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De opname in een woonzorgcentrum is een 
grote stap, zowel voor de oudere als voor de 
familie en mantelzorgers kan dit een moeilijk 
moment zijn.

Met deze brochure trachten we jou en je fa-
milie een klare kijk te geven op het fi nanciële 
aspect van wonen in een woonzorgcentrum. 

Regelmatig zijn er twijfels van familie of man-
telzorgers die beseffen dat de opname in een 
woonzorgcentrum onvermijdelijk wordt, maar 
toch de stap niet durven zetten. 

Voor een goede overgang van de thuissituatie 
naar een woonzorgcentrum geven we je vol-
gende tips mee:
� Maak samen met de familie een plan-

ning voor de eerstkomende maanden. 
Een duidelijke weg uitstippelen waarin 
iedereen zich kan vinden is essentieel.

� Bespreek samen het voorstel van een op-
name in een woonzorgcentrum. Zie je dit 
niet zitten? Schakel dan een vertrouw-
de hulpverlener, zoals de huisarts, in om 
samen de boodschap over te brengen.

� Ga samen op bezoek in de woonzorg-
centra. Zo bepaal je zelf waar je je thuis 
voelt.

� Een ziekenhuisopname kan soms een 
goede aanleiding zijn om een opname 
in een woonzorgcentrum voor te stellen.

� Wacht niet tot de opvang een dringen-
de noodzaak is geworden! Met één 
gesprek zal de kogel niet door de kerk 
zijn. Laat de boodschap bezinken en heb 
geduld.

� Als je een opname in een woonzorgcen-
trum nog niet ziet zitten of er is nog geen 
beschikbare plaats, dan kun je zoeken 
naar een alternatief. Je kunt een beroep 
doen op thuiszorg, nachtopvang, een 
dagcentrum, … Vraag naar de mogelijk-
heden bij de maatschappelijk werker 
van het Sociaal Huis.

Woord vooraf
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Heb je nog vragen?

Dan kun je terecht bij het Sociaal Huis.

Clement Cartuyvelsstraat 12 
3800 Sint-Truiden
Tel. 011 69 70 30

sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be 
www.sociaalhuissinttruiden.be

Openingsuren
Van maandag tot vrijdag 
van 8.30 tot 11.30 uur.

Dinsdag EXTRA open
van 16.30 tot 18.30 uur.
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De oudere beschikt over voldoende 
inkomsten om de kosten zelf te 
betalen

Als de oudere over voldoende inkomsten 
beschikt om de kosten zelf te betalen, dan is er 
geen tegemoetkoming van het OCMW nodig. 
De oudere kan vrij een woonzorgcentrum 
kiezen en moet geen verantwoording af-
leggen over de manier waarop hij zijn factuur 
zal betalen. Hij moet het OCMW ook geen 
informatie verschaffen over zijn spaargelden, 
eigendommen of pensioen. De oudere is in dit 
geval ook niet verplicht om het beheer van zijn 
goederen of het bewaren van zijn inkomsten 
over te laten aan het woonzorgcentrum.
Het woonzorgcentrum kan wel aan een 
mantelzorger vragen om een borgstelling 
bij opname te ondertekenen en om ook een 
geldige waarborg te storten.

Wat is een borgstelling?
Een borgstelling is een waarborg voor het 
betalen van de woonzorgcentrumkosten. In 
de opnameovereenkomst met het woonzorg-
centrum legt men contractueel vast op welke 
wijze deze borg geregeld is. Degene die de 
opnameovereenkomst tekent, verklaart dat 
hij de dagprijs en alle andere woonzorgkosten 
zal betalen. 

Als je twijfelt of je de verblijfskosten al dan 
niet kunt betalen, dan is het af te raden om 
het document over de borgstelling te tekenen. 
Informeer je voldoende en kom langs bij het 
Sociaal Huis van het OCMW! Zij kunnen je de 
nodige informatie geven.

De oudere beschikt niet over 
voldoende inkomsten om de kosten 
zelf te betalen

Als de oudere niet over voldoende inkomsten 
beschikt om de kosten zelf te betalen, dan kan 
hij het OCMW aanspreken. Het OCMW zal dan 
onderzoeken of het een tegemoetkoming kan 
verlenen voor het betalen van de woonzorg-
kosten. Als het OCMW tegemoetkomt in het 
betalen van de woonzorgkosten, dan kan het 
OCMW de gemaakte kosten terugvorderen. 
Het is dus belangrijk om onmiddellijk contact 
op te nemen met het OCMW wanneer de ou-
dere de woonzorgkosten niet kan betalen. De 
eerste stap is dus langsgaan bij het OCMW. 
Daar zal de maatschappelijk werker je vragen 
om een ontvangstbewijs te tekenen. Hiermee 
geef je aan het OCMW de toestemming om 
een financieel onderzoek te starten. Het te-
kenen van dit ontvangstbewijs gebeurt door 
de oudere zelf, bij volmacht of door een al  
aangestelde voorlopige bewindvoerder.

Hoe een opname in een woonzorgcentrum betalen?
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a. Het fi nancieel onderzoek door het 
 OCMW

De maatschappelijk werker gaat via een inkom-
stenonderzoek van de oudere, het inkomen, 
de spaargelden en de eigendommen nakijken. 
Voor dit onderzoek gaat de maatschappelijk 
werker tot tien jaar terug in de tijd voor wat je 
fi nanciële situatie betreft.

Het onderzoek naar inkomsten
Het OCMW vraagt een overzicht van al de 
inkomsten van de oudere (pensioen, huurop-
brengsten, tegemoetkomingen, zorgverzeke-
ring, …). Ook buitenlandse inkomsten moet de 
oudere bekendmaken. 

Het onderzoek naar spaargelden
Alle vormen van kapitaal komen in aan-
merking. Ook hier is er geen verschil tussen 

binnenlandse en buitenlandse kapitalen. De 
maatschappelijk werker vraagt de nodige 
5 gegevens op bij de fi nanciële instellingen. 
Bij geldelijke schenkingen kan het volledige 
bedrag teruggevorderd worden voor een 
periode van tien jaar voorafgaand aan de 
opname in een woonzorgcentrum.

Onderzoek naar eigendommen
Bij de ontvanger van registratie en domeinen 
gaat de maatschappelijk werker na of je ei-
gendom hebt of hebt gehad. Als er eigendom 
verkocht of weggeschonken is in een periode 
van tien jaar voorafgaand aan de opname, dan 
zal het gedeelte van de verkoopopbrengst of 
de schenking volledig teruggevorderd worden, 
tenzij er een goede reden is voor het gebruik 
van de verkoop- of schenkingsopbrengsten. 
Als er eigendom is, dan kan het OCMW hierop 
een hypothecaire inschrijving nemen.
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Volgende kosten neemt het OCMW 
niet ten laste:
� Abonnementskosten en individuele 

kosten voor het gebruik van radio, tele-
visie, telefoon of internet

� Maaltijdbezorging op de kamer voor va-
lide bewoners

� Dranken buiten de maaltijden, uitgezon-
derd drinkwater, die op vraag van de be-
woner verstrekt worden

� Supplementaire voedingsproducten, bui-
ten de maaltijden, die verstrekt worden 
op vraag van de bewoner

� Persoonlijke toiletartikelen die op uit-
drukkelijke vraag van de bewoner ver-
strekt worden

� Esthetische verzorging
� Alle persoonlijke aankopen, andere dan 

toiletartikelen, op vraag van de bewoner
� Alle kosten die verband houden met het 

houden van een huisdier

Volgende kosten neemt het OCMW enkel 
ten laste als hierover een individuele
raadsbeslissing is genomen:
� Kosten voor hulpmiddelen, zoals een 

hoorapparaat, een bril, tandprothesen, 
een rolstoel, krukken, een looprek, … 
voor het gedeelte dat niet gedekt wordt 
door de ziekteverzekering of dat valt 
onder de toepassing van de overeen-
komst tussen het woonzorgcentrum en 
de verzekeringsinstelling

� Aankoopkosten voor kledij
� Specifi eke animatie-, recreatie- en thera-

peutische activiteiten die het woonzorg-
centrum organiseert en welke aantoon-
bare meerkosten zijn

b. Wat houdt de tegemoetkoming van
 het OCMW in?

Volgende kosten neemt het OCMW 
ten laste:
� Alle kosten die opgenomen zijn in de lig-

dagprijs1

� Was- en stomerijkosten van persoonlijk 
linnengoed

� Kosten voor medicatie
� De bijdragen aan het ziekenfonds en de 

zorgverzekering
� Hospitalisatiekosten en bijdragen aan de 

hospitalisatieverzekering
� Meerkosten van een speciale maaltijd op 

doktersvoorschrift
� Vervoersonkosten die verband houden 

met de gezondheidstoestand van de be-
woner

� Kapperskosten: maximaal twee gewone 
haarverzorgingen per maand in het 
kapsalon van het woonzorgcentrum

� Honoraria, van externe zorgverstrekkers, 
die zijn opgenomen in de nomenclatuur 
van het Riziv voor zover deze niet opge-
nomen zijn in de zorgforfaits die het
woonzorgcentrum ontvangt

� Verzorgingsmateriaal op doktersvoor-
schrift dat niet gedekt is door Riziv-
forfaits

1 Verplicht bij M.B. van 14 februari 2007.
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c. Zakgeld

De oudere, waarvoor het OCMW tegemoet-
komt in de verblijfskosten, heeft elke maand 
recht op een vast bedrag aan zakgeld. Het 
OCMW kent een minimum aan zakgeld toe 
zoals bepaald door de wet. Dit vermeldt het 
woonzorgcentrum op de maandelijkse factuur. 
Het huidige minimum zakgeld? Vraag dit na bij 
het Sociaal Huis.

Kosten zoals hierboven beschreven, die het 
OCMW niet ten laste neemt, betaalt de oudere 
zelf met het zakgeld of op een andere manier.

d. Beheer van het inkomen

De financieel directeur van het OCMW beheert 
de inkomsten en betalingen. De financieel di-
recteur opent een rekening op naam van de 
oudere, hierop wordt het inkomen gestort. 
Een andere mogelijkheid is dat een voorlopig 
bewindvoerder het inkomen van de oudere be-
heert. De vrederechter duidt deze aan. De voor-
lopig bewindvoerder zal in naam van de oud-
ere de financiën met het OCMW verzorgen. 

Voor meer informatie over voorlopige bewind-
voering kun je terecht in het Sociaal Huis.

e. Tegemoetkoming in de  
 begrafeniskosten

Als de oudere kinderen heeft, verleent 
het OCMW geen tegemoetkoming in de 
begrafenis- of crematiekosten. De wettelijke 
erfgenamen moeten deze kosten dragen. Het 
OCMW zal wel een uitvaartcentrum aanstellen 
om de uitvaartplechtigheid te verzorgen als er 
geen wettelijke erfgenamen zijn of als deze 
hun plichten niet nakomen.
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Eigen middelen van de oudere

Het OCMW kan de gemaakte kosten terug-
vorderen via eigen middelen van de oudere, al 
dan niet in combinatie met de wettelijke on-
derhoudsplicht van de kinderen ten opzichte 
van hun ouders. Is de oudere in het bezit van 
onroerende goederen, dan zal het OCMW in 
eerste instantie een hypothecaire inschrijving
nemen op deze eigendom. Als bij overlijden 
van de oudere een erfenis openvalt, dan 
gebruikt het OCMW deze om alle gemaakte 
kosten terug te vorderen.

Wettelijke onderhoudsplicht

De Belgische wet voorziet dat kinderen 
moeten bijdragen in de kosten voor hun 
behoeftige ouders. Dit noemt men de 
onderhoudsplicht.

a. Wettelijke onderhoudsplichtigen

Het OCMW kiest voor het behoud van de 
familiesolidariteit. Het burgerlijk wetboek 
zegt dat echtgenoten elkaar hulp en bijstand 
verplicht zijn. Deze onderhoudsplicht bestaat
ook tussen kinderen en ouders. Voor het 
onderzoek naar en de toepassing van de on-
derhoudsplicht houdt het OCMW zich aan de 
wettelijke regeling, zowel voor het vaststel-
len van de onderhoudsplichtigen als voor het 
bepalen van de onderhoudsbijdrage. 

Onderhoudsplichtigen kunnen een gehele of 
gedeeltelijke vrijstelling van de onderhouds-
bijdrage vragen op basis van billijkheidsre-
denen. Dit zijn oprechte redenen om niet bij 
te dragen in de woonzorgkosten. Het OCMW 
beoordeelt of het de billijkheidsredenen aan-
vaardt. 

Het OCMW vordert geen woonzorgkosten 
terug van feitelijk samenwonenden zonder 
samenlevingscontract. Dit geldt ook voor 
kleinkinderen of (schoon)kinderen die weduw-
naar zijn. Er zijn wel uitzonderingen, zoals bij-
voorbeeld bij een recente gift.

Kan het OCMW de gemaakte kosten terugvorderen?
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b. Onderhoudsbijdrage

Berekening van de bijdrage
Van een onderhoudsplichtige kan geen bij-
drage gevorderd worden als het gezamenlijk
belastbaar inkomen een bij wet vastgelegd 
jaarbedrag niet bereikt. Dit grensbedrag is 
aan de index gekoppeld en wordt per bij-
komende persoon ten laste verhoogd. Het 
huidige grensbedrag kun je opvragen bij het 
Sociaal Huis. Van een onderhoudsplichtige 
kan wel een bijdrage gevorderd worden als 
het gezamenlijk belastbaar inkomen boven 
dit grensbedrag ligt. Dan gebruikt het OCMW 
een bij wet vastgestelde schaal om de bijdrage 
te berekenen. Deze bijdrage is gekoppeld aan 
de index en past men regelmatig aan.

Grootte van de bijdrage
� Het OCMW berekent de bijdrage aan 

de hand van een bij wet vastgestelde 
schaal. Het OCMW mag geen hogere 
bijdrage vragen, dan deze berekend via 
de vastgestelde schaal.

� Het OCMW mag geen bijdrage vragen 
hoger dan het kindsdeel2. Bij 
overlijden van één van de 
kinderen, tijdens de toepassing 
van de onderhoudsplicht, zal 
onmiddellijk een herziening 
gebeuren.

� De bijdrage mag ook nooit 
meer bedragen dan de werke-
lijke kostprijs en het zakgeld dat 
de oudere krijgt.
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Voorbeeld: De oudere is opgenomen in een 
woonzorgcentrum en er is een maandelijks 
tekort van 400 euro voor de woonzorgkosten. 
De oudere heeft 3 kinderen, waarvan 1 kind
al overleden is. Van elk van de 2 andere kin-
deren kan het OCMW maximaal 200 euro 
terugvorderen. Aan de hand van de bijdrage- 
schaal berekent de maatschappelijk werker 
hoeveel de daadwerkelijke terugvordering zal 
bedragen.

Aanpassing van de bijdrage
De bijdrage wordt regelmatig aan de werke-
lijke situatie aangepast. Het OCMW doet een
jaarlijkse herziening van de situatie.

Voor 1 juli bezorgt de oudere, jaarlijks, aan 
het OCMW zijn meest recente belastingbrief.
Doe je dit niet, dan kan het OCMW recht-
streeks de gewenste inlichtingen opvragen 
bij de Dienst van de Directe Belastingen of 
vragen om het volledige kindsdeel te betalen. 
Wijzigt het inkomen of de gezinssituatie? 
Vraag dan zelf een aanpassing van de bij-
drage via de maatschappelijk werker van het 
OCMW/woonzorgcentrum.

Belastingaftrek
Jaarlijks stuurt het OCMW een attest van de 
bijdrage die je levert in de woonzorgkosten 
van je ouder(s). Dit bedrag kun je invullen op 
je belastingaangifte en is 80 % fiscaal aftrek-
baar.

2 Kindsdeel =
Het tekort voor het woonzorgcentrumfactuur
Het aantal kinderen dat nog in leven is
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