ONDERHOUDSPLICHT & ZAKGELD RUSTHUISBEWONERS
ELKE RUSTHUISBEWONER HEEFT RECHT OP ZAKGELD
Wanneer u onvoldoende inkomsten hebt om de totale kosten te betalen, kan het
OCMW het tekort bijpassen. U moet dan uw normale inkomsten afstaan aan het
OCMW, ze worden gebruikt ter betaling van het verblijf. U behoudt wel een
maandelijks zakgeld, waarvan het bedrag door het OCMW wordt bepaald en
waarover u vrij mag beschikken.
Het zakgeld rusthuisbewoners is beperkt tot 91,43 € per persoon per maand.
Om zakgeld van het OCMW te ontvangen moeten twee voorwaarden vervuld worden:
1) U hebt enkel recht op zakgeld wanneer u verblijft in een rusthuis of een rusten verzorgingstehuis.
2) Het OCMW komt tussen in de betaling van uw verblijfskosten.
ONDERHOUDSPLICHT
Wanneer een OCMW moet tussenkomen in de kosten van verblijf en verzorging in
een rustoord moet er gevraagd worden dat betrokkene in de eerste plaats zijn eigen
middelen zou aanspreken. Als het OCMW dan nog moet bijleggen dan moeten er de
nodige pogingen gedaan worden om te recupereren wat kan gerecupereerd worden.
Dit kan ook inhouden het aanspreken van de onderhoudsplichtigen.
In geval van terugvordering van de verblijfskosten in een rust- en verzorgingstehuis,
bij kinderen en hun eventuele echtgeno(o)t(e), wordt deze beperkt tot het kindsdeel.
De onderhoudsplichtige kan billijkheidsredenen inroepen om vrijgesteld te worden
van betaling, zoals een bescheiden inkomen, zware financiële lasten, reeds
bestaande verstoorde familierelaties.
De Organieke wet van 8 juli 1976 over de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, artikel 98 paragraaf 2 en het Koninklijk Besluit van 9 mei 1984 bepalen in
welke gevallen draagkrachtige personen gehouden zijn (gedeeltelijk) in te staan voor
het levensonderhoud van behoeftige familieleden.
Om de onderhoudsplichtige bijdrage vast te stellen, zal het OCMW een
maatschappelijk onderzoek voeren. De OCMW-raad is bevoegd om een beslissing te
nemen over terugvordering van onderhoudsplichtige familieleden.
Voor meer informatie, neem contact op met de sociale dienst van het
woonzorgcentrum:

Marina Trolin, maatschappelijk assistente
marina.trolin@ocmwhoegaarden.be
Tel: 016/80.40.03 (van 9u tot 12u, namiddag enkel op afspraak)

