
 

Gemeentebestuur Oosterzele – Dorp 1 – 9860 Oosterzele – www.oosterzele.be – info@oosterzele.be 

Openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag van 8.45 tot 12 uur – maandagavond van 18 tot 20 uur – dienst 
Burgerzaken is ook geopend op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur en op maandagavond van 17.30 tot 
20 uur. U kan ook gebruikmaken van het digitaal loket op www.oosterzele.be  

Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen – Dorp 1 -9860 Oosterzele 

 

 

uw kenmerk: ons kenmerk: bijlage(n):  datum:  
    
contact: Marijke De Meyer telefoon: 09 363 88 93 e-mail: Marijke.demeyer@oosterzele.be 
  
 

Betreft: Schriftelijke vraag over het gebruik van de app “MyBenefits” om sociale voordelen voldoende 
kenbaar te maken 

Geacht raadslid 

 
Wij hebben uw vraag goed ontvangen en met aandacht gelezen. We hebben in eerste instantie 
telefonisch contact opgenomen met de verschillende gemeentebesturen in de omgeving, zijnde: Melle, 
Merelbeke, Sint-Lievens-Houtem en Wetteren om meer zicht te krijgen op het gebruik van de app en 
de mogelijkheden. Deze besturen waren niet op de hoogte van de app, maar wel erg geïnteresseerd 
toen zij hierover  werden geïnformeerd. 

Het college ondersteunt de visie dat wie recht heeft op sociale voordelen daar ook moet kunnen op 
rekenen. Het sociaal beleid geraakt nog te weinig tot bij de meest kwetsbaren in onze samenleving. 
Het college gaat dus principieel akkoord om gebruik te maken van deze tool zodat burgers met een 
minimum aan administratieve last recht krijgen op de voordelen die verbonden zijn aan hun statuut.  
Met de app kunnen burgers voortaan zelf onmiddellijk online een attest aanvragen en voorleggen of 
kunnen organisaties op hun beurt de situatie van de burger verifiëren. 
Graag merken we op dat de app aangeboden wordt o.m. als mobiele toepassing, maar enkel 
beschikbaar voor Android waardoor bepaalde gebruikers geen toegang krijgen. 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

In opdracht: 

 

 

 

Borchert Beliën           Johan Van Durme 
Algemeen directeur          Burgemeester 

 

dienst Secretariaat 
 

 
Raadslid Filip Michiels 
 
 
 
 

 


