El Hajjami Fouad. 
De volledige schuld wordt terugbetaald op basis van het ontwerp. 
 
Artikel 13: Akte wordt genomen van het ontwerp van minnelijke schikking van schuldbemiddelaar 
Katy Mariëns voor de CSR van Corremans Eddy. 
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Op basis van het ontwerp zal geprobeerd worden om de schulden maximaal te delgen. Er zal 

maximaal een kwijtschelding zijn van € 3.740,41. 
 
Artikel 14: Akte wordt genomen van het ontwerp van minnelijke schikking van schuldbemiddelaar 
Bénédicte Vandewalle voor de CSR van Debecker Rudy. 

Op basis van het ontwerp zal geprobeerd worden om de schulden maximaal te delgen. Er zal 
maximaal een kwijtschelding zijn van € 750,00. 
 
Artikel 15: Akte wordt genomen van het ontwerp van minnelijke schikking van schuldbemiddelaar 
Katy Mariëns voor de CSR van Kebuma Tita Jude. 
Op basis van het ontwerp zal geprobeerd worden om de schulden maximaal te delgen. Er zal 
maximaal een kwijtschelding zijn van € 2.430,00. 

 
Artikel 16: Akte wordt genomen van het ontwerp van minnelijke schikking van schuldbemiddelaar 
Katy Mariëns voor de CSR van Kiyangi Pembele.De regeling werd bij vonnis van 16 november 2020 
bekrachtigd. 
Op basis van het ontwerp zal geprobeerd worden om de schulden maximaal te delgen. Er zal 

maximaal een kwijtschelding zijn van € 1.216,96. 

 
Artikel 17: Akte wordt genomen van het ontwerp van minnelijke schikking van schuldbemiddelaar 
Sylvie Goossens voor de CSR van Van der Steen Virginia. 
Op basis van het ontwerp zal geprobeerd worden om de schulden maximaal te delgen. Er zal 
maximaal een kwijtschelding zijn van € 1.126,26. 
 
Artikel 18: Akte wordt genomen van het ontwerp van minnelijke schikking van schuldbemiddelaar 

Elke Van Weerdt voor de CSR van Ngandu Kebengi Serge. 
Op basis van het ontwerp zal geprobeerd worden om de schulden maximaal te delgen. Er zal 
maximaal een kwijtschelding zijn van € 389,00. 
 
Artikel 19: Akte wordt genomen van het ontwerp van minnelijke schikking van schuldbemiddelaar 
Liesbet De Munck voor de CSR van Mamutovska Nadije. 
Op basis van het ontwerp zal geprobeerd worden om de schulden maximaal te delgen. Er zal 

maximaal een kwijtschelding zijn van € 616,82. 

 
Artikel 20: Akte wordt genomen van het ontwerp van minnelijke schikking van schuldbemiddelaar 
Katy Mariëns voor de CSR van Vanroy Jimmy. 
Op basis van het ontwerp zal geprobeerd worden om de schulden maximaal te delgen. Er zal 
maximaal een kwijtschelding zijn van € 2.315,00. 

 
Artikel 21: Akte wordt genomen van het ontwerp van minnelijke schikking van schuldbemiddelaar 
Katy Mariëns voor de CSR van Saliji Birsena. 
Op basis van het ontwerp zal geprobeerd worden om de schulden maximaal te delgen. Er zal 
maximaal een kwijtschelding zijn van € 691,00. 
 
Artikel 22: Akte wordt genomen van het ontwerp van minnelijke schikking van schuldbemiddelaar 

Katy Mariëns voor de CSR van Ahalit Khadija. 
Op basis van het ontwerp zal geprobeerd worden om de schulden maximaal te delgen. Er zal 
maximaal een kwijtschelding zijn van € 448,66. 
 
Artikel 23: Akte wordt genomen van het ontwerp van minnelijke schikking van schuldbemiddelaar 

Katy Mariëns voor de CSR van Mubenga Wa Mubenga Alain. 
Op basis van het ontwerp zal geprobeerd worden om de schulden maximaal te delgen. Er zal 

maximaal een kwijtschelding zijn van € 15.684,26. 
 
Artikel 24: Akte wordt genomen van het ontwerp van minnelijke schikking van schuldbemiddelaar 
Sylvie Goossens voor de CSR van Matkovic Marina. 
Op basis van het ontwerp zal geprobeerd worden om de schulden maximaal te delgen. Er zal 
maximaal een kwijtschelding zijn van € 105,89. 

 
Artikel 25: Akte wordt genomen van het ontwerp van minnelijke schikking van schuldbemiddelaar 
Katy Mariëns voor de CSR van Poczo Sharon. 
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Op basis van het ontwerp zal geprobeerd worden om de schulden maximaal te delgen. Er zal 

maximaal een kwijtschelding zijn van € 683,00. 
 
Artikel 26: Akte wordt genomen van het ontwerp van minnelijke schikking van schuldbemiddelaar 
Katy Mariëns voor de CSR van Boucetta Yousra. 

Op basis van het ontwerp zal geprobeerd worden om de schulden maximaal te delgen. Er zal 
maximaal een kwijtschelding zijn van € 854,09 
 
Artikel 27: Akte wordt genomen van het ontwerp van minnelijke schikking van schuldbemiddelaar 
Saadet Gulhan voor de CSR van De Wachter Wendy. 
Op basis van het ontwerp zal geprobeerd worden om de schulden maximaal te delgen. Er zal 
maximaal een kwijtschelding zijn van € 1.149,62. 

 
Artikel 28: Akte wordt genomen van het ontwerp van minnelijke schikking van schuldbemiddelaar 
Yves Vanbaeden voor de CSR van El Khadim Sarah. 
Op basis van het ontwerp zal geprobeerd worden om de schulden maximaal te delgen. Er zal 
maximaal een kwijtschelding zijn van € 466,60. 

 

Artikel 29: Akte wordt genomen van de herziening van het het ontwerp van minnelijke schikking 
van schuldbemiddelaar Katy Mariëns voor de CSR van Kocak Gulseher. 
Op basis van het ontwerp zal geprobeerd worden om de schulden maximaal te delgen. Er zal 
maximaal een kwijtschelding zijn van € 235,90. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dirk Blommaert Eddy Moens 

Algemeen Directeur Voorzitter 

 

 

 

 


