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REGLEMENT 
Tussenkomst tenlastename verblijfskosten 

woonzorgcentrum (WZC)   
 
 

Artikel 1 Wie? 
 
De eerste stap tot tussenkomst is steeds de hulpvraag, die de hulpbehoevende, 
zijn wettelijke vertegenwoordiger of de door de vrederechter aangeduide 
bewindvoerder indient bij het OCMW. De aanvraag kan in principe niet door het 
woonzorgcentrum gebeuren.  
 

Artikel 2 Hoe? 
 
De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren in het geval van een bewindvoerder of 
via een bureelbezoek in het geval van een aanvraag door de hulpbehoevende  
zelf of zijn wettelijke vertegenwoordiger.  
 
De aanvraag gebeurt: 
- in geval van de hulpbehoevende zelf of een wettelijke vertegenwoordiger:  

via een bureelbezoek 
- In geval van een aanvraag van de bewindvoerder: per mail of brief 
 

Artikel 3 
 
 

Wanneer? 
 
De aanvraag tot tussenkomst kan gebeuren: 

- voor de verhuis naar het WZC op het moment dat de opnamedatum 
gekend is  

- tijdens het verblijf in het WZC wanneer blijkt dat er op een termijn van 6 
maanden tekorten zullen opduiken  

 
Artikel 4 
 
 

Algemene regel bevoegdheid 
 
Voor hulpbehoevenden die verblijven in een woonzorgcentrum geldt Artikel 2 van 
de wet van 2 april 1965. Deze stelt dat wanneer de persoon verblijft in een erkend 
woonzorgcentrum, het OCMW van de plaats waar deze persoon ingeschreven was 
in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister op het moment 
van opname bevoegd is.  
 

Artikel 5 
 
 

Sociaal en financieel onderzoek 
 
Als het OCMW een aanvraag tot tussenkomt ontvangt, zal het na het vaststellen 
van haar bevoegdheid, de bestaansmiddelen van de hulpvrager in kaart brengen.  
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Op basis van de levensomstandigheden, de (gewoonlijke) inkomsten, de 
uitputting van de sociale rechten, roerende en onroerende goederen wordt een 
beslissing tot al dan niet tussenkomst genomen binnen de 4 maanden na 
ontvangst van de officiële aanvraag, en dit door het Bijzonder Comité van de 
Sociale Dienst. 
 

Artikel 6 
 
 

Beslissing door bijzonder comité van de sociale dienst 
 
Als uit het sociaal onderzoek blijkt dat de eigen middelen van de hulpbehoevende 
ontoereikend zijn om de kosten van het WZC te dragen, kan het Bijzonder Comité 
van de Sociale Dienst beslissen tussen te komen in de noodzakelijke kosten van 
het verblijf en de zorg voor de hulpbehoevende. Conform Artikel 98 van de 
organieke OCMW-wet van 8 juli 1976 zal elke maand zakgeld toegekend worden 
aan cliënten die verblijven in een WZC waarvoor het OCMW tussenkomst biedt.  
 
Het OCMW kan op basis van artikel 101 van de organieke OCMW-wet van 8 juli 
1976 een wettelijke hypotheek nemen op de woning van de hulpbehoevende.  
 

Artikel 7 
 
 

Terugvordering bij onderhoudsplichtigen  
 
Volgens artikel 98 van de organieke OCMW-wet moet het OCMW de kosten van 
het verblijf in het WZC terugvorderen bij de onderhoudsplichtigen van de 
hulpbehoevende.  Het OCMW kan voor individuele onderhoudsplichtigen, 
omwille van bepaalde redenen, gemotiveerd beslissen de onderhoudsplicht niet 
toe te passen. 
 
Artikel 7 van het KB van 9 mei 1874 bepaalt van welke onderhoudsplichtigen het 
OCMW verplicht moet terugvorderen. 
 
Het OCMW zal terugvorderen vanaf het moment dat het OCMW effectief 
tussenkomt in de kosten van het verblijf van het WZC. Het OCMW zal maximaal 
het bedrag van de tussenkomst terugvorderen van de onderhoudsplichtigen, 
enerzijds op basis van de uniforme terugvorderingsschaal gebaseerd op artikel 16 
van het KB van 9 mei 1984 en vastgelegd in een ministerieel besluit van 2 maart 
2005, en anderzijds rekening houdend met het kindsdeel. 
 

Artikel 8 
 
 

Ten laste name begrafeniskosten 
 
Bij het overlijden van de hulpbehoevende wordt verwezen naar het algemeen 
reglement begrafeniskosten van het OCMW, goedgekeurd op de Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn van 23 februari 2012. 
 

 
Goedgekeurd op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 17 oktober 2019 


