Reglement voor de borgstelling en ten laste name van verblijfskosten in een woonzorgcentrum
(WZC) of een erkende assistentiewoning (AW)
1. Inleiding
Indien een persoon wordt opgenomen in een woonzorgcentrum (WZC) of erkende assistentiewoning
(AW) en betrokkene beschikt over onvoldoende financiële middelen om zijn verblijf te bekostigen, kan
een aanvraag worden ingediend bij het OCMW tot het bekomen van een financiële tussenkomst in de
kosten voor verblijf, verzorging en maatschappelijke dienstverlening.
Het bevoegde OCMW is het OCMW van de gemeente waar de betrokkene op het ogenblik van opname
gedomicilieerd was (artikel 1 van de wet van 2 april 1965).
De aanvraag kan ingediend worden door de betrokkene zelf, een familielid/contactpersoon of de
directie van de verblijfsinstelling.
2. Borgstelling
Bepaalde woonzorgcentra vragen standaard een borgstelling bij het bevoegde OCMW bij opname in
hun instelling, ongeacht of er effectief een tussenkomst noodzakelijk is. In voorkomende gevallen
verklaart het OCMW zich enkel bevoegd binnen de 5 dagen, en meldt dat een eventuele tussenkomst
mogelijk is na sociaal en financieel onderzoek.
Het OCMW Heuvelland verleent geen borgstellingen. Indien op een bepaald moment effectief
gevraagd wordt om tussenkomst in de verblijfskosten dienen we een sociaal en financieel onderzoek
te voeren en gaan dan na of we kunnen tussenkomen.
3. Tussenkomst in verblijfskosten
3.1 Voorwaarden
Een tussenkomst kan enkel verleend worden wanneer het beheer van de inkomsten gebeurt via het
systeem I of door een aangestelde bewindvoerder of er reeds een lopend budgetbeheer is. Bij een
tussenkomst in de verblijfskosten wordt het beheer van de middelen door de begunstigde van
tussenkomst of door zijn familie stopgezet, tenzij dit in het kader van officiële aanstelling gebeurt. Alle
resterende spaargelden worden doorgestort naar de rekening in het kader van systeem I,
budgetbeheer of die onder beheer van de bewindvoerder geplaatst is. De andere rekeningen op naam
van de aanvrager worden afgesloten bij de opstart van het beheer van de middelen.
Wanneer de begunstigde in een ander en duurder woonzorgcentrum dan het woonzorgcentrum StMedard te Wijtschate verblijft, hanteren we hierbij een plafondprijs van de dagprijs in het eigen WZC
+ 10 %.
De tussenkomst kan nooit in het verleden worden toegekend, enkel vanaf datum van aanvraag.
Wanneer de financiële situatie van de begunstigde wijzigt, wordt de tussenkomst herzien. De
begunstigde en/of zijn vertegenwoordiger dienen elke wijziging in de financiële situatie te melden. De
begunstigde moet alle sociale rechten uitputten. Hiertoe wordt het domicilie geplaatst in het WZC
waar men verblijft.
In geval van vrijwillig onjuiste of onvolledige aangifte vanwege de begunstigde, vordert het OCMW het
geheel van de uitbetaalde steunverlening terug, ongeacht de financiële toestand van de begunstigde.

3.2 Financieel onderzoek
Er wordt met alle inkomsten rekening gehouden. Wanneer er een onroerend goed is, dan kan dit met
een hypotheek bezwaard worden.
De begunstigde geeft machtiging aan het OCMW om alle inlichtingen en verklaringen na te zien bij
financiële instellingen, instellingen van sociale zekerheid, openbare besturen, FOD Financiën en het
registratiekantoor. De gemaakte kosten voor het financieel onderzoek zijn terugvorderbaar.
Het financieel onderzoek keert 10 jaar terug in tijd. Er kan dus rekening gehouden worden met
inkomsten van de afgelopen 10 jaar, ook met de afstand van roerende of onroerende goederen (artikel
28 t.e.m. 32 van het koninklijk besluit van 11.07.2007 houdende het algemeen reglement betreffende
het recht op maatschappelijke integratie).
Ingeval van vrijwillige verarming dienen de begunstigden van de schenking de ontoereikende
bestaansmiddelen aanzuiveren. Indien dit niet gebeurt dient de aanvrager van de tussenkomst van
verblijfkosten de schenking te herroepen op basis van ondankbaarheid (art. 995 BW).
Bij opname van een begunstigde waarvan de partner thuis blijft wonen, dienen de begunstigden van
het pensioen aan de pensioendienst een opsplitsing van het gezinspensioen vragen. Ieder behoudt dan
zijn eigen inkomsten.
De tussenkomst in verblijfskost kan worden aangevraagd wanneer de eigen middelen minder dan 3000
euro bedragen.
Voor de thuiswonende partner wordt een bedrag 3000 euro vrijgesteld.
3.3 Tussenkomst en zakgeld
Dagprijs
De maximale dagprijs die ten laste wordt genomen is de dagprijs van het WZC St-Medard te Wijtschate,
verhoogd met 10 %. Voor assistentiewoningen wordt maximaal de prijs van de erkende
assistentiewoningen Ter Plaetse te Wijtschate toegekend, verhoogd met 10 %. Deze bedragen worden
gehanteerd indien de kosten die inbegrepen zijn in de dagprijs vergelijkbaar zijn. Wanneer de
supplementen sterk afwijken, kan door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst anders beslist
worden.
Volgende basiszorg en dienstverlening moet gedekt worden (M.B. 9/12/2009 tot bepaling van de
samenstelling van de dagprijs, de extra vergoedingen en de voorschotten ten gunste van derden
aangerekend in de woonzorgcentra):
WOONFUNCTIE
• Gebruik en onderhoud van de kamer, incl. meubilair en gordijnen
• Nachtstoel
• Aangepaste meubels in de gemeenschappelijke ruimten,
• Gebruik en onderhoud individuele en gemeenschappelijke sanitaire ruimten
• Gebruik van gemeenschappelijke ruimten
• Onderhoud en schoonmaak patrimonium en gemeenschappelijke ruimten
• Noodzakelijke herstellingen
• Afvalverwijdering
• Verwarming
• Water
• Elektrische installaties

•
•
•
•
•
•
•

Elektriciteitsverbruik
Installaties brandveiligheid
Toegang tot interne en externe communicatiemiddelen (aansluitingen radio, TV, telefoon,
internet)
TV, radio e.d. in gemeenschappelijke ruimten
Keukeninstallatie, incl. onderhoud en herstelling
Ter beschikking stellen en onderhoud van beddengoed (matras, dekens, enz.)
Was niet-persoonlijk linnen

ZORGFUNCTIE
• Verpleging, verzorging, paramedische en kine-activiteiten opgenomen in het RIZIVinstellingsforfait
• Geneesmiddelenbeheer, stockage, bevoorrading, enz.
• Incontinentiemateriaal
LEEFFUNCTIE
• Maaltijden, incl. dranken en tussendoortjes, + bedeling
• Drinkbaar water
• Lichaamshygiëne
• Basispakket persoonlijke toiletartikelen
• Animatie, recreatie, dagbesteding
BELEIDSFUNCTIE
• Administratie
• Verzekeringen
• Belastingen v.d. voorziening
Zakgeld
Elke bewoner waarvoor het OCMW tussenkomt in de kosten van het WZC heeft recht op zakgeld.
Zakgeld: 95,12 euro per maand (1.141,44 euro jaarlijks, dit wordt geïndexeerd en wordt vastgelegd
door de POD Maatschappelijke Integratie) Dit bedrag wordt uitbetaald in maandelijkse schijven en is
vrij te besteden door de bewoner.
KB 25.04.2004 tot vaststelling van het statuut van het zakgeld van sommige rusthuisbewoners en tot
bepaling van de kosten die niet op dit zakgeld mogen worden aangerekend
Artikel 98§1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn.
Kosten die niet op het zakgeld aangerekend mogen worden (deze kosten zijn dus naast de
verblijfskosten, extra ten laste te nemen kosten):
•
•
•
•

•

Telefoonabonnement min gesprekken en Tv-abonnement zonder extra diensten en pakketten.
Geneesmiddelen op voorschrift van een geneesheer (beperkt tot generische geneesmiddelen
wanneer mogelijk)
Basisbijdragen voor het ziekenfonds en de Vlaamse Sociale Bescherming (zorgverzekering)
Remgeld van een consultatie van een huisarts of specialist. Consultatie van specialist moet op
voorschrift van de huisarts. Bij voorkeur geconventioneerde specialist. De derdebetalersregeling
wordt gevraagd.
Prestaties kinesist voor ROB-bewoners

•
•
•
•
•
•
•

Vervoerskosten die verband houden met de gezondheidszorg (bv. dringend ambulancevervoer)
Hospitalisatiekosten in een gemeenschappelijke kamer op basis van RIZIV-nomenclatuur
Kosten voor een rolstoel, krukken, een looprek, hoorapparaten, brillen, tandprothesen, die
voorkomen in de Riziv-nomenclatuur op voorschrift van een geneesheer
Enterale voeding ten belope van de meerkost ten opzichte van een gewone maaltijd (indien er
goedkeuring is van de mutualiteit krijgt de verblijfsinstelling een gedeeltelijke teruggave)
Pedicure/manicure op voorschrift van een geneesheer
Het wassen en herstellen van het persoonlijk linnen
Verplichte administratieve kosten (identiteitskaart, belastingaanslag)

De dagprijs en de dagprijselementen staat in de opnameovereenkomst. Voor de andere kosten, vraagt
het OCMW bewijsstukken op (bv. kopie van de ziekenhuisfactuur, de brief van de mutualiteit waarin
de bijdrage wordt gevraagd, …).
Voor bepaalde uitgaven kan het OCMW een individuele beslissing nemen om een bijkomende
financiële steun te voorzien. Dit wordt bv. gedaan voor de aankoop van kleding, nieuwe bril niet op
voorschrift, speciale uitstap, hospitalisatieverzekering, …
4. Terugvordering en onderhoudsplicht
Hoofdstuk 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn.
KB van 9 mei 1984 tot uitvoering van artikel 100bis, §1, van de organieke wet van 8 juli 1976
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Bij residenten waarvan het OCMW Heuvelland daadwerkelijk tussenkomt in de verblijfskosten in een
WZC of erkende assistentiewoning voert het OCMW steeds een onderzoek naar de onderhoudsplicht.
Er wordt in eerste instantie nagegaan of er onderhoudsplichten zijn in de desbetreffende situatie.
In het kader van het sociaal en financieel onderzoek wordt er contact opgenomen met de echtgenoot
en kinderen, daar zij onderhoudsplichtig zijn en mogelijk een bijdrage moeten leveren voor de betaling
van de verblijfskosten.
Voor het onderzoek en de toepassing van de onderhoudsplicht houdt het OCMW zich aan de
wettelijke regeling, zowel voor het vaststellen van de onderhoudsplichtigen als voor het bepalen van
de onderhoudsbijdragen.
De onderhoudsplicht bestaat tussen echtgenoten, alsook tussen ouders en (klein-)kinderen.
Onderhoudsplichtigen kunnen individueel gehele of gedeeltelijke vrijstelling vragen aan het OCMW op
basis van zogenaamde billijkheidsredenen. Dat zijn oprechte redenen om niet bij te dragen in de
verblijfskosten. Het OCMW beoordeelt of de billijkheidsredenen aanvaard worden.
De bijdrage wordt bepaald door een bij wet (op basis van art.14-16 KB 09.05.1984, art.50 KB
11.07.2002, MB 02.03.2005) vastgestelde uniforme terugvorderingsschaal om de bijdrage te
berekenen. Deze bijdrage is indexeerbaar en afhankelijk van het gezinsinkomen en de
gezinssamenstelling.
De bijdrage van een onderhoudsplichtige kan nooit hoger liggen dan de werkelijke tussenkomst in
verblijfkosten (incl. zakgeld) voor die maand en kan ook nooit hoger zijn dan het kindsdeel.
Het kindsdeel = het tekort van de verblijfskosten gedeeld door het aantal nog in leven zijnde kinderen
(vb. bij 3 kinderen bedraagt het kindsdeel 1/3de van het tekort).
Bij overlijden van één van de kinderen tijdens de toepassing van de onderhoudsplicht zal een
onmiddellijke herziening plaatsvinden.

Indien de onderhoudsplichtige niet meewerkt aan het sociaal en financieel onderzoek, wordt
automatisch het volledige kindsdeel aangerekend.
Ingeval van vrijwillige verarming of vastgestelde onregelmatigheden kan afgeweken worden van de
bedragen van de terugvorderingsschaal en van de berekening van het kindsdeel. In dit geval kan de
volledige tussenkomst teruggevorderd worden, ongeacht de financiële toestand van de
onderhoudsplichtige of derde begunstigde van de middelen.
De onderhoudsbijdrage wordt jaarlijks herzien op basis van het recentste aanslagbiljet van de
personenbelasting.
De onderhoudsplichtigen moeten elk jaar zelf het meest recente aanslagbiljet bezorgen voor
september van het desbetreffende jaar.

