OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - AARTSELAAR
__________________________________________________________________________
PLAATSINGSOVEREENKOMST
___________________________________________________________________________
Tussen
het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Aartselaar, Kapellestraat 136 te
2630 Aartselaar, vertegenwoordigd door
, voorzitter BCSD en
algemeen directeur, hierna OCMW genoemd,
en
de heer / mevrouw (naam, voornaam)…………………………………………………………...
wonende te (postcode, plaatsnaam, straatnaam en nummer)……………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
hierna “cliënt” genoemd,
vertegenwoordigd of bijgestaan door de heer (naam, voornaam)……………………………….
wonende te (postcode, plaatsnaam, straatnaam en nummer)……………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
hierna “vertrouwenspersoon” genoemd,
wordt overeengekomen wat volgt:
Toepassingsgebied
Art. 1: Op grond van de algemene bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 en
artikel 2 van de wet van 2 april 1965 verbindt het OCMW zich ertoe aan de cliënt die
opgenomen dient te worden in een woonzorgcentrum financiële steun te waarborgen
die overeenstemt met de werkelijke plaatsingskosten, voor zover de cliënt behoeftig
is en als zodanig door het OCMW wordt erkend.
Keuze van de instelling
Art. 2: De keuze van de instelling is voor de cliënt vrij, maar het OCMW zal, indien nodig,
in overleg met de cliënt of met diegene die door deze laatste als vertrouwenspersoon
wordt aangeduid, de nodige stappen ondernemen om een instelling te vinden
aangepast aan zijn noden. Bij de keuze van het woonzorgcentrum zal onder meer
rekening gehouden worden met de persoonlijke voorkeur van de cliënt, de
integratiemogelijkheden in het milieu, de mogelijkheid tot aangepaste verzorging en
de kostprijs van de instelling. Deze bepaling schept in hoofde van het OCMW in
geen geval een resultaatverbintenis.

Wat de kostprijs betreft, verbindt het OCMW zich ertoe in te staan voor de betaling
van een dagprijs van de minimumprijs voor een éénpersoonskamer geldend in WZC
Zonnetij, Leugstraat 11 te 2630 Aartselaar en WZC Zonnewende, Boomsesteenweg
15 te 2630 Aartselaar.
Een eventuele meerprijs zal door de vertrouwenspersoon of familie van de cliënt
volledig zelf moeten gedragen worden.
Plaatsingskosten
Art. 3: Onder plaatsingskosten die ten laste worden genomen door het OCMW dienen te
worden verstaan:
1. de kosten van de huisvesting op het ogenblik van de opname, rekening houdend
met de kostenverhoging, vastgelegd door de raad van bestuur van het
woonzorgcentrum na machtiging van het ministerie van Economische Zaken.
2. een zakgeld zoals hierna omschreven in artikel 23 van deze overeenkomst.
3. alle andere kosten voor zover er vanwege het OCMW uitdrukkelijk een
voorafgaande toestemming wordt verleend.
Wie is behoeftig?
Art. 4: Als behoeftig wordt beschouwd hij die over onvoldoende financiële middelen
beschikt om zijn eigen plaatsing op termijn te bekostigen.
Sociaal-financieel onderzoek
Art. 5: Om te kunnen beoordelen of de cliënt zelf zijn plaatsing al dan niet kan bekostigen,
zal het OCMW van bij de aanvang overgaan tot een grondig sociaal-financieel
onderzoek. De cliënt is ertoe gehouden alle nuttige inlichtingen nopens zijn
vermogenstoestand aan het OCMW mee te delen en het OCMW op de hoogte te
houden van elk nieuw gegeven dat een weerslag zou kunnen hebben op de hulp die
hem wordt verleend.
Art. 6: Ten einde zekerheid te verkrijgen omtrent het juiste vermogen van de cliënt, verleent
deze laatste aan het OCMW een onbeperkte volmacht (zie bijlage) om zo nodig alle
nuttige inlichtingen in te winnen betreffende zijn financiële toestand bij alle
financiële instellingen, bij de belastingsdiensten, bij alle verzekeringsorganismen,
wisselagenten, notarissen, enz.
Betrokkene/client geeft ook uitdrukkelijk toestemming alle inlichtingen noodzakelijk
voor het sociaal onderzoek op te vragen via de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid (KsZ)
Art. 7: Het OCMW is zowel tijdens als na het onderzoek gebonden door het beroepsgeheim.
Waarborgverbintenis
Art. 8: Zo uit het sociaal-financieel onderzoek blijkt dat de cliënt behoeftig is, zal na een
beslissing van het OCMW een schriftelijke waarborgverbintenis worden verleend tot
betaling van de plaatsingskosten. De regels uit het Burgerlijk Wetboek betreffende de
borgstelling zijn op deze overeenkomst van toepassing.
Art. 9: Zo daarentegen het sociaal-financieel onderzoek nog niet is afgerond op het moment
dat de cliënt geplaatst wordt, zal het OCMW overgaan tot het verlenen van een

voorlopige waarborg, die pas definitief wordt nadat het onderzoek afgerond is. In dat
geval dient het dossier van de cliënt opnieuw voor de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn te worden gebracht, die op grond van het verkregen feitenmateriaal een
beslissing neemt.
Art. 10: De beslissing inzake de individuele hulpverlening genomen door het Bijzonder
Comité Sociale Dienst wordt aan de cliënt schriftelijk en aangetekend of tegen
ontvangstbewijs meegedeeld. Zij vermeldt de mogelijkheid tot het instellen van
beroep alsmede het adres van de bevoegde beroepsinstantie.
Tussenkomst cliënt
Art. 11: Voor het voldoen van de plaatsingskosten dienen in eerste instantie de eigen
middelen van de cliënt uitgeput te worden, zelfs al werd er door het OCMW een
waarborg verleend.
Art. 12: Onder eigen middelen van de cliënt dienen te worden begrepen:
1. de inkomsten waarover hij beschikt of die hij nog te goed heeft op het moment
van en gedurende zijn opname (pensioenen, sociale tegemoetkomingen, renten,
enz. ).
2. alle overige roerende en tevens onroerende goederen en rechten, eigen of
gemeenschappelijk, zowel de tegenwoordige als de toekomstige.
Beheer en waarborg OCMW
Art. 13: Ten einde de toepassing van art. 11 van onderhavige overeenkomst te waarborgen,
verleent de cliënt, behoudens het bepaalde in art. 17, een schriftelijke volmacht aan:
1. de betrokken instelling om het ouderdomspensioen en/of andere sociale voordelen
in ontvangst te nemen.
2. het OCMW om alle gelden, bank- en spaarrekeningen en roerende waarden
namens de cliënt op een oordeelkundige manier te beheren en een systeem-i
rekening te openen op naam van de client waarop alle inkomsten en tegoeden
gestort worden. Hij verleent volmacht aan het ocmw om alle uitkeringsinstellingen
aan te schrijven om alle inkomsten op dit rekeningnummer over te maken
3. het OCMW om alle overeenkomsten in zijn naam aan te gaan of op te zeggen,
zoals ondermeer huurcontracten, contracten voor het inleveren van diensten als
gas, water, elektriciteit, telefoon en alle verbintenissen die hieruit kunnen
voortvloeien, zoals het regelmatig innen van huur- en pachtgelden, het laten
uitvoeren van noodzakelijke herstellingswerken of het nemen van bewarende
maatregelen, stipt en nauwgezet uit te voeren.
Art. 14: In voorkomend geval en indien noodzakelijk zal van de roerende goederen op het
ogenblik van de plaatsing of daarna door het OCMW een inventaris worden
opgemaakt in aanwezigheid van een gevolmachtigde aangeduid door de cliënt. In
geval een tegensprekelijke plaatsbeschrijving geen doorgang kan vinden binnen een
redelijke termijn, zal het OCMW overgaan tot een boedelbeschrijving
overeenkomstig de bepaling van art. 1175 van het Gerechtelijk Wetboek.
Art. 15: Het OCMW Aartselaar heeft te allen tijde het recht om een hypotheek te leggen op de
eigendommen om eventueel, na het overlijden van de resident, niet-gedekte kosten te
recupereren via de erfenis.

Art. 16: De terugbetaling van de kosten van maatschappelijke dienstverlening kan
gewaarborgd worden door een wettelijke hypotheek op al de voor hypotheek vatbare
goederen die aan de begunstigde van de maatschappelijke dienstverlening toebehoren
of van zijn nalatenschap afhangen.
Deze hypotheek heeft slechts gevolg vanaf de dag van de inschrijving. De kosten
betreffende de inschrijving en de doorhaling of vermindering van de hypotheek
vallen ten laste van het OCMW.
Dit is op het moment van de ondertekening van de overeenkomst wel/niet van
toepassing. Het saldo zal aangewend worden om de eventuele onderhoudskosten te
betalen. Tot zolang wordt de betaling door de onderhoudsplichtigen opgeschort.
Principieel wordt altijd (ook als er onderhoudsplichtigen zijn) een hypotheek gelegd
op de eigendommen van de opgenomen residenten, dit om te vermijden dat achteraf
de verkoop plaats heeft zonder medeweten van het OCMW, zodat de vordering
ontsnapt.
Art. 17: De hypothecaire inschrijving wordt in principe steeds genomen voor een bedrag dat
5x de jaarlijkse kostprijs bedraagt. De betrokken resident en/of zijn gemandateerde
aangestelde kunnen de wens uiten de bedoelde eigendommen onmiddellijk te
verkopen, d.w.z. meteen na de opname om eventueel een betere verkoopprijs te
verkrijgen.
Art. 18: Het OCMW kan dit toestaan en de financieel directeur de opdracht geven de
hypothecaire inschrijving te laten doorhalen, mits de notaris vooraf opgave doet van
het wettelijk aandeel en zich verbindt het aandeel na verkoop op het depositoboekje
systeem I van de betrokkene over te schrijven. Vanaf het ogenblik dat het bedrag op
de rekening staat zal de eventueel opgelegde onderhoudsplicht opgeschort worden,
waarna elke maand de opleg van de verblijfskosten zal afgehouden worden van het
tegoed op systeem I, te beginnen van de dag dat de resident werd opgenomen.
Art. 19: Indien de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger om de een of andere reden zou
beslissen dat een onroerend goed waarvan hij eigenaar of medeëigenaar is, verkocht
zal worden, zal de opbrengst hiervan in de eerste plaats aangewend worden om de
plaatsingskosten te waarborgen.
Behoudens het bepaalde in art. 17 zullen deze gelden op een afzonderlijke rekening
worden geplaatst die beheerd zal worden door een aangestelde van het OCMW .
Art. 20: Zo de cliënt het beheer van zijn vermogen wenst toe te vertrouwen aan een familielid
of aan een derde, of in het geval een wettelijke vertegenwoordiger werd aangesteld
door de rechtbank, zal de aangewezen persoon in kwestie met heel zijn vermogen
borg staan voor de eventuele schade in art. 18 vermeld. In ieder geval dienen de
onder art. 12 punt 1 vermelde inkomsten rechtstreeks aan de betrokken instelling te
worden doorgestort.
Aansprakelijkheid beheer
Art. 21: Zowel het OCMW als de vertrouwenspersoon die eventueel het beheer waarneemt
van het vermogen van de cliënt, verbinden zich ertoe de nodige professionele
middelen aan te wenden om de toevertrouwde zaken als een goed huisvader uit te
voeren. Op het einde van ieder jaar zullen zij aan de cliënt schriftelijk en op een
omstandige manier rekenschap afleggen van hun beheer. Zo het OCMW of de

vertrouwenspersoon verzuimen tot een jaarlijkse afrekening over te gaan, zal de
cliënt na een aangetekend en gemotiveerd schrijven het gegeven mandaat kunnen
herroepen, onverminderd zijn of haar recht op schadevergoeding.
Art. 22: Wanneer overeenkomstig art. 20 van deze overeenkomst het beheer waargenomen
wordt door een vertrouwenspersoon, zal deze laatste, onverminderd het bepaalde in
art. 20, jaarlijks een afrekening bezorgen aan het OCMW Wanneer er ernstige
vermoedens bestaan van wanbeheer in hoofde van de vertrouwenspersoon, kan het
OCMW op ieder moment, na een aangetekend schrijven, een afrekening vragen.
Zakgeld
Art. 23: Voor allerlei persoonlijke behoeften bekomt de cliënt een maandelijks zakgeld dat
vooraf genomen wordt van het pensioen of de andere inkomsten. Het Bijzonder
Comité voor de Sociale Dienst bepaalt het bedrag van het zakgeld (thans 95,12 euro
per maand - index 1/7/2017).
De cliënt verklaart zich akkoord met de
richtlijnen inzake de besteding van het zakgeld die in bijlage omschreven zijn.
Indien de cliënt om medische redenen onbekwaam wordt geacht om het zakgeld zelf
te beheren en het beheer kan niet gebeuren door een daartoe aangestelde
vertrouwenspersoon of familielid, dan zal de instelling zelf instaan voor de bewaring
van het zakgeld, behoudens een andersluidende individuele beslissing van het
OCMW
De uitgaven die de instelling doet van dat zakgeld dienen nauwkeurig bijgehouden te
worden op een individuele rekeningkaart met eventuele aankoopbewijzen, die ten
allen tijde kan ingekeken worden door de aangestelden van het OCMW
Het saldo van het zakgeld dient bij de eventuele beëndiging
onverwijld overgemaakt te worden aan het OCMW

van de plaatsing

Begrafeniskosten
Art. 24: Indien de cliënt dit verkiest, kan een gedeelte van de eigen middelen beperkt tot
maximum 3.000 euro op een speciale rekening worden afgezonderd ter betaling van
de begrafeniskosten. In geval van onvoldoende eigen middelen zullen de
begrafeniskosten van de cliënt gewaarborgd worden door het OCMW, voor zover de
regels van de onderhoudsplicht niet van toepassing zijn.
De cliënt verklaart zich dienaangaande akkoord met de bepalingen van het reglement
inzake het ten laste nemen van begrafeniskosten dat in bijlage is opgenomen.”
Onderhoudsplicht
Art. 25: Voor de toepassing van de onderhoudsplicht wordt verwezen naar de organieke wet
van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s hoofdstuk VII betreffende de terugbetaling
door particulieren van de kosten van maatschappelijke dienstverlening. Het OCMW
verbindt zich ertoe aan al de betrokkenen de nodige inlichtingen te verschaffen.
Art. 26: Het OCMW behoudt zich het recht voor om overeenkomstig art. 10 en art. 11ter van
het K.B. van 9 mei 1984 een door haar zelf te bepalen gedeelte van de
plaatsingskosten van de onderhoudsplichtigen terug te vorderen, wanneer blijkt dat
het vermogen van de cliënt de laatste vijf jaar voor de aanvang van de

maatschappelijke dienstverlening in belangrijke mate is verminderd zonder dat
hiervoor een aanvaardbare uitleg kan worden gegeven. Het OCMW zal hiervan
gebruik maken wanneer het op redelijke gronden kan vermoeden dat het door deze
manoeuvres werd geschaad en de betrokken onderhoudsplichtigen hier enig voordeel
hebben uitgeput.
Betwistingen
Art. 27: Alle betwistingen die voortvloeien uit de bepalingen van onderhavige overeenkomst
zullen in eerste instantie bij wijze van minnelijke schikking voorgelegd worden aan
de vrederechter.
Slotbepalingen
Art. 28: De cliënt gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het OCMW een kopie van deze
overeenkomst bezorgt aan de directie van de instelling waar hij wordt opgenomen.
Art. 29: Deze overeenkomst is opgesteld in (aantal) exemplaren, waarvan elke partij verklaart
een exemplaar ontvangen te hebben.

Opgemaakt te Aartselaar, op (datum) …………………………………………………………..

Handtekening voor akkoord,
De cliënt, De vertrouwenspersoon,

De algemeen directeur,

De voorzitter BCSD,

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - AARTSELAAR
__________________________________________________________________________
RICHTLIJNEN INZAKE DE BESTEDING VAN HET ZAKGELD
VAN GEPLAATSTE BEJAARDEN
___________________________________________________________________________
1. Het zakgeld mag uitsluitend bestemd worden voor de bejaarde zelf.
Het zakgeld is bestemd voor kleine aankopen die het leven aangenamer maken en uitgaven
die het gevolg zijn van de eigen keuze van de bejaarde.
2. Vallen ten laste het zakgeld:
De kosten voor:
*
*
*
*
*
*
*
*

Telefoon
TV
Kapper en pedicure (niet medische): indien meer dan 1 maal per 2 maanden
Manicure
Aankoop kleding voor kleine bedragen (b.v. sokken, pantoffels, ...)
Drank, versnaperingen, kleine feestelijkheden
Toiletartikelen
Hobby’s en vrijetijdsbesteding (buiten de door de instelling zelf georganiseerde animatie)

3. Vallen niet ten laste van het zakgeld en mogen door de instelling bijkomend aangerekend
worden, indien niet inbegrepen in de dagprijs en mits voorlegging van de nodige
bewijsstukken:
De kosten voor:
*
*
*
*

Basisbijdragen voor het ziekenfonds
Kapper en pedicure (niet medische): 1 maal per 2 maanden
Was (voor zover de eventuele familie hier zelf geen handje kan toesteken)
Medische verzorging, dokter, apotheek, kinesitherapie, ... (getuigschriften en kwijting
vanwege het ziekenfonds dienen voorgelegd te worden)
* Vervoer van en naar een ziekenhuis (na verrekening met het ziekenfonds)
* Hospitalisatiekosten, tenzij supplement voor één-persoonskamer (na verrekening met het
ziekenfonds)
* Hospitalisatieverzekering
4. De tenlasteneming van volgende kosten door het OCMW dient door de instelling, de cliënt
of zijn vertrouwenspersoon vooraf en geval per geval aangevraagd te worden:

*
*
*
*

Aankoop kleding voor grote bedragen
Aankoop en herstelling van prothesen en orthesen
Verhoging van de ligdagprijs
Belastingen indien de cliënt geen kinderen heeft

5. Uitbetaling en beheer
Het zakgeld mag uitsluitend worden besteed worden door of voor de bejaarde zelf.
Het zakgeld is en blijft in elk geval het bezit van de bejaarde.
Het zakgeld wordt uitbetaald aan de bejaarde.
Indien dit niet mogelijk is, behoort het tot de verantwoordelijkheid van de directie van de
instelling om uit te maken aan wie het zakgeld wordt uitbetaald (vertrouwenspersoon, familie,
voorlopig bewindvoerder, ...), hetzij om het zakgeld zelf te beheren via een individuele
rekeningkaart, behoudens een andersluidende individuele beslissing van het OCMW.
De uitgaven die de instelling in voorkomend geval doet van dat zakgeld dienen nauwkeurig
bijgehouden te worden op de individuele rekeningkaart van de bejaarde, die te allen tijde kan
ingekeken worden door de aangestelden van het OCMW.
Voor de maand van opname en ontslag of overlijden wordt het volledige zakgeld toegekend
indien het volledige pensioen wordt uitbetaald.
In het andere geval wordt het verminderd a rato van het gedeelte van het pensioen dat wordt
uitbetaald.
Bij overlijden wordt het resterende zakgeld:
1. gebruikt voor de begrafeniskosten, mits voorafgaande beslissing dienaangaande van het
OCMW.
2. gebruikt om de resterende plaatsingskosten te dekken
3. overgemaakt aan de erfgenamen.

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - AARTSELAAR
__________________________________________________________________________
BETALINGSVERBINTENIS
___________________________________________________________________________
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Aartselaar gevestigd , Kapellestraat
136 te 2630 Aartselaar en vertegenwoordigd door
en
handelend
in hoedanigheid van voorzitter BCSD en algemeen directeur, hieronder aangeduid als OCMW
neemt ingevolge de beslissing van het bijzonder comité sociale dienst van (datum), volgende
verbintenis op zich:
1. Het OCMW verklaart zich akkoord met de opname van de heer en/of mevrouw (naam)
geboren te (geboorteplaats) op (geboortedatum) wonende te (inschrijving in het
bevolkingsregister of vreemdelingenregister)
burgerlijke staat:
hierna genoemd de rechthebbende, in het woonzorgcentrum/rust- en verzorgingstehuis
(naam) gelegen te (adres).
2. Het OCMW verbindt zich tegenover voormeld woon- zorgcentrum, en aanvaardt
maandelijks de kosten te betalen, verschuldigd door de rechthebbende krachtens de
bepalingen van het opnamecontract afgesloten tussen de rechthebbende en het
woonzorgcentrum/rust- en verzorgingstehuis, verhoogd met een maandelijkse som
zakgeld van € 91,43, die kan aangewend worden voor persoonlijke uitgaven.
3. Het OCMW verbindt er zich bovendien toe volgende kosten te betalen:
- mutualiteitsbijdrage van de rechthebbende
- de kosten van hospitalisatie, vervoer en bijzondere medische zorgen, waartoe door het
woonzorgcentrum/rust- en verzorgingstehuis werd beslist in het belang van de
rechthebbende
- de begrafeniskosten, na aftrek van de tegemoetkoming van het ziekenfonds, wanneer
deze kosten niet door de familie worden ten laste genomen, rekening houdend met de
gangbare waarden inzake menselijke waardigheid en religieuze overtuiging.
- de kosten voor kapper en pedicure (niet medische): 1 maal per maand
- de kosten voor was (voor zover de eventuele familie hier zelf geen handje kan
toesteken)
4. De betalingen van het OCMW gebeuren op voorlegging van kostennota’s, facturen en
andere bewijsstukken zoals het ontvangstbewijs van het leefgeld, het leveringsbewijs van
de farmaceutische producten, gedagtekend en ondertekend door de apotheker, de lijst van
de medische prestaties, met vermelding van de code, de datum en de handtekeningen van
de behandelend geneesheer, op bovenvermeld adres van het OCMW
Alle verzamelstaten van de gemaakte kosten dienen voor waar en echt verklaard te worden.

5. Deze betalingsverbintenis neemt een einde bij de beëindiging van het opnamecontract
afgesloten tussen de rechthebbende en het woonzorgcentrum/rust- en verzorgingstehuis en
na betaling van alle krachtens dit opnamecontract nog aan het woonzorgcentrum/rust- en
verzorgingstehuis verschuldigde bedragen.
De datum van het definitief verlaten van het woonzorgcentrum/rust- en verzorgingstehuis
en van het overlijden van de rechthebbende, moet onmiddellijk aan het OCMW worden
medegedeeld ter attentie van volgende persoon: (naam)
Deze betalingsverbintenis gaat in op

Opgesteld en voor echt en volledig verklaard te Aartselaar op (datum)
in drie oorspronkelijke exemplaren, waarvan één bestemd voor het OCMW, één voor het
woonzorgcentrum/rust- en verzorgingstehuis en één voor de rechthebbende.
Voor het OCMW:

De algemeen directeur,

De voorzitter BCSD,

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - AARTSELAAR
__________________________________________________________________________
Borgstelling
___________________________________________________________________________
Ondergetekenden, respectievelijk voorzitter BCSD en algemeen directeur van het OCMW te
Aartselaar verklaren hierbij dat zij akkoord gaan met de opname van :
De heer / Mevrouw ……………………………………………………………………………...
geboren op: ……………………………………………………………………………………...
in het woonzorgcentrum:
Zij bevestigen bovendien dat zij zich hoofdelijk en ondeelbaar borg stellen overeenkomstig
art. 2011 e.v. van het Burgerlijk Wetboek t.o.v. de inrichtende macht van het
woonzorgcentrum voor de betaling van alle verblijfskosten van voorgenoemde perso(on)en in
het aangeduid woonzorgcentrum, mocht(en) die perso(on)en in gebreke blijven met de
betaling.
Zij doen afstand van het voorrecht van schuldsplitsing ingeval er verschillende borgen zijn.
Voor echt en volledig verklaard te Aartselaar op ……………………………………………….

De algemeen directeur,

De voorzitter BCSD,

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - AARTSELAAR
__________________________________________________________________________
Verklaring opheffing bankgeheim
__________________________________________________________________________
De ondergetekende,……………………………………………………………………………...
geboren te ………………………………………. op …………………………………………..
wonende te ……………………………………………………………………………………...
verklaart dat hij/zij door tussenkomst van het OCMW van Aartselaar opgenomen zal
worden/is te
en dat de verblijfskosten die hieraan verbonden zijn, geheel/gedeeltelijk betaald worden door
OCMWAartselaar.
Hij/zij verleent aan voornoemd OCMW machtiging om de nodige inlichtingen in te winnen
betreffende alle financiële verrichtingen van de laatste 5 jaar, zijn/haar inkomsten,
spaargelden en bezittingen van welke aard of oorsprong ook, bij het Ministerie van Financiën,
spaar- en andere banken, verzekeringsmaatschappijen, wisselsagenten, notarissen en in het
algemeen bij alle mogelijke instellingen en personen.
Hij/zij gaat eveneens de verbintenis aan de wijzigingen die zich zouden voordoen in zijn/haar
financiële toestand, onmiddellijk mede te delen aan het OCMW van Aartselaar.
Opgemaakt in 3 exemplaren waarvan ondergetekende verklaart er 1 ontvangen te hebben bij
ondertekening.
Handtekening,

