OCMW – tussenkomst voor bewoners van woonzorgcentra en terugvordering
Reglement
OCMW- raad 23/06/2020

1.1

Principe

Als een persoon onvoldoende middelen heeft om zijn WZC-kosten te betalen, kan hij een
beroep doen op het OCMW van de gemeente waar hij is ingeschreven op het ogenblik van
de opname. (art. 2 wet 2 april 1965).
De tussenkomst voor WZC-kosten door het OCMW Laakdal wordt beperkt tot de dagprijs
van een standaard 1persoonskamer/2persoonskamer binnen de duurste residentiële
voorziening op het grondgebied Laakdal/Meerhout.
Het OCMW zal pas een tussenkomst verlenen indien, na sociaal onderzoek, blijkt dat de
eigen middelen onvoldoende zijn.
De betrokkene is gehouden om aan het onderzoek zijn volledige medewerking te verlenen
door het centrum alle nuttige inlichtingen over zijn toestand te verschaffen. Dit impliceert dat
de betrokkene het OCMW volledig moet informeren over zijn financiële mogelijkheden en,
desgevraagd, ook de uittreksels van zijn bankrekeningen aan het OCMW moet voorleggen.
Obligaties, aandelen en cash in een kluis moeten een plaats krijgen in het overzicht van
roerende goederen.
Er wordt verplicht info opgevraagd omtrent historiek onroerende eigendommen.
In het kader van het sociaal onderzoek kunnen de financiële gegevens van de laatste 5 jaar
opgevraagd worden bij de financiële instellingen. Hiervoor dient de betrokkene schriftelijk
toestemming te geven.
Bij verschaffing van foutieve inlichtingen kan het OCMW de tussenkomst WZC-kosten
terugvorderen (art. 98 § 1 organieke OCMW wet) .
Indien de betrokkene nog beschikt over een bedrag van € 3.500 kan hij deze overmaken aan
de financieel directeur van het OCMW die dit bedrag zal bewaren en beheren als een “goede
huisvader” om later de begrafenis en bijhorende kosten te betalen.
Indien de betrokkene van dit aanbod geen gebruik maakt, dienen de gelden integraal verder
aangewend te worden ter betaling van de WZC-kosten.
Om terugbetaling van de gemaakte verblijfskosten te waarborgen, kan het OCMW een
hypothecaire inschrijving nemen op de bestaande onroerende goederen van betrokkene
(art.101 organieke OCMW wet).
Wanneer de middelen van de aanvrager onvoldoende blijken, en het OCMW een
tussenkomst verleent in de WZC-kosten, dan worden de onderhoudsplichtigen
aangesproken om bij te dragen volgens hun draagkracht.
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Met het oog op het vaststellen van die bijdrage zal door een maatschappelijk werker van het
OCMW een sociaal onderzoek worden gevoerd naar de financiële toestand van de
onderhoudsplichtige en het familiale aspect van de zaak. (art 13 KB 9 mei 1984)

1.2

De onderhoudsplicht

1.2.1 Onderhoudsplichtige personen:
Zijn onderhoudsplichtig :

Echtgeno(o)t(e) en gewezen echtgeno(o)t(e);

Kinderen en schoonkinderen met een beperking tot het kindsdeel (zie hierna);

Schoonkinderen na ontbinding van hun huwelijk door overlijden, op
voorwaarde dat ze kinderen hebben die bloedverwanten zijn van de aanvrager
én er grote welstand wordt vastgesteld bij de betrokkenen.
Zijn niet onderhoudsplichtig voor ons OCMW:

Kleinkinderen;

Schoonkinderen na ontbinding van hun huwelijk door echtscheiding;

Broers en zussen;

Neven en nichten.

1.2.2 Vrijstellingen van de onderhoudsplicht
Het OCMW kan afzien van het bepalen van een onderhoudsplichtige bijdrage in
volgende gevallen (art 13 KB 9 mei 1984):


Billijkheidsredenen
Het Bijzonder Comité Sociale Dienst kan met door de onderhoudsplichtige
aangehaalde billijkheidsredenen rekening houden, maar moet dit niet.
 Wanneer de kosten en inspanningen verbonden aan de terugvordering niet
opwegen tegen het te verwachten resultaat.

1.3

Het bedrag van de onderhoudsplichtige bijdrage

1.3.1 Algemeen
Het OCMW mag nooit meer terugvorderen dan de werkelijke kostprijs.
De terugvordering van een onderhoudsplichtige mag niet meer bedragen dan het
“kindsdeel”.
Het “kindsdeel” is gelijk aan het bedrag dat het OCMW moet bijpassen gedeeld door
het aantal onderhoudsplichtigen in gelijke graad.
In uitzonderlijke gevallen kan het OCMW afwijken van dit principe (art. 11ter KB 9 mei
1984).
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Het verhaal op de echtgenoot is beperkt tot het bedrag van het onderhoudsgeld dat
bij uitvoerbaar geworden rechterlijke beslissing werd bepaald.
Onderhoudsplichtige bijdragen hebben een éénmalig karakter. Indien er door de
kinderen voor verschillende ouders een onderhoudsplichtige bijdrage moet geleverd
worden, dan moet door de betrokken OCMW’s een verdeelsleutel gehanteerd
worden. Kinderen moeten dus geen twee onafhankelijke bijdragen leveren.

1.3.2 Berekening van de bijdrage
De basis voor de berekening van de bijdrage door de onderhoudsplichtigen is hun
laatst gekende aanslagbiljet der directe belastingen.
Indien, na de berekening van de bijdrage, gedurende drie maanden het inkomen van
een onderhoudsplichtige met minstens 20% daalt, kan de bijdrage herzien worden na
aangifte van een aanvraag tot herziening.
Aan de hand van loonbrieven waarop het bruto inkomen vermeld staat kan de
herberekening gebeuren conform de berekening van de dienst onthaalgezinnen
aangezien deze rekening houdt met het vakantiegeld.
Het OCMW mag niet terugvorderen indien het gezamenlijk belastbaar inkomen
(hierna afgekort als GBI) van de onderhoudsplichtige zich situeert beneden het
wettelijk bepaald grensbedrag.
Per 01/03/2020 1 was dit bedrag € 23.825,23/jaar vermeerderd met € 3.335,53 per
persoon ten laste. Indien het gezamenlijk belastbaar inkomen zich boven het wettelijk
bepaald grensbedrag bevindt wordt de uniforme schaal van toepassing vermeld in de
omzendbrief d.d. 4/11/2004.
Indien de onderhoudsplichtigen niet beschikt over een gezamenlijk belastbaar
inkomen gelijk aan of hoger dan het wettelijk bepaalde grensbedrag, maar hij heeft
wel één of meerdere onroerende goederen in volle eigendom of vruchtgebruik
waarvan het globale niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (KI) gelijk is aan of hoger
is dan € 2000. Dan vermenigvuldigt het OCMW het globale KI met factor 3. Dit
bedrag wordt bij het gezamenlijk belastbaar inkomen gerekend en indien het wettelijk
bepaalde grensbedrag wordt bereikt, kan het OCMW terugvorderen (art.14§3 KB 9
mei 1984 B.S. 27 september 2004).
Let wel het KI
-van onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen die voor eigen
beroepsdoeleinden worden aangewend mogen niet meegerekend worden.
-wordt wanneer het aantal personen ten laste drie of meer bedraagt, vooraf gedeeld
door de coëfficiënt 1,1 verhoogd met 0,1 voor elke persoon ten laste boven de derde,
doch met maximum 1,8.
-van de goederen waarvan de onderhoudsplichtige eigenaar of vruchtgebruiker in
onverdeeldheid is, wordt vermenigvuldigd met de breuk die de belangrijkheid uitdrukt
van de rechten, in volle eigendom of in vruchtgebruik, van de betrokkene op deze
goederen, vooraleer de correctie wordt toegepast.
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1.3.3 Vrijwillige verarming
Indien blijkt dat zonder enige aanvaardbare uitleg het patrimonium van de aanvrager
gedurende de laatste vijf jaar voor de aanvang van de dienstverlening in belangrijke
mate is verminderd, kan het OCMW ook de onderhoudsplichtige die beneden het
wettelijke grensbedrag (zie punt 1.3.2) zit, aanspreken (art. 10 KB 9 mei 1984).

1.4

Jaarlijkse herziening
Alle dossiers waarin de onderhoudsplicht wordt toegepast, worden jaarlijks herzien op
het Bijzonder Comité Sociale Dienst van de maand februari met ingang vanaf januari.
Het wettelijk bepaalde grensbedrag is namelijk gekend vanaf januari van het jaar
waarop het toepassing heeft.
Bij deze herziening dient nagegaan te worden of de bijdrage die de
onderhoudsplichtige het voorgaande jaar betaalde (vastgesteld in overeenstemming
met punt 1.3.2) niet hoger is dan de werkelijke tussenkomst door het OCMW.
Dit dient nagegaan te worden voor de periode van 1 januari tot 31 december van het
voorgaande jaar.
Wanneer teveel werd betaald, zal het tegoed worden teruggestort aan de betrokkene.
Wanneer er te weinig werd betaald dient betrokkene nog bij te storten.

1.5

Zakgeld
Zie ook KB 25/4/2004 tot vaststelling van het zakgeld van sommige WZC-bewoners
en tot bepaling van de kosten die NIET op dit zakgeld mogen worden aangerekend.
Het OCMW kent een geïndexeerd zakgeld toe van € 89,63/m * zijnde 1/12 van het
jaarbedrag € 1.187,55 2 volgens de bepalingen van art. 98§1 van de organieke wet.
De onkosten van de stomerij moeten via het zakgeld betaald worden.

1.6

Vergoeding wassen van kledij
Indien familieleden de was en droogkuis van de kledij verzorgen en er geen enkele
kost hiervan op de algemene factuur wordt verrekend kan het OCMW een vergoeding
voorzien van € 50,00 per maand.

1.7

Ten laste neming medische kosten
- de kosten van hospitalisatie na aftrek van de tussenkomst hierin door mutualiteit
en/of persoonlijke hospitalisatieverzekering, alsmede de kosten van ziekenvervoer na
aftrek van de tussenkomst hierin door de mutualiteit en uitgezonderd medicijnen
behorende tot categorie D (tenzij op voorschrift van een geneesheer en mits
bijvoeging van een kopie hiervan) en parafarmaceutische producten (b.v.
shampoo,…);
- andere (para-)medische kosten waartoe door de instelling werd beslist in het belang
van de rechthebbende en wel beperkt tot: dokter, specialist, kinesist, pedicure,…;
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- farmaceutische kosten, uitgezonderd deze behorende tot categorie D, tenzij op
voorschrift van een geneesheer en mits bijvoeging van een kopie hiervan en
uitgezonderd parafarmaceutische producten;

1.8

Contact maatschappelijk werker
De maatschappelijk werker die het dossier beheert neemt minimum jaarlijks contact
op met de aanvrager of indien dit niet mogelijk is met de familie.
Het contact met de aanvrager gebeurt bij voorkeur d.m.v. een bezoek aan het WZC.

1.9

Inwerkingtreding reglement
Rekening houdende met de al lopende bepalingen treedt dit gewijzigde reglement in
werking vanaf 01/07/2020 en vervangt dit de voorgaande reglementen.
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