
 

 http://www.ocmw-info-cpas.be   
 Zakgeld voor rusthuisbewoners 

Zakgeld voor rusthuisbewoners 

 

 

 

Laatste wijziging: 18-08-2016  

 

1) Waartoe dient deze fiche? 

2) Wat is zakgeld? 

3) Wie heeft recht op het zakgeld van het OCMW? 

4) Hoeveel bedraagt het zakgeld van het OCMW? 

5) Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om zakgeld van het OCMW te ontvangen? 

6) Mag ik kiezen waaraan ik mijn zakgeld besteed? 

7) Heb ik recht op het zakgeld van het OCMW als ik vakantiegeld ontvang? 

8) Bij welk OCMW moet ik mijn aanvraag indienen om zakgeld te verkrijgen? 

9) Hoe neemt het OCMW zijn beslissing? 

10) Hoe zal het OCMW mijn zakgeld storten? 

11) Wat gebeurt er met mijn zakgeld als ik overlijd? 

12) Moet ik mijn zakgeld uitgeven? 

13) Mag ik het zakgeld sparen voor mijn kinderen? 

14) Heb ik recht op het zakgeld als ik de kosten van mijn verblijf in het rusthuis zelf betaal? 

15) Moet ik het zakgeld gebruiken om mijn ziekenfondsbijdragen te betalen? 

16) Moet ik mijn zakgeld gebruiken om de kosten voor het wassen van wasgoed te betalen? 

17) Moet ik mijn zakgeld gebruiken voor de betaling van toiletartikelen die het rusthuis mij 

ter beschikking stelt? 

18) Zijn er andere kosten die ik niet met mijn zakgeld hoef te betalen? 

19) Heb ik recht op zakgeld als mijn partner reeds zakgeld ontvangt? 

20) Wie kan een hulpaanvraag indienen bij het OCMW? 

21) Waar kan ik terecht als ik nog vragen heb? 

22) Lijst van de kosten die u niet met zakgeld hoeft te betalen  
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1. Waartoe dient deze fiche? 

 

Deze fiche maakt deel uit van een verzameling fiches die voor iedereen toegankelijk is via de 

website www.ocmw-info-cpas.be. 

 

Al deze fiches geven antwoord op belangrijke vragen over de steun en bijstand van het 

OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn).  

 

Indien u het antwoord op uw vraag niet zou vinden in één van deze fiches of indien u een 

zeer precieze vraag hebt over een welbepaalde steun of bijstand, aarzel dan niet van contact 

op te nemen met het OCMW van de gemeente waar u woont. 

 

Onder de titel van elke fiche vindt u een kadertje met de datum van de fiche en de datum 

van de laatste aanpassing. Vergeet niet van deze even te bekijken zodat u zeker bent dat de 

fiche die u gebruikt nog niet verouderd is. 

 

De informatie die hier wordt aangeboden is geen wettige basis om rechten te doen gelden. 

Daarvoor verwijzen we naar wetteksten en reglementen. 

 

2. Wat is zakgeld? 

 

Algemeen beschouwd is het zakgeld een som geld om kleine persoonlijke kosten te betalen, 

zoals geschenken, kappersbezoeken, filmvoorstellingen, sigaretten,… 

 

Deze fiche heeft enkel betrekking op het zakgeld dat door het OCMW wordt betaald aan 

rusthuisbewoners. Het gaat om een bijzondere bijstand die door het OCMW wordt verleend 

aan rusthuisbewoners die voldoen aan bepaalde voorwaarden. 

 

 



 

 

 http://www.ocmw-info-cpas.be   
 Zakgeld voor rusthuisbewoners 

3 

3. Wie heeft recht op het zakgeld van het OCMW? 

 

Het zakgeld dat het OCMW uitkeert aan bewoners van rusthuizen of van rust- en 

verzorgingstehuizen, is een bijzondere bijstand die het OCMW verleent aan personen die 

voldoen aan bepaalde voorwaarden. 

 

U hebt enkel en alleen recht op dit zakgeld wanneer u verblijft in een rusthuis of in een rust- 

en verzorgingstehuis. 

 

Bovendien hebben enkel bewoners van rusthuizen of van rust- en verzorgingstehuizen, die 

niet voldoende financiële middelen hebben om alle kosten van het verblijf in de instelling te 

betalen, recht op het zakgeld van het OCMW. 

 

(Zie ook “Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om zakgeld van het OCMW te 

verkrijgen?”) 

 

4. Hoeveel bedraagt het zakgeld van het OCMW? 

 

Het zakgeld dat door het OCMW wordt uitgekeerd, bedraagt minstens 1.119,06 euro per 

jaar (bedrag op 1 juni 2016). Dit komt overeen met een minimumbedrag van 93,26 euro per 

maand. 

 

Het bedrag van het zakgeld is bij de wet bepaald. Het gaat om een minimumbedrag en het 

OCMW mag altijd beslissen om u een hoger bedrag uit te keren. 

 

5. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om zakgeld van het OCMW te ontvangen? 

 

Om het zakgeld van het OCMW te ontvangen, moeten twee voorwaarden worden vervuld. 
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Voorwaarde 1: u verblijft in een rusthuis of in een rust- en verzorgingstehuis 

U hebt enkel en alleen recht op het zakgeld wanneer u verblijft in een rusthuis of in een 

rust- en verzorgingstehuis. 

Een rusthuis is een publieke of private instelling waar personen ouder dan 60 jaar op vaste 

basis verblijven. De instelling moet officieel erkend zijn door het Waalse, Brusselse of 

Vlaamse Gewest. Rusthuizen voorzien in huisvesting, collectieve diensten, hulp in het 

dagelijkse leven en indien nodig, verzorging. 

Een rust- en verzorgingstehuis bestaat gewoonlijk uit een bepaald aantal 

(verzorgings)bedden in een rusthuis. Deze “bedden” worden voorbehouden voor sterk 

afhankelijke personen die geen acute verzorging meer nodig hebben maar voor wie extra 

begeleiding wordt voorzien. 

Voorwaarde 2: het OCMW komt tussen in de betaling van uw verblijfskosten 

U dient niet enkel te verblijven in een rusthuis, het OCMW moet eveneens tussenkomen in 

de betaling van de kosten van uw verblijf in de instelling. 

 

Indien het OCMW helemaal niet tussenkomt in de betaling van de kosten van uw verblijf in 

het rusthuis of het rust- en verzorgingstehuis, hebt u in principe geen recht op het zakgeld 

van het OCMW. We zijn dan immers van mening dat u over voldoende financiële middelen 

beschikt om in uw eigen zakgeld te voorzien. 

 

6. Mag ik kiezen waaraan ik mijn zakgeld besteed? 

 

Ja, het is uw zakgeld, ook al wordt het uitgekeerd door het OCMW. U kan dit zakgeld dus 

naar eigen goeddunken besteden. 

 

Met dit zakgeld betaalt u kleine persoonlijke kosten zoals kappersbezoeken, kleding, 

theater- en filmvoorstellingen of andere persoonlijke kosten. 
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7. Heb ik recht op het zakgeld van het OCMW als ik vakantiegeld ontvang? 

 

Ja, u hebt er altijd recht op. Wanneer u echter vakantiegeld ontvangt, kan het OCMW het 

bedrag van dit vakantiegeld aftrekken van het zakgeld. 

 

8. Bij welk OCMW moet ik mijn aanvraag indienen om zakgeld te verkrijgen? 

 

U moet uw aanvraag indienen bij het OCMW dat tussenkomt in de betaling van de kosten 

van uw verblijf in het rusthuis of het rust- en verzorgingstehuis. In principe gaat het om het 

OCMW van de gemeente waar u woonde voordat u naar de instelling verhuisde. 

 

9. Hoe neemt het OCMW zijn beslissing? 

 

Betreffende de verlening van het zakgeld neemt het OCMW in principe geen specifieke, 

maar een globale beslissing. Deze beslissing heeft tegelijkertijd betrekking op de 

tussenkomst in de kosten van uw verblijf in het rusthuis of in het rust- en verzorgingstehuis 

en op de uitkering van het zakgeld. 

 

10. Hoe zal het OCMW mijn zakgeld storten? 

 

De manier waarop het OCMW het zakgeld stort, hangt af van uw toestand. In principe stort 

het OCMW het bedrag op uw bankrekening. In bepaalde gevallen echter, bijvoorbeeld 

wanneer u handelingsonbekwaam bent, wordt het bedrag geïnd door uw voorlopige 

bewindvoerder die door u of door een rechter werd aangeduid om uw vermogen te 

beheren. 

 

Hoe dan ook dient het OCMW u het bedrag in maandelijkse schijven te betalen. 
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11. Wat gebeurt er met mijn zakgeld als ik overlijd? 

 

In geval van overlijden wordt het eventuele saldo van het zakgeld ingeschreven op het actief 

van de erfenis. 

 

Het OCMW kan de kosten voor maatschappelijke dienstverlening verrekenen op uw erfenis 

binnen de door de wet vastgelegde beperkingen. 

 

12. Moet ik mijn zakgeld uitgeven? 

 

Neen, u moet het niet noodzakelijk uitgeven. Zelfs als u het niet gebruikt, blijft het OCMW 

uw zakgeld storten. 

 

13. Mag ik het zakgeld sparen voor mijn kinderen? 

 

Dat is niet de bedoeling. Het zakgeld van het OCMW is een bijzondere bijstand voor 

personen die niet veel financiële middelen hebben. Deze bijstand is een gunst voor uzelf, 

niet voor uw kinderen. Deze bijstand biedt u de mogelijkheid om kleine persoonlijke kosten 

te betalen en kan uw leven aangenamer maken. 

 

14. Heb ik recht op het zakgeld als ik de kosten van mijn verblijf in het rusthuis zelf betaal? 

 

Neen, als u zelf de kosten van uw verblijf in het rusthuis betaalt en het OCMW niet 

tussenkomt in de betaling van deze kosten, hebt u in principe geen recht op het zakgeld van 

het OCMW. In dit geval kunt u zich met behulp van uw eigen financiële middelen van wat 

zakgeld voorzien. (Zie ook “Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om zakgeld van het 

OCMW te verkrijgen?”) 

 

 



 

 

 http://www.ocmw-info-cpas.be   
 Zakgeld voor rusthuisbewoners 

7 

15. Moet ik het zakgeld gebruiken om mijn ziekenfondsbijdragen te betalen? 

 

Neen, het zakgeld mag niet gebruikt worden om uw ziekenfondsbijdragen te betalen. De 

premie die u voor een aanvullende dekking aan uw ziekenfonds betaalt, kan daarentegen 

wel met het zakgeld betaald worden. 

 

16. Moet ik mijn zakgeld gebruiken om de kosten voor het wassen van wasgoed te 

betalen? 

 

U mag het zakgeld niet gebruiken voor het wassen en strijken van niet-persoonlijk en 

persoonlijk wasgoed, georganiseerd door het rusthuis. 

Niet-persoonlijk wasgoed is het wasgoed van het rusthuis: tafellakens, servetten, 

handdoeken in gemeenschappelijke toiletten, … 

 

17. Moet ik mijn zakgeld gebruiken voor de betaling van toiletartikelen die het rusthuis mij 

ter beschikking stelt? 

 

Neen, indien het rusthuis de elementaire toiletartikelen (zeep, shampoo, tandpasta, 

washandjes, handdoeken, …) ter beschikking stelt, mogen die niet met het zakgeld betaald 

worden. 

 

Indien u echter een speciale shampoo of een ander niet-elementair toiletartikel wenst, moet 

u dit met uw zakgeld betalen. 

 

18. Zijn er andere kosten die ik niet met mijn zakgeld hoef te betalen? 

 

Ja, er zijn andere kosten die u niet met uw zakgeld mag betalen, bv. het gebruik en het 

onderhoud van de kamer of geneesmiddelen die door een arts voorgeschreven worden. 
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Alles wat u niet met uw zakgeld moet betalen, werd opgenomen in de lijst onderaan deze 

fiche. 

 

19. Heb ik recht op zakgeld als mijn partner reeds zakgeld ontvangt? 

 

Als u voldoet aan alle voorwaarden, hebt ook u recht op zakgeld. 

 

20. Wie kan een hulpaanvraag indienen bij het OCMW? 

 

De hulpaanvraag moet worden ingediend door u of, indien u zich niet kunt verplaatsen, 

door iemand uit uw omgeving. In het laatste geval dient u deze persoon een geschreven 

document te overhandigen, dat hem of haar de toestemming verleent om de aanvraag in uw 

naam in te dienen. 

 

21. Waar kan ik terecht als ik nog vragen heb? 

 

Als u het antwoord op uw vraag niet vindt in één van de fiches op de website www.ocmw-

info-cpas.be of als u nog preciezere vragen hebt over bepaalde vormen van bijstand, neem 

dan contact op met het OCMW van de gemeente waar u woont of het OCMW waarvan u 

reeds bijstand ontvangt. (Zie fiche "Adressen en openingsuren van de 19 OCMW's van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest") 

 

22. Lijst van de kosten die u niet met zakgeld hoeft te betalen 

 

U hoeft het zakgeld niet te gebruiken voor de kosten die betrekking hebben op: 

 

 het gebruik van de kamer; 

 het door de instelling ter beschikking gestelde meubilair in de kamers en de 

gemeenschappelijke ruimten; 
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 het ter beschikking stellen van een nachtstoel wanneer de toestand van de bewoner dit 

vereist; 

 het gebruik en het onderhoud van de sanitaire installaties, individueel of 

gemeenschappelijk; 

 het gebruik van de gemeenschappelijke plaatsen, met inbegrip van de liften, 

overeenkomstig het huishoudelijk reglement; 

 het onderhoud van het patrimonium, het algemene onderhoud en het reinigen van de 

gemeenschappelijke plaatsen, materiaal en producten inbegrepen; de herstellingen van 

de kamers en woonruimten, die uit een gewoon huurgebruik voortvloeien; 

 de afvalverwijdering; 

 de verwarming van de kamers en gemeenschappelijke plaatsen, het onderhoud van de 

installaties en elke wijziging van de verwarmingstoestellen; 

 het stromende koude en warme water en het gebruik van elke sanitaire installatie; 

 de elektrische installaties, hun onderhoud en elke wijziging ervan en het 

elektriciteitsverbruik; 

 de installaties voor bescherming tegen brandgevaar en voor interne communicatie in 

functie van gemeenschappelijk gebruik; 

 de kosten voor de installatie, het onderhoud en de aansluiting van een publiek 

toegankelijke telefoon; 

 de prijs van de telefoongesprekken die hoger is dan de kostprijs; 

 het ter beschikking stellen in de gemeenschappelijke ruimten van televisie, radio of 

andere audiovisueel materiaal; 

 de keukeninstallaties, het onderhoud ervan en de wijzigingen ingevolge de evolutie van 

de wetgeving en de toevoer van de stoffen en de opslag ervan; 

 het onderhoud van de individuele kamers en het meubilair en de voorwerpen in de 

kamers; 

 elke hygiënische maatregel conform de erkenningnormen van de Gemeenschappen en 

Gewesten met inbegrip van het desinfecteren van de kamers na het overlijden of het 

vertrek van de bewoner; 
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 het beschikbaar stellen, het onderhoud en de hernieuwing van het beddengoed : matras, 

dekens, spreien, lakens, hoofdkussens, steeklakens, 

 de bescherming van het beddengoed in geval van incontinentie; 

 gordijnen en overgordijnen, behangsel en meubelstoffen; 

 onderhoud-, schoonmaakkosten ten gevolge van normale slijtage van de kamer of van de 

woonruimte; 

 was en droogkuis van het niet-persoonlijke linnen; 

 was van het persoonlijk linnen, die door de instelling wordt georganiseerd; 

 het elektriciteitsverbruik ingevolge het gebruik van individuele toestellen; 

 de kosten voor de installatie en het onderhoud van radio, televisie, koelkast en telefoon 

in de kamer, die ter beschikking van de bewoner worden gesteld; 

 alle verstrekkingen en het materiaal gedekt door een tussenkomst van het RIZIV; 

 de gederfde tussenkomst van het RIZIV voor niet-verzekerden; 

 de gederfde RIZIV-tussenkomsten wegens de toekenning van een lagere tussenkomst 

van het RIZIV; 

 geneesmiddelen, in de zin van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, op 

voorschrift van een geneesheer; 

 basisbijdragen voor een ziekenfonds;  

 het verschuldigde remgeld tengevolge van een consultatie van een huisarts of een 

specialist; 

 vervoerkosten die verband houden met de gezondheidszorg van de rusthuisbewoner; 

 hospitalisatiekosten in een gemeenschappelijke kamer; 

 de bevoorrading, het beheer, het stockeren en de verdeling van de geneesmiddelen; 

 incontinentiemateriaal; 

 kosten voor een rolstoel, krukken, een looprek hoorapparaten, brillen, tandprothesen, 

die voorkomen in de RIZIV-nomenclatuur voor bandagisten, op voorschrift van een 

geneesheer; 

 de bereiding en verdeling van de maaltijden met inbegrip van de dranken, het naleven 

van diëten, de tussendoortjes en de dranken waarvan de verdeling tussen de maaltijden 

systematisch gebeurt; 
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 het opdienen van de maaltijd in de kamer om medische redenen;  

 onbeperkte beschikbaarheid over drinkbaar water; 

 enterale voeding; 

 pedicure op voorschrift van een geneesheer; 

 manicure op voorschrift van een geneesheer; 

 esthetische verzorging die door de instelling intern georganiseerd wordt via een 

personeelslid; 

 haarverzorging die door de instelling intern georganiseerd wordt via een personeelslid; 

 elementaire toiletartikelen die door de instelling ter beschikking worden gesteld; 

 de collectieve animatie-, recreatie- en therapeutische activiteiten wanneer ze in de 

instelling worden georganiseerd; 

 herstelling van het persoonlijk linnen, die door de instelling intern georganiseerd wordt 

via een personeelslid; 

 de administratieve kosten, ongeacht de aard ervan, die verband houden met de 

huisvesting of de opvang van de bewoner of die eigen zij aan de werking van de 

instelling; 

 verzekeringspolissen van allerlei aard : de verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid, de 

brandverzekering alsmede alle verzekeringen die de beheerder overeenkomstig de 

wetgeving heeft aangegaan, met uitzondering van elke persoonlijke verzekering van de 

bewoner; 

 belastingen eigen aan de instelling.  

 


