
 

Reglement inzake financiële steun door het O.C.M.W. bij 
opname of verblijf in een Woonzorgcentrum (WZC), Rust- en 
verzorgingstehuis (RVT) of Rustoord voor bejaarden (ROB) 

 
 

 
Artikel 1 Het OCMW van de gemeente waar de betrokkene op het ogenblik van zijn 

opneming in een nagenoemde instelling voor zijn hoofdverblijf in het 
bevolkings- of het vreemdelingenregister of in het wachtregister was 
ingeschreven, is bevoegd om de noodzakelijke steun te verlenen, indien de 
steun vereist is bij de opneming of gedurende het verblijf van een persoon: 

 
hetzij in een erkend rustoord voor bejaarden, hetzij in een 
serviceflatgebouw of woningbouwcomplex met dienstverlening, voor zover 
deze voorzieningen als dusdanig door de bevoegde overheid erkend zijn; 

 
hetzij in een erkend rust- en verzorgingstehuis1 

 
Artikel 2 Het OCMW verleent de noodzakelijke steun voor zover de 

bestaansmiddelen van de aanvrager ontoereikend zijn om de kosten 
voortvloeiend uit het verblijf in een onder artikel 1 vermelde instelling te 
dragen. 

  
Artikel 3 Onder bestaansmiddelen wordt verstaan:  

 
Alle bestaansmiddelen van welke aard en oorsprong ook, waarover de 
aanvrager beschikt, met inbegrip van alle uitkeringen krachtens de 
Belgische of buitenlandse sociale wetgeving. 

  
 De bestaansmiddelen van de echtgeno(o)t(e) van de aanvrager of de 

persoon met dewelke hij/zij een feitelijk gezin uitmaakt op het ogenblik 
van zijn opname in de instelling.  

 Indien deze persoon niet wordt opgenomen in de instelling worden beide 
betrokkenen als feitelijk gescheiden beschouwd. Dit impliceert dat beiden 
elk over het recht op hun persoonlijk inkomen beschikken en dat de 
opsplitsing van het gezinsinkomen dien te worden aangevraagd. 

 
Artikel 4 Alle roerende kapitalen dienen te worden uitgeput, met vrijstelling van € 

3.750 voor een alleenstaande persoon of € 6.250 voor een echtpaar of 
feitelijk gezin. 
 

Artikel 5 Onroerende goederen in het bezit van de aanvrager dienen te worden 
verkocht. Zoniet worden deze in geval van steunverlening met hypotheek 
bezwaard.  

 
Artikel 6 Bij afstanden van roerende of onroerende goederen om niet of ten 

bezwarende titel in de loop van de tien jaar voor de datum waarop de 
aanvraag tot tussenkomst uitwerking heeft, wordt de regelgeving 
toegepast cfr. artikel 28 t.e.m. 32 van het koninklijk besluit van 
11.07.2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op 
maatschappelijke integratie en cfr. het gedeelte VI. F. in de omzendbrief 
van 06.09.2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.  

 

                                                           
1 In afwijking van de bepalingen van de Wet van 02.04.1965 en tot een door de Koning vastgestelde datum, 
vallen de niet erkende rustoorden  voor bejaarden onder dezelfde toepassingen van artikel 1 van dit reglement. 



 

Indien de aanvrager afstand deed van onroerende goederen binnen de tien 
jaar voorafgaand aan de aanvraag tot steun, wordt rekening gehouden met 
de handelswaarde van het goed op het ogenblik van de afstand. 

 
Schulden mogen van de opbrengst van de afstand worden afgetrokken als 
de volgende voorwaarden vervuld zijn: 
- het moeten persoonlijke schulden van de aanvrager of zijn echtgenoot 

zijn; 
- de schulden moeten zijn aangegaan vóór de afstand; 
- de opbrengst van de afstand moet hebben gediend om de schulden 

terug te betalen; 
 
Daarnaast mogen forfaitaire abattementen van 1.983,15 EURO ( 80.000 Fr 
) per jaar voor een gezin en 1.586,52 EURO ( 64.000 Fr ) per jaar voor een 
alleenstaande worden afgetrokken. 
 
Bij afstanden van goederen in onverdeeldheid moeten de volgende 
formules worden toegepast. De verkoopwaarde van de afgestane goederen 
vermenigvuldigen met de breuk die de belangrijkheid van de rechten 
uitdrukt. De waarde van het vruchtgebruik wordt bekomen door de 
verkoopwaarde in volle eigendom te vermenigvuldigen met de in de tabel 
onder subtitel vruchtgebruik vermelde variabele breuk. Deze breuk 
verandert naargelang van de leeftijd van de vruchtgebruiker op het 
ogenblik van de afstand. 
 
Vruchtgebruik 

 

Leeftijd van de vruchtgebruiker 

op  

het ogenblik van de afstand 

Breuk die de belangrijkheid van het 

vrucht-gebruik op het ogenblik van de 

afstand uitdrukt 

 

20 jaar en minder 72/100 van de verkoopwaarde VE 
meer dan 20 jaar tot 30 jaar 68/100 van de verkoopwaarde VE 
meer dan 30 jaar tot 40 jaar 64/100 van de verkoopwaarde VE 
meer dan 40 jaar tot 50 jaar 56/100 van de verkoopwaarde VE 
meer dan 50 jaar tot 55 jaar 52/100 van de verkoopwaarde VE 
meer dan 55 jaar tot 60 jaar 44/100 van de verkoopwaarde VE 
meer dan 60 jaar tot 65 jaar 38/100 van de verkoopwaarde VE 
meer dan 65 jaar tot 70 jaar 32/100 van de verkoopwaarde VE 
meer dan 70 jaar tot 75 jaar 24/100 van de verkoopwaarde VE 
meer dan 75 jaar tot 80 jaar 16/100 van de verkoopwaarde VE 
meer dan 80 jaar   8/100 van de verkoopwaarde VE 

 
 
 
Artikel 7 Het OCMW kent de noodzakelijke steun die vereist is bij de opneming of 

gedurende het verblijf  in een hoger vermelde instelling toe bij individuele 
raadsbeslissing en na voorlegging van een verslag door de sociale dienst.  

 
Deze steun omhelst een financiële tussenkomst bovenop de 
bestaansmiddelen van de aanvrager ter betaling van de verblijfskosten in 
de instelling , de kosten van de was voor zover deze niet zijn inbegrepen in 
de dagprijs, de hospitalisatiekosten tijdens zijn verblijf in de instelling, 
oplegkosten van de medicatie, de personenbelasting, de onroerende 
voorheffing, de mutualiteitsbijdrage, de jaarlijkse bijdrage tot de 
zorgverzekering, en – voor zover betrokkene hierover beschikt – de 
hospitalisatieverzekering, alsook alle kostenelementen bepaald onder 



 

artikel 1 van het KB dd. 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 in uitvoering van artikel 
98§1, derde lid van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn.2 

 
Artikel 8 De steunverlening wordt uitbetaald aan de begunstigde en niet 

rechtstreeks aan de instelling. Anderzijds wordt financiële steun bij opname 
of verblijf in een WZC, RVT of ROB enkel toegekend mits beheer van alle 
inkomsten door de verblijfsinstelling, het OCMW of een aangeduide 
bewindvoerder. 

 
Artikel 9 Bovenop de steunverlening vermeld in artikel 6 is de begunstigde 

gerechtigd op 75 euro zakgeld per maand3. In de maand mei ontvangt de 
begunstigde dubbel zakgeld.  

 
Artikel 10  Indien begunstigde over onroerende goederen beschikt wordt de 

terugbetaling van de kosten van maatschappelijke dienstverlening 
gewaarborgd door een wettelijke hypotheek op al de voor hypotheek 
vatbare goederen die aan de begunstigde van de dienstverlening 
toebehoren of van zijn nalatenschap afhangen. 

 
 Om verjaring van de schuld aan gemaakte kosten maatschappelijke 

dienstverlening te voorkomen, wordt de schuld van de begunstigde vóór 
het verstrijken van elke periode van vijf jaar gestuit, hetzij betekend per 
aangetekend schrijven, hetzij middels ondertekening van een 
schuldbekentenis. 

 
Artikel 11 Indien begunstigde geen onroerende goederen heeft worden de kosten van 

de maatschappelijke dienstverlening niet verhaald op de 
onderhoudsplichtigen van de begunstigde. In toepassing van artikel 98 § 3 
van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, wordt algemeen afgezien van het verhalen van de 
maatschappelijke dienstverlening verleend die ten laste zijn genomen in 
instellingen, waar bejaarden worden gehuisvest, op de 
onderhoudsplichtigen, met de goedkeuring van de gemeentelijke overheid.4 

  
Artikel 12 De begunstigde verbindt er zich toe alle informatie omtrent zijn financiële 

situatie en elke wijziging hierin bekend te maken aan het OCMW. De 
begunstigde machtigt eveneens de verantwoordelijken van het WZC, RVT 
of ROB om eveneens voornoemde informatie aan het OCMW over te 
maken. 
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. 

 

                                                           
2 In toepassing van het KB dd. 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 in 
uitvoering van artikel 98§1, derde lid van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn; wijziging reglement in zitting van Raad voor Maatschappelijk Welzijn 21.11.2005. 
2 Wijziging artikel 98 § 1 van de organieke wet betreffende de oprichting van OCMW’s. Van toepassing m.i.v. 
26.05.2003.  
In toepassing van artikel 98, § 1, derde lid van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, ingevoerd door de wet van 3 mei 2003, dient het zakgeld voor 
rusthuisbewoners te worden geïndexeerd. Vanaf 01.08.2005 bedraagt het jaarlijks zakgeld minstens 936,36 
euro per jaar. 
4 Princiepsbeslissing in zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21.12.2004. Goedkeuring gewijzigd 
Reglement inzake financiële steun door het OCMW bij opname of verblijf in een RVT of ROB in zitting Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn 21.02.2005 en in zitting van de Gemeenteraad van 11.04.2005. 


