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ASSISTENTIEWONINGEN MAARTENOOM – TUSSENKOMST DAGPRIJS 

 

Goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 17/11/2016 

  
 

Art.1. Voorwaarden  
  
 Een assistentiewoning in residentie Maartenoom huren, er daadwerkelijk verblijven en er 

ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. 
 Onvoldoende beschikbaar inkomen hebben om menswaardig te kunnen leven (Dit wordt bepaald 

a.d.h.v. de financiële tool zoals goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting 
van 16/06/2016). 

 De eigen middelen van de aanvrager moeten uitgeput worden vooraleer beroep te doen op 
tussenkomst van het OCMW. Indien er geen of onvoldoende spaargelden zijn, moet de aanvrager 
dit aantonen en een verklaring op eer ondertekenen. 

 De aanvrager mag geen eigendom hebben op het moment van de aanvraag. 
 Er is geen recht op een tussenkomst in de dagprijs indien blijkt dat de staat van behoeftigheid een 

gevolg is van een handeling van vrijwillige verarming. 
 
 
Art.2. Aanvraag 
 
De bewoner bezorgt aan de woonassistent alle rekeninguittreksels van de afgelopen 3 maanden en 
ondertekent een verklaring inzake de inkomsten, eigen middelen en eigendom(men), met toelating om 
alle gegevens te verifiëren bij de bevoegde diensten. 
 
 
Art.3. Bepaling recht 
 
De woonassistent vult de berekeningstool financiële hulp in. Op basis van de gezinssamenstelling en het 
inkomen wordt nagegaan of de aanvrager over onvoldoende inkomen beschikt om menswaardig te 
kunnen leven. 
De tussenkomst in de dagprijs is het “recht op tussenkomst” zoals bepaald in de berekeningstool 
(afgerond volgens de rekenkundige regels tot op de eenheid), met een maximum van € 150,00/maand. 
 
 
Art.4. Berekeningstool 
 
In de berekeningstool worden volgende gegevens ingebracht: 
 
Inkomsten: 
Alle vaste inkomsten worden in rekening gebracht, ook de zorgverzekering 
 
Uitgaven: 
Huur: 31 x de dagprijs van de assistentiewoningen Maartenoom 
- Voor bewoners Maartenoom: 

o Reële kost voor elektriciteit, communicatie, mutualiteit, hospitalisatieverzekering, alsook 
diverse belastingen.  

o Elektriciteit en communicatie worden beperkt tot maximum € 60,00/maand 
o Gezinszorg en poetshulp: gemiddelde kost van de laatste 3 maanden 

- Voor nieuwe / kandidaat-bewoners wordt altijd een forfait voor elektriciteit en communicatie t.b.v. 
€ 60,00 in aanmerking genomen. 

 
De plafonds voor elektriciteit en communicatie zijn bedragen index 01/10/2016. Jaarlijks worden deze 
bedragen geïndexeerd op 1 september. 
 

 
Art.5. Toekenning 
 
Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslist omtrent de toekenning van een tussenkomst in de 
dagprijs. Afwijkingen kunnen slechts uitzonderlijk toegestaan worden bij beslissing van het Bijzonder 
Comité voor de Sociale Dienst, op basis van een grondig gemotiveerd sociaal verslag. 
 
De tussenkomst in de dagprijs wordt toegekend voor een periode van maximum 1 jaar en wordt jaarlijks 
op 1 september herzien. 
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Art.6. Uitbetaling 
 
De toegekende tussenkomst in de dagprijs wordt maandelijks in mindering gebracht van de 
verblijfsfactuur, de bewoner betaalt enkel het verschil. 
 
 
Art.7. Sancties 

  
Het afleggen van onvolledige of valse verklaringen betreffende de eigen middelen leidt tot het stopzetten 
en terugvorderen van de tussenkomst in de dagprijs. 
  
 

Art.8. Inwerkingtreding 

                                                                                                          
Dit reglement treedt in werking op 01/01/2017 en vervangt voorgaande. 
  
 
Art.9. Overgangsbepaling 

 
Bewoners die actueel een tussenkomst in de dagprijs genieten, behouden hun huidige rechten cfr. het 
reglement goedgekeurd op 11/03/2010. Dit recht wordt jaarlijks op 1 september herzien en zal 
aangepast worden als de inkomsten gewijzigd zijn. Een eerste herziening zal plaatsvinden op 
01/09/2017. 


