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Aanwezig: Wim De Visscher, Voorzitter 

Dorien Cuylaerts, voorzitter van het vast bureau 
Bob Van den Eijnden, Karl Geens, Nathalie Cuylaerts, Nathalie 
Stoffelen, Bert Vangenechten, Leden vast bureau 
Eric Vermeiren, Lieven Van Nyen, Jack Jacobs, Stefan Maes, Diede Van 
Dun, Bart Van De Mierop, Danny Eelen, Zoë Wouters, Lut Backx, Kevin 
Druyts, Peter Janssens, Jurgen Van Leuven, Aline Maes, Kristof Van 
Hoye, Raadsleden 
Bart Adams, Algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Afwezig:  

 
De raad voor maatschappelijk welzijn, wegens de corona-virus 
vergaderend via videoconferentie in openbare zitting conform 
het burgemeestersbesluit d.d. 12 mei 2020 ter zake, 

4. Betreft: OR/2020/048 - Reglement betreffende de toekenning en terugvordering van 
voorschotten op sociale zekerheidsuitkeringen. Goedkeuring.  
Gelet op de Wet d.d. 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op de Omzendbrief d.d. 3 februari 2003 van de FOD Maatschappelijke Integratie 
aangaande voorschotten op sociale uitkeringen; 
Overwegende dat eenieder recht heeft op maatschappelijke dienstverlening, die tot doel heeft 
eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke 
waardigheid; 
Overwegende dat het OCMW dat een voorschot toekent op een pensioen of enige andere sociale 
uitkering overeenkomstig artikel 99, §2 van de Wet d.d. 8 juli 1976 betreffende de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn van rechtswege en tot het bedrag van het voorschot 
optreedt in de rechten op de achterstallen die de gerechtigde kan doen gelden; 
Overwegende dat het wenselijk is dat de raad voor maatschappelijk welzijn een kader vaststelt 
voor de voorschotten die kunnen worden toegekend en de wijze van terugvordering; 
Gelet op de bespreking; 

Besluit met eenparigheid van stemmen: 

Art. 1.- Bij een aanvraag tot het bekomen van voorschotten op een sociale zekerheidsuitkering 
in afwachting van een beslissing van de bevoegde dienst, kan het bijzonder comité voor de 
sociale dienst voorschotten toekennen aan de begunstigde  tot een maximaal bedrag ter hoogte 
van de categorie van het leefloon waar de aanvrager zich toe bevindt. 
Art. 2.- De individuele toekenning van voorschotten per cliënt worden bepaald op basis van een 
sociaal en financieel verslag, opgemaakt door een maatschappelijk assistent, dat ter beslissing 
voorgelegd wordt aan het bijzonder comité voor de sociale dienst. 
Art. 3.- Bij de toekenning van voorschotten op een sociale zekerheidsuitkering ondertekent de 
begunstigde een subrogatie-overeenkomst waarin de begunstigde expliciet de toelating geeft om 
de toegekende voorschotten terug te vorderen van de betreffende sociale zekerheidsdienst of, 
in ondergeschikte orde, van andere schuldenaars van de begunstigde mochten de betalingen 
door de sociale zekerheidsdienst ondertussen reeds uitgevoerd zijn en er geen terugvordering 
door het OCMW meer mogelijk is. 
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Art. 4.- Bij een toekenning van een voorschot op een sociale zekerheidsuitkering treedt het 
OCMW van rechtswege en tot het bedrag van dit voorschot op in het recht op de achterstallen 
die de gerechtigde kan doen gelden bij de betreffende sociale zekerheidsdienst. 
Art. 5.- §1. Onderhavig reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 
286, §2 en 287 van het Decreet over het Lokaal Bestuur. 
De toezichthoudende overheid wordt op de hoogte gebracht overeenkomstig artikel 330 van het 
Decreet over het Lokaal Bestuur. 
§2. Onderhavig reglement treedt in werking op 1 oktober 2020 en geldt tot en met 31 december 
2025 
Aldus gedaan te Rijkevorsel, in zitting datum als boven. 
De Algemeen directeur   De Voorzitter, 
(wg.) Bart Adams   (wg.) Wim De Visscher  
 Voor eensluidend uittreksel: 
Op bevel : 
De Algemeen directeur,   De Voorzitter, 
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