Tussenkomst in opname woonzorgcentrum
Als u problemen hebt om een verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan u een
financiële tussenkomst vragen aan het OCMW.
Voorwaarden
 U moet een beroep doen op het bevoegde OCMW. Dit is het OCMW van de
gemeente waar betrokkene gedomicilieerd was vóór het moment van zijn opname
in het rusthuis.
 Enkel indien de oudere vóór zijn opname was gedomicilieerd in Hoegaarden, dan is
het OCMW Hoegaarden bevoegd.
 Het OCMW zal pas een tussenkomst verlenen indien na onderzoek blijkt dat de
eigen middelen van de oudere niet volstaan. Hij zal eerst zijn pensioen,
huuropbrengsten, spaargelden, obligaties,... moeten aanspreken.
 De oudere mag zich de laatste 5 jaar niet opzettelijk hebben ‘verarmd’. Indien de
oudere zijn eigendommen verkocht heeft binnen 5 jaar voor opname kan het OCMW,
na onderzoek geld terugvorderen van de onderhoudsplichtigen, die hieruit voordeel
hebben gehaald.
 Het OCMW gaat ook na of er recht is op andere inkomsten zoals een
tegemoetkoming van de zorgverzekering, hulp voor bejaarden of
integratietegemoetkoming.
Doet u een beroep op het OCMW om u woonzorgcentrum te betalen dan spelen 3 criteria
mee bij de keuze van uw woonzorgcentrum of de overplaatsing naar een
woonzorgcentrum
1) De woonwensen van de oudere. Het is belangrijk dat de oudere zich thuis voelen en
geïntegreerd zijn in het woonzorgcentrum.
2) De kostprijs. De financiële consequenties en kostprijzen van woonzorgcentra
verschillen. Het OCMW zoekt meestal een tussenoplossing tussen de woonwensen
en het kostenplaatje. Dat wordt bereikt door de tussenkomst in dagprijs
bijvoorbeeld te begrenzen tot het gemiddelde van de instelling.
3) De geschiktheid van het woonzorgcentrum. Gelet op de gezondheid en de graad
van zorgbehoevendheid wordt gezocht naar de juiste zorgomkadering.
Procedure
De maatschappelijk werker zal uw sociale en financiele situatie onderzoeken. U zal in de
eerste plaats zo veel mogelijk uw eigen middelen moeten gebruiken om de kosten te
betalen.
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.
Indien het OCMW een tussenkomst toekent, zal het steeds een hypothecaire inschrijving
nemen op de bestaande onroerende goederen van de oudere. Bovendien gaat het OCMW
steeds na in hoeverre het de verblijfkosten kan terugvorderen bij de onderhoudsplichtigen.
Dit zijn in eerste instantie de echtgenoot/echtgenote en de kinderen van de oudere.

Lees ook de fiche: onderhoudsgeld & zakgeld rusthuisbewoners
Bedrag
Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld aan de hand van een sociaal onderzoek. De
OCMW-raad neemt een beslissing over de tussenkomst in kosten woonzorgcentrum.

Wat meebrengen:
 Uw identiteitskaart
 Bewijs van uw financiële situatie (klik hier).
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)

