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Reglement betalingsverbintenis verblijfskosten.
Dit reglement heeft als doel om duidelijkheid te scheppen omtrent het afleveren van
betalingsverbintenissen door het OCMW van Halle conform de wetgeving van 2 april 1965 en
alle andere van kracht zijnde wetgevingen (organieke wet OCMW, wetgeving omtrent
onderhoudsplicht,…). Het is goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in
vergadering van 08.12.2009.
Dit document is bestemd voor de bewoner en de directie van de instelling waar de bewoner
verblijft. Wij verzoeken u om dit reglement aandachtig te lezen, voor akkoord te ondertekenen
en na te leven.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met de Sociale Dienst van het OCMW Halle,
A. Demaeghtlaan 30 te 1500 Halle, 02/361.16.16, Tom BERT of info.onthaal@ocmwhalle.be.

1. Aanvraag
Indien een aanvraag tot tussenkomst in de verblijfskosten wordt ingediend zal een sociaal
onderzoek door het OCMW Halle worden ingesteld. Deze aanvraag gebeurt bij voorkeur door
de bewoner en/of zijn familie/contactpersoon. Deze aanvraag kan gesteld worden vanaf het
moment dat men oordeelt dat de maandelijkse factuur binnen korte termijn niet meer
(volledig) kan betaald worden.
De vrije keuze van instelling kan verleend worden, maar is echter niet absoluut. Er zal immers
steeds verzocht worden zich ook in te schrijven op de wachtlijst van het woonzorgcentrum van
het OCMW indien de geplaatste bejaarde een privé-instelling kiest waarvan de dagprijzen hoger
liggen dan die van het eigen woonzorgcentrum.
Indien de opname in een privé-instelling dient te gebeuren, zal deze opname geschieden in de
goedkoopste beschikbare kamer. Indien er goedkopere kamers aanwezig zijn in de instelling
dan deze die bij de opname in gebruik werd genomen, wordt verzocht om te verhuizen van
zodra de meest goedkope kamer vrijgekomen is.
Het woonzorgcentrum waar de bewoner is opgenomen verbindt zich ertoe deze kamer dan
ook aan te bieden aan de bewoner van zodra deze vrijgekomen is.
2. Sociaal onderzoek
De bewoner en/of zijn familie/contactpersoon geeft de volledige medewerking in dit
onderzoek:
-

hij geeft inzage in de financiële situatie en doet het nodige om de tegemoetkomingen
waarop hij eventueel gerechtigd is aan te vragen.
hij toont de bewijsstukken (onder andere inzage in de uittreksels van bank- en
spaarrekeningen) die gevraagd worden en verklaart zich akkoord met dit reglement.
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-

-

hij ondertekent het formulier A-ter van het Registratiekantoor van de Belastingen
waardoor het OCMW Halle na kan gaan of er nog onroerende goederen in zijn bezit
zijn of in zijn bezit zijn geweest.
het OCMW Halle zal tevens nagaan of het patrimonium van de persoon die een
aanvraag tot tussenkomst in de verblijfskosten indient, niet opzettelijk in aanzienlijke
mate werd verminderd in de periode voor de aanvraag.

Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst van het OCMW Halle zal op basis van het
sociaal onderzoek een beslissing nemen omtrent het al dan niet afleveren van een
betalingsverbintenis. De bewoner wordt per aangetekend schrijven op de hoogte gesteld van
de beslissing.
3. Dagprijs
Elke verhoging van dagprijs moet tijdig meegedeeld worden aan het OCMW Halle volgens de
van kracht zijnde regelgeving, met een kopie van de toelating van het Ministerie van
Economische Zaken.
4. Verzorging
Voor de geneeskundige zorgen kan de geplaatste bejaarde een beroep doen op een geneesheer
naar keuze. Indien de geneesheer een kinesitherapie noodzakelijk acht kan ook een kinesist
naar keuze worden aangeduid, behalve bij RVT-bewoners wiens kiné immers betaald wordt
door het woonzorgcentrum. Het OCMW van Halle neemt enkel het remgeld ten laste.
De bewoner en/of zijn familie, contactpersonen staan in voor de terugbetaling van de
geneeskundige verstrekkingen bij de mutualiteit. Op de factuur zal enkel het remgeld mogen
worden aangerekend.
Vragen om bijkomende dienstverlening, hulpmiddelen of verzorgingmateriaal ten laste te
nemen worden afzonderlijk aangevraagd aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst van
het OCMW Halle en wordt er steeds een bestek van de kostprijs bij de aanvraag gevoegd.
Het OCMW Halle verzoekt de directie, geneesheren en de bewoner om medicatiemisbruik
tegen te gaan. Het OCMW vraagt uitdrukkelijk aan de voorschrijvers om spaarzaamheid te
betonen door waar mogelijk goedkope geneesmiddelen voor te schrijven.
Het OCMW Halle neemt enkel de voorgeschreven medicatie ten laste. Verzorgingsproducten
zoals vb.verzorgingscrèmes, bodylotions… worden betaald met het zakgeld.
Uiteraard worden de verzorgingsproducten, die volgens de van kracht zijnde wetgeving door
het woonzorgcentrum moeten verstrekt worden, niet ten laste genomen door het OCMW
Halle, noch door de bewoners.
5. Hospitalisatie
De directie of de familie/contactpersoon verwittigt voorafgaandelijk schriftelijk het OCMW
Halle in geval van elke ziekenhuisopname.
Het OCMW Halle komt enkel tussen voor ingrepen waarvoor een RIZIV-tussenkomst
voorzien is. Enkel het verblijf in een meerpersoonskamer wordt ten laste genomen.
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Elke ziekenhuisfactuur in een meerpersoonskamer en vervoerskosten in het kader van
medische bijstand worden voorgelegd aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst van het
OCMW Halle, dat een beslissing zal nemen inzake de ten laste name van deze factuur
conform de van kracht zijnde wetgeving.
Het OCMW neemt nooit de diverse onkosten, persoonlijke kosten, ten laste.
6. Facturatie
Indien een tussenkomst door OCMW Halle wordt toegekend zal de bewoner en/of zijn
familie/contactpersonen onmiddellijk het nodige doen om de inkomsten van de bewoner over
te maken aan de directie van de instelling zodat deze in mindering kunnen gebracht worden
van de maandelijkse verblijfsfactuur.
Jaarlijks zal een bewijs van de inkomsten aan het OCMW Halle afgeleverd worden.
Maandelijks wordt de verblijfsfactuur opgesteld en verzonden naar het OCMW Halle.
Volgende gegevens mogen vermeld worden op de verblijfsfactuur:
- verblijfskosten: dagprijs x aantal dagen
- medicatie: enkel oplegkosten na tussenkomst mutualiteit
- dokterskosten: enkel de oplegkosten na tussenkomst mutualiteit
- kinesitherapie: enkel oplegkosten na tussenkomst mutualiteit
(enkel voor ROB-bewoners)
- persoonlijke was
- basisbijdragen mutualiteit/zorgverzekering
- zakgeld

Alle rubrieken vermeld op de factuur dienen te worden gestaafd door een bewijsstuk in
bijlage (bvb. aftekenen zakgeld, factuur apotheker, doktersbezoek, inkomsten,…) Indien
bewijsstukken ontbreken, zal de factuur niet vereffend worden.
Alle inkomsten (pensioen, tegemoetkomingen, terugbetalingen mutualiteit maximumfactuur,
zorgverzekering,…) moeten worden in mindering gebracht van de verblijfsfactuur. Zo niet,
zal het OCMW Halle deze facturen niet vereffenen.
De bewoner krijgt maandelijks zakgeld tbv € 89,63 volgens toepassing van art 98, § 1, derde
lid van de organieke wet van 8 juli 1976. Dit bedrag kan wijzigen naargelang de indexatie.
Kosten voor pedicure en manicure niet voorgeschreven door een behandelende geneesheer,
kapper, verzorgingsproducten zoals bvb.verzorgingscrèmes, bodylotions, kabeldistributie,
telefoonaansluiting, consumpties in de bar en andere persoonlijke uitgaven worden niet ten
laste genomen door het OCMW Halle en moeten bijgevolg vereffend worden met het zakgeld.
7. Persoonlijke schulden.
Persoonlijke schulden zoals o.a. openstaande bedragen bij kredietinstellingen, belastingen, …
worden niet door het OCMW Halle ten laste genomen, noch op terugvorderbare steun. De
schuldeisers kunnen trachten hun vorderingen te innen via andere regelingen (o.a. beslag,
verkoop onroerend goed,…)
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8. Terugvordering
Het OCMW Halle zal in alle gevallen de mogelijkheden van een terugvordering nagaan.
8.1. Onderhoudsplicht
Het OCMW Halle zal nagaan of er onderhoudsplichtigen zijn. Ingevolge art. 98 § 2 van de
Organieke wet betreffende de OCMW’s worden de kosten van de maatschappelijke
dienstverlening krachtens een eigen recht door het OCMW verhaald op de
onderhoudsplichtige van de begunstigde tot beloop van het bedrag waartoe zij gehouden zijn
voor de verstrekte hulp.
De onderhoudsbijdrage wordt berekend volgens de gegevens vermeld op de berekeningsnota
van de belastingen en de uniforme terugvorderingschaal.
Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst van het OCMW Halle zal een beslissing nemen
omtrent het onderzoek.

8.2. Hypotheek
Ingevolge art. 101 van de Organieke Wet betreffende de OCMW’s kan het OCMW Halle een
hypotheek nemen.
De terugbetaling van de kosten van maatschappelijke dienstverlening kan gewaarborgd
worden door een wettelijke hypotheek op al de voor hypotheek vatbare goederen die aan de
begunstigde van de dienstverlening toebehoren of van zijn nalatenschap afhangen. Behalve
wanneer de Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslist dat geen inschrijving van de wettelijke
hypotheek dient te geschieden, wordt de inschrijving door de financieel beheerder van het
OCMW gevorderd voor het door hem te bepalen bedrag.
8.3. Andere mogelijkheden van terugvordering
Indien in de loop van de procedure de bewoner de beschikking krijgt over voldoende
inkomsten om het verblijf te betalen, zal het OCMW Halle de betalingsverbintenis intrekken
en de reeds ten laste genomen bedragen terugvorderen indien mogelijk.
Dit geldt wanneer een persoon de beschikking krijgt over inkomsten krachtens rechten die hij
bezat tijdens de periode waarvoor hem hulp werd verleend door het OCMW, maar ook in
geval van fraude omwille van niet aangegeven bezittingen zijnde onroerende of roerende
goederen of indien er erfenisrechten of andere rechten ontvangen worden.
8.4. Nieuwe aanvraag
Bij een nieuwe aanvraag zal een nieuw sociaal onderzoek worden ingesteld. Er zal bij een
nieuwe aanvraag rekening gehouden worden met de financiële situatie op het moment van het
intrekken van de betalingsverbintenis.
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Gelet op het feit dat een nieuwe aanvraag steeds mogelijk is, moeten de tegoeden (vanaf het
moment dat de persoon over voldoende inkomsten beschikt om zijn verblijf te kunnen
betalen) gestort worden op een bankrekening geopend op naam van de bewoner (cfr. “systeem
I” van Dexia). Het formulier “verklaring op erewoord” wordt aan het OCMW Halle
afgeleverd.
De bewoner verbindt zich ertoe om het OCMW Halle inzage te verlenen in de bankrekening
bij een nieuwe aanvraag.

9. Overlijden
De directie of de familie/contactpersoon verwittigt het OCMW Halle in geval van overlijden.
De formaliteiten worden verder door de directie en/of contactpersoon afgehandeld.
Het OCMW Halle verleent geen tussenkomst in de begrafeniskosten. Hiervoor wordt er een
beroep gedaan op de familie. Indien de familie dit niet ten laste kan nemen, geldt de
desbetreffende wetgeving.
Het opgespaarde zakgeld kan enkel gebruikt worden voor de betaling van de
begrafeniskosten. Een eventueel positief saldo komt terug naar het OCMW Halle en dit
maximaal ten belope van de ten laste genomen bedragen.

10. Sancties
Het OCMW Halle kan ten allen tijde de betalingsverbintenis herroepen indien de bewoner
en/of zijn familie/contactpersonen weigeren dit reglement na te leven.

Katleen Evenepoel
Secretaris

Marie-Rose Harnie
Voorzitter

Bejaarde

Voor de bejaarde:
…………………….
(hoedanigheid)

Voor de instelling: (handtekening/naam)
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………….……….

De Secretaris
Get. Katleen Evenepoel

De Voorzitter,
Get. Marie-Rose Harnie
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